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Kallax Cargo AB – omvandling av ägarlån till aktieägartillskott
Ärendebeskrivning
I skrivelse 2008-02-22 hemställer Kallax Cargo AB (bolaget) att ägarnas lån till
bolaget omvandlas till aktieägartillskott. Lånen uppgår till totalt 4,5 Mkr varav
1,5 Mkr per delägare. De övriga delägarna, NCC och Norrporten, har redan
förklarat sig beredda att tillmötesgå bolagets hemställan under förutsättning
att Luleå kommun fattar motsvarande beslut.
Orsaken till framställningen är att bolagets ansamlade förlust överstiger undre
gränsen för aktiekapitalets storlek, varför kapitalbristen måste täckas för
undvikande av likvidation. Bolaget har däremot ingen likviditetsbrist.
Bolaget meddelar vidare att det för närvarande finns intressenter som är
beredda att gå in som delägare i bolaget. Motivet för deras intresse är att man
bedömer förutsättningarna för en uppstart av flygfraktverksamheten som
mycket god.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Med anledning härav föreslås kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna omvandling av kommunens lån till Kallax Cargo AB på
1,5 mkr till aktieägartillskott under förutsättning att övriga delägare
fattar motsvarande beslut samt att

-

kommunen ställer sig positiv till att fler intressenter går in som delägare
i Kallax Cargo AB.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Mattias Karlsson (m) yrkar avslag på 1:a att-satsen och bifall till den 2:a attsatsen i kommunledningsförvaltningens förslag.
Yvonne Stålnacke (s) och Karl Petersen (s) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Reservation
Mattias Karlsson (m) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) och Annika Eriksson (mp) yrkar avslag på 1:a att-satsen
och bifall till den 2:a att-satsen.
Omar Jakobsson (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Mattias Karlsson (m), Annika Eriksson (mp) och Göran Thyni (rs) yrkar avslag
på 1:a att-satsen och bifall till den 2:a att-satsen.
Karl Petersen (s), Thomas Olofsson (fp) och Camilla Hansen (c) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

godkänna omvandling av kommunens lån till Kallax Cargo AB på
1,5 mkr till aktieägartillskott under förutsättning att övriga delägare
fattar motsvarande beslut samt att

-

kommunen ställer sig positiv till att fler intressenter går in som
delägare i Kallax Cargo AB.

Reservation
Annika Eriksson (mp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Kallax Cargo AB, ekonomikontoret, kommunchefen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

