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Dnr 08.360-04

Kallax Cargo AB – Nyemission och nya delägare
Bilagor:
Aktieägaravtal
Bolagsordning

Ärendebeskrivning
Nuvarande delägare i Kallax Cargo AB dvs Luleå kommun, Fastighetsaktiebolaget Norrporten och NCC AB har en gemensam vilja att fler
intressenter med kompetens, marknadskontakter och affärspotential går in
som delägare i Kallax Cargo AB.
En företagsgrupp bestående av fem bolag från Sverige, Norge och Finland har
nu förklarat sig beredda att gå in som delägare i Kallax Cargo AB. Denna
företagsgrupp, som består av Wiiks Transport AS (Norge), Meyership AS
(Norge), Lars Holm Shipping AS (Norge), AB Kalottspedition – OY
Kalottihuolinta (Finland) och Kalles Bud & Transport i Norr AB (Sverige),
besitter den breddkompetens som svarar mot Kallax Cargo AB:s
verksamhetsområde.
För att möjliggöra affären föreslås en nyemission i Kallax Cargo AB med 500
kkr varvid aktiekapitalet ökar från 600 kkr till 1 100 kkr. De nya delägarna är
beredda att tillskjuta totalt 2 500 kkr varav 500 kkr i aktiekapital och 2 000 kkr
i form av överkursbelopp. Vidare har de nya delägarna förklarat sig beredda
att lämna en garanti på ytterligare 2 500 kkr om ersättningsanspråk uppstår
från flygbolagen på grund av otillräckliga volymer fraktgods.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Med anledning härav och under förutsättning av att övriga delägare fattar
motsvarande beslut föreslås kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
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-

godkänna en nyemission på 500 kkr i Kallax Cargo AB

-

godkänna att Wiiks Transport AS (Norge), Meyership AS (Norge), Lars
Holm Shipping AS (Norge), AB Kalottspedition – OY Kalottihuoninta
(Finland) och Kalles Bud & Transport i Norr AB (Sverige) går in som
nya delägare i Kallax Cargo AB

-

villkor för dessa parters delägande i Kallax Cargo AB är att man
tillskjuter 2 500 kkr varav 500 kkr som aktiekapital och 2 000 kkr som
överkursbelopp. Vidare skall man lämna en garanti på 2 500 kkr mot
flygbolagen om tillräckliga volymer fraktgods inte kan genereras

-

godkänna att kommunens tidigare beviljade villkorade aktieägartillskott
på totalt 3 300 kkr omvandlas till ovillkorade aktieägartillskott

-

godkänna Aktieägaravtalet (bil 1) och Bolagsordningen (bil 2)

-

att uppdra åt kommunchefen att underteckna för ärendet erforderliga
handlingar.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (s) och Karl Petersen (s) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Mattias Karlsson (m) yrkar avslag på den 4:e att-satsen, men bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag i övrigt.
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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) yrkar avslag på den 4:e att-satsen i arbets- och
personalutskottets förslag och bifall till förslaget i övrigt.
Annika Eriksson (mp) yrkar dels bifall till Mattias Karlssons (m) förslag, dels
att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till
avveckling av kommunens engagemang i bolaget.

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

Yrkanden
Mattias Karlsson (m) yrkar avslag på den 4:e att-satsen i kommunstyrelsens
förslag och bifall till förslaget i övrigt.
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Annika Eriksson (mp), Göran Thyni (rs) och Roger Malmberg (mp) yrkar dels
bifall till Mattias Karlssons (m) förslag, dels att kommunfullmäktige ger
kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till avveckling av kommunens
engagemang i bolaget.
Karl Petersen (s), Börje Lööw (v), Margaretha Lindbäck (s) och Camilla
Hansen (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

godkänna en nyemission på 500 kkr i Kallax Cargo AB

-

godkänna att Wiiks Transport AS (Norge), Meyership AS (Norge),
Lars Holm Shipping AS (Norge), AB Kalottspedition – OY
Kalottihuoninta (Finland) och Kalles Bud & Transport i Norr AB
(Sverige) går in som nya delägare i Kallax Cargo AB

-

villkor för dessa parters delägande i Kallax Cargo AB är att man
tillskjuter 2 500 kkr varav 500 kkr som aktiekapital och 2 000 kkr som
överkursbelopp. Vidare skall man lämna en garanti på 2 500 kkr mot
flygbolagen om tillräckliga volymer fraktgods inte kan genereras

-

godkänna att kommunens tidigare beviljade villkorade
aktieägartillskott på totalt 3 300 kkr omvandlas till ovillkorade
aktieägartillskott

-

godkänna Aktieägaravtalet (bil 1) och Bolagsordningen (bil 2)

-

att uppdra åt kommunchefen att underteckna för ärendet erforderliga
handlingar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2008-05-26

Paragraf

124

Sida

292c

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
majkf14e

Reservationer
Moderata samlingspartiets och rättvisepartiets samtliga ledamöter samt
Annika Eriksson (mp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Kallax Cargo AB, ekonomikontoret, kommunchefen
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