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Kommunstyrelsen

Översyn av Destination Uppsala AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att snarast sammankalla till ägarsamråd i Destination Uppsala AB,
att uppdra till kommunledningskontoret att förvärva samtliga aktier i Destination Uppsala
Aktiebolag till nominellt värde 20 kr per aktie i enlighet med upprättat aktieägaravtal och
hembudsklausul,
att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda likvidation av Destination Uppsala AB,
med anledning av oklarheter avseende bolagets aktiebok,
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag på inkråmsöverlåtelse av
Destination Uppsala ABs verksamhet till helägt dotterbolag samt förslag till ny bolagsordning
och ägardirektiv, samt
att uppdra till kommunledningskontoret i samråd med Destinations Uppsala AB:s styrelse
återkomma med förslag på hur en ny ägarstruktur i nytt bolag kan se ut alternativt förslag på
hur besöksbranschens inflytande kan garanteras i ett nytt bolag.

Ärendet
Destination Uppsala AB har gjort Uppsala kommun som majoritetsägare uppmärksam på att
det finns oklarheter kring bolagets aktiebok. Oklarheterna går tillbaks till tiden innan bolaget
omvandlades från Uppsala Tourism AB, som hade ett regionalt uppdrag, till Destination
Uppsala AB med en tydligare fokuserat destinationsuppdrag riktat mot Uppsala som
geografiskt område. Problematiken kring aktieboken blev inte tydligt och hanterades därför
inte i samband med omvandlingen 2010. För åtgärda de oklarheter som finns med aktieboken
och därmed ägarbilden föreslås att en process inleds med syftet att Uppsala kommun ska bli
ägare till samtliga aktier i bolaget för att sedan överföra bolaget till bolagskoncernen där
moderbolaget Uppsala stadshus AB kommer att inneha aktierna i bolaget.
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Föredragning
Ansvaret för att en aktieboks giltighet åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Uppsala kommun är majoritetsägare och har varit så även i den tidigare bolagskonstruktionen
Uppsala Tourism AB. Kommunen innehar 60 procent av aktierna. Det är därför naturligt att
Uppsala kommun biträder bolaget i den uppkomna situationen. I upprättat aktieägaravtal
framgår att alla aktieöverlåtelser i bolaget sker till nominellt värde á 20 kr per aktie. Vidare
finns en hembudsklausul där aktier till försäljning i första hand ska erbjudas Uppsala
kommun.
I den uppkomna situationen är den enklaste lösningen för att åtgärda en problematik som
sannolikt går ett decennium tillbaks att Uppsala kommun tar ett aktivt ansvar.
Kommunledningskontorets förslag är att snarast kalla till ägarsamråd och upplysa
minoritetsägarna om den uppkomna situationen, och därefter förvärva samtliga kända aktier i
bolaget, samt inleda en process för att likvidera bolaget.
För att säkerställa att Destination Uppsalas verksamhet fortgår så bör en inkråmsöverlåtelse
av bolaget ske till ett helägt kommunalt bolag där kommunen har kontroll över aktieboken,
via Uppsala Stadshus AB. I samband med en sådan process måste ny bolagsordning och
ägardirektiv framarbetas för det nya bolaget.
För att säkerställa att det mycket viktiga engagemanget hos minoritetsägare och
branschföreträdare finns kvar bör kommunledningskontoret i samråd med bolagets styrelse se
över förutsättningarna hur en ny ägarstruktur bör se ut alternativt hur engagemanget och
inflytandet från branschföreträdare och andra intressenter kan bibehållas eller förstärkas.
Att genomföra en inkråmsöverlåtelse till ett nytt bolag liksom att anta bolagsordning,
ägardirektiv och ta ställning till ägarstruktur är en fråga av principiell beskaffenhet och ska
underställas kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Förvärv av minoritetsägares aktier bedöms uppgå till maximalt 300 000 kr. En
likvidationsprocess är kostsam och bedöms initialt uppgå till ca 700 000 kr. Kostnaderna
föreslås bli hanterade genom att ianspråkta medel som står till kommunstyrelsens förfogande.
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