Postadresse:

Besøksadresse:

Møteinnkalling
Ordinær Generalforsamling 2020 - SINTEF Helgeland
AS, org 917 468 044

Foretaksregister

DELTAKER

INNKALT AV

Stein Espen Bøe

DELTAKERE / AKSJONÆRER

Reidar Bye, SINTEF Holding
Stig Fossum, Nord universitet
Arve Ulriksen, Mo Industripark
Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland

X
X
X
X

Jack Ødegård, (Styrets Leder), SINTEF
Stein Espen Bøe (daglig leder), SINTEF Helgeland

X
X

PROSJEKT NR/SAK NR

SH GF 21

DATO UTSENDT

2020-06-09

ORIENTERING

Mo i Rana, SINTEF Helgeland
17.06.2021 – kl 1400-1430

GRADERING

Fortrolig

Saksliste
Følgende saksliste skal behandles (eventuelle saksdokumenter vedlegges, ettersendes eller presenteres under møtet)

Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5

Godkjennelse av innkalling og sakspapirer
Valg av møteleder
Valg av referent og to aksjonærer til å underskrive protokollen
Godkjenning av årsregnskap (herunder utdeling av utbytte) og årsberetning
Valg av styremedlemmer og blant disse valg av styrets leder
- Styremedlem Bjørn Audun Risøy og Stig Erik Fossum er på valg i år
Sak 6 Valg av revisor
Sak 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Sak 8 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 9 Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
- ingen
Sak 10 Innkomne saker
- Investering i ny Flyplass på Mo

Generalforsamling Sintef Helgeland AS
SH GF 21

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
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Sak 4

Godkjenning av årsregnskap (herunder utdeling av utbytte), årsberetning

Se vedlagt Årsregnskap og Årsberetning.

I aksjonæravtalens §4 heter det bl.a;
(…) Driftsmessig overskudd skal tilføres egenkapitalen i selskapet for videreutvikling og vekst. Selskapet skal
følgelig ikke utbetale utbytte til Partene, inntil annet bestemmes av Generalforsamlingen.
Og i selskapets vedtekter §3 står det bl.a:
(…) Selskapet skal ikke dele ut utbytte. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal kun anvendes til
realisering av selskapets formål (…).
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning. Generalforsamlingen beslutter at det ikke gis
utbytte til eierne for 2020.. Alt driftsmessig overskudd tilføres selskapets egenkapital.

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 5

Valg av styremedlemmer og blant disse valg av styrets leder

Styret i SINTEF Helgeland består for tiden av
Jack Arild Ødegård (Styrets leder)
Eli Aamot (Styremedlem)
Berit Laanke (Styremedlem)
Arve Ulriksen (Styremedlem)
Bjørn Audun Risøy (Styremedlem)
Stig Erik Fossum (Styremedlem)
Styremedlemmene Bjørn Audun Risøy og Stig Erik Fossum er på valg i år, de øvrige er på valg neste år.
Det er ikke forhåndsmeldt forslag om endringer i styrets sammensetning fra eierne.
Det nye styret i SINTEF Helgeland foreslås derfor heretter bestå av
Jack Arild Ødegård (Styrets leder)
Eli Aamot (Styremedlem)
Berit Laanke (Styremedlem)
Arve Ulriksen (Styremedlem)
Bjørn Audun Risøy (Styremedlem)
Stig Erik Fossum (Styremedlem)

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen velger Jack Arild Ødegård som styrets leder for styreperioden 2021/22. Videre velges
følgende styremedlemmer inn for neste styreperiode 2021-2022:
Jack Arild Ødegård (Styrets leder)
Eli Aamot (Styremedlem)
Berit Laanke (Styremedlem)
Arve Ulriksen (Styremedlem)
Bjørn Audun Risøy (Styremedlem)
Stig Erik Fossum (Styremedlem)

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 6

Valg av revisor

Selskapets revisor er i 2021 KPMG (org 935 174 627). Det foreslås å videreføre samme revisor for 2022.
Forslag til Vedtak:
KPMG (org 935 174 627) fortsetter som selskapets revisor for regnskapsåret 2022.

