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Kommunstyrelsen

Försäljning av Grafiskt Utbildningscenter till Uppsala Stadshus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att från Uppsala kommun förvärva GUC AB med
dotterbolag,
att fastställa köpeskillingen till 1 miljon kronor, motsvarande aktiekapitalet i bolaget, samt
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti till GUC AB i
likhet med vad som gäller för övriga bolag inom stadshuskoncernen.

Ärendet
Bakgrund
Sedan 30 juni 2012 är Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC) ett helägt kommunalt bolag. I
enlighet kommunfullmäktiges beslut har verksamheten som bedrivits i bolaget överförts till
Styrelsen för vård och bildning genom en verksamhetsövergång och inkråmsöverlåtelse.
Utöver inkråmsöverlåtelsen har GUC från Uppsala kommun tillförts ett aktieägartillskott som
återställt aktiekapitalet i bolaget för att därmed undvika förnyade
kontrollbalansräkningssituationer.
I samband med att kommunstyrelsen handlade frågan i maj 2012 gavs ett uppdrag till
kommunledningskontoret att återkomma med förslag hur GUC ska hanteras efter det att
verksamheten överförts till Styrelsen för vård och bildning.
Föredragning
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GUC ägs sedan 30 juni till 100 procent av Uppsala kommun. Övriga helägda bolag inom
kommunkoncernen ägs av Uppsala Stadshus AB som i sin tur ägs av Uppsala kommun.
Koncernbildningen genom Uppsala Stadshus AB skapar goda förutsättningar för en väl
fungerande ägarstyrning och samordning av kommunens helägda bolag.
I samband med att GUC blev ett helägt bolag har Uppsala kommun som ägare finansiellt
rekonstruerat bolaget. Vidare pågår ett arbete att lösa återstående förpliktelser som bolaget har
gentemot leverantörer och andra intressenter. Bedömningen är att GUC vid årsskiftet har
upplöst dessa förpliktelser.
Utifrån Uppsala Stadshus AB:s perspektiv är det positivt att förvalta ett begränsat antal bolag
utan verksamhet som kan vara vilande och vid behov aktiveras. Efter ombildandet av Uppsala
Spårvagnsaktiebolag till Uppsala Vatten och Avfall AB saknar Uppsala Stadshus AB vilande
bolag.
GUC AB:s tillgångsmassa bedöms efter den genomförda inkråmsöverlåtelsen och lösandet av
återstående förpliktelser endast bestå av aktiekapitalet och ett ackumulerat skattemässigt
underskott om ca tio miljoner kronor. Det ackumulerade skattemässiga underskottet kommer
att bli spärrat från att kunna nyttjas som utjämning inom bolagskoncernen under fem år från
förvärvet. Värdet av detta skattemässiga underskott kan inte användas inom koncernen förrän
om fem år varför värdet måste ses vara relativt ringa.
Av ovanstående skäl föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra till
Uppsala Stadshus AB att dels förvärva GUC och fastställa köpeskillingen till aktiekapitalet
om en miljon kronor dels att uppdra till Uppsala Stadshus AB att lämna en
kapitaltäckningsgaranti till GUC utifrån samma principer som övriga bolag inom koncernen
har.
Ekonomiska konsekvenser
Transaktionen innebär att Uppsala kommun erhåller en miljon kronor och att aktier för
motsvarande värde överförs på Uppsala Stadshus AB. För Uppsala Stadshus AB betyder
förvärvet att bolaget betalar Uppsala kommun en miljon kronor för ett bolag som nominellt är
värt en miljon kronor. För båda parter innebär transaktionerna ingen resultatpåverkan.
På sikt, efter minst fem år, kan Uppsala Stadshus-koncernen tillgodogöra sig de skattemässiga
underskott som finns i GUC om det inom bolagskoncernen uppstår skattemässiga överskott.
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