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Nr 275. Åtgärder inom bolagsstrukturen
KSN-2012-1139
Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppdra till Grafiskt Utbildningscenter AB
(GUC AB) att fatta beslut om försäljning av
Grafiskt Utbildningscenter Media i Uppsala
Aktiebolag (GUC Media AB) och Grafiskt
Utbildningscenter Teknik i Uppsala AB (GUC
Teknik AB) till Uppsala Stadshus AB (USAB),
att godkänna att USAB förvärvar samtliga
aktier i GUC AB:s dotterbolag GUC Media
AB och GUC Teknik AB för ett värde motsvarande det egna kapitalet i respektive dotterbolag,
att godkänna att USAB ställer ut kapitaltäckningsgarantier till GUC Media AB och
GUC Teknik AB, samt
att uppdra till USAB att utarbeta förslag på
bolagsordningar innefattande förslag till
namnbyte för GUC AB, GUC Media AB och
GUC Teknik AB.
Uppsala den 7 november 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).

26 NOV 2012

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Bengt Westman, Irene Zetterberg, (alla S), Rickard Malmström (MP) och
Emma Wallrup (V).
Ärendet
Uppsala Stadshus AB (USAB) har beslutat att,
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29
oktober 2012, förvärva samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala AB (GUC
AB) från Uppsala kommun. Förvärvet ska ske
till marknadsvärdet av bolaget vilket det egna
kapitalet i bolaget motsvarar. I beslutet hos
kommunfullmäktige angavs detta värde vara
aktiekapitalet hos bolaget vilket skulle ha
stämt om bolaget inte hade haft de två dotterbolagen.
För att dels synliggöra de dotterbolag som
finns hos GUC AB dels göra dessa dotterbolag
till fristående bolag i bolagskoncernen föreslås
nu kompletterande försäljningar och förvärv
inom bolagskoncernen. Förvärven föreslås ske
till de belopp motsvarande de egna kapitalen i
respektive dotterbolag vilket innebär att det
inte uppstår några realisationsvinster eller förluster av transaktionerna.
Då bolagen ska kunna fungera som verksamhetsdrivande bolag ska de ges samma ekonomiska förutsättningar som övriga bolag i
koncernen. Det innebär att de bör få en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget, USAB.
Efter det att dessa affärer genomförts kommer
det att finnas tre nya parallellställda bolag i
koncernen. Dessa tre bolag kan användas som
de bolag vilka ska förvärva fastigheter från
Uppsala kommun om och när bolagisering av
kommunens verksamhetsfastigheter genomförs. För att förbereda bolagen för den verksamhet som bolagen då ska kunna bära måste
bolagsordningarna i de tre bolagen ändras. För
att göra detta föreslås att USAB ska ta fram
förslag till nya bolagsordningar för respektive
bolag. Dessa bolagsordningar ska sedan underställas kommunfullmäktige för beslut. De föreslagna bolagsordningarna kommer sedan slutgiltigt att fastställas vid bolagsstämma i respektive bolag.