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 7

Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Styret for SINTEF Helgeland AS mottok for 2020/21 et styrehonorar på kr 25 000 for styremedlemmer og det
dobbelte for styrets leder. SINTEF har interne retningslinjer på at det ikke utbetales styrehonorarer til ansatte i
SINTEF.
For styreperioden 2021/22 foreslås det å videreføre styrehonoraret på kr 25.000 pr år for styremedlemmer ikke
ansatt i SINTEF.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtar et styrehonorar på kr 25.000 for styreperioden 2021/22 for styremedlemmer ikke
ansatt i SINTEF

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 8

Fastsettelse av revisors godtgjørelse

I regnskapsåret 2020 fikk revisor godtgjort;
Revisorhonorar
kr 30.667,Forslag til vedtak
Revisors honorar fastsettes til kroner 30.667 for regnskapsåret 2020.

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 9

Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
- Ingen

PROSJEKT NR / SAK NR
SH GF 21
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Sak 10 Innkomne saker
- Investering i ny Flyplass på Mo
Det gjøres i disse dager vedtak i Stortinget om finansiering av ny flyplass på Mo gjennom Nasjonal Transportplan.
Den foreslåtte finansieringsmodellen legger til grunn at det lokalt stilles opp med kr 600.000.000. i tillegg til den
statlige finansieringen. For å kunne realisere flyplassprosjektet som er av avgjørende betydning for store deler av
næringslivet lokalt, vil Rana kommune bidra med kr 450.000.000 og næringslivet er bed om å stille opp med
resterende kr 150.000.000. SINTEF Helgeland har mottatt en anmodning av Styreleder i Polarsirkelen
Lufthavnutvikling om å investere mellom 1 og 2 millioner i flyplassprosjektet. Det er planlagt med oppstart av
prosjektering allerede i år, oppstart bygging i 2022 og ferdigstillelse i 2025.
Svært mange av SINTEF Helgelands kunder er avhengige av at det etableres en ny flyplass og et godt flytilbud.
Bedrifter som Mo Industripark, Elkem, Freyr, Rana Gruber, Nova Sea, Miljøteknikk Terrateam, KPH, SINTEF Norlab
m.fl. har uttrykt viktigheten av ny flyplass for sin virksomhet.
En stor del av SINTEF Helgelands prosjektportefølje er knyttet opp til bedrifter som har uttrykt nødvendigheten av
at flyplassen realiseres. I perioden 01.03.2019 – 01.03.2020 omsatte SINTEF Helgeland for 7,4 millioner mot 7 av
de største kundene som er avhengig av et godt flytilbud. I perioden 01.03.2020 – 01.05.2021 omsatte SINTEF
Helgeland for 8,8 millioner mot de samme kundene. Dersom realiseringen av flyplassen kan medvirke til en
forbedret markedstilgang og kostposisjon for våre kunder er det rimelig å anta at SINTEF Helgeland kan fortsette
sin vekst med >5% de neste årene. I motsatt fall, om flyplassen ikke blir realisert, er det flere som signaliserer
innstramninger som igjen kan bety stagnasjon eller redusert omsetning for SINTEF Helgeland. Et forsiktig anslag
om at veksten vil være 5%-poeng høyere ved realisering av en flyplass enn dersom denne nå skulle bli terminert
som følge av manglende næringslivsfinansiering er ikke urealistisk. I så fall utgjør denne veksten p.t ca kr 400.000 i
økt vekst.
Vi ser også at egne reisekostnader i selskapet lå på ca kr 518.000 de siste 12 mnd før Koronanedstengningen.
Under forutsetning om at ca 1/3 av kostnaden er flyreiser og videre at flykostnaden kan reduseres med rundt 40%
medfører at årlige reisekostnader kan reduseres med i størrelsesorden kr 70.000.
Administrasjon og styret har innstilt til Generalforsamling at SINTEF Helgeland investerer kr 500.000 i ny flyplass
på Mo. En slik investering vil for SINTEF Helgeland med høy sannsynlighet være realisert i økt omsetning og
reduserte direkte kostnader allerede etter ca et år. Selskapet har tilstrekkelig Egenkapital og likvide midler til at en
slik investering kan gjøres uten låneopptak. Kontantstrømeffekten av investeringen kan jevnes ut ved å finansiere
investeringen gjennom et lån over flere år.
Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtar å investere kr 500.000 som en del av det samlede private næringslivets finansiering til
realisering av Polarsirkelen Lufthavn på Hauan i Mo i Rana. Investeringen forutsetter at øvrig finansiering er sikret
og at flyplassen blir realisert innen de framlagte tidsrammer.
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