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Saken om ToCircle
Tid

:

05. juli 2012 kl 15.00 – 16.30

Sted

:

Rådhuset, Meløy kommune

Protokoll fra forrige møte

:

Det forelå ingen protokoll til behandling

Viser til samme sak behandlet i styremøte 29. juni og som nå tas opp til realitetsbehandling.
Saker 001/2012B

Lån og tilskudd til ToCircle Power Systems AS

Vedtak:
1. Omstillingsstyret ser at etablering av ToCircle Industries AS er i
tråd med omstillingens handlingsplan.
2. Under forutsetning av at ToCircle Industries etablerer all sin
virksomhet i Meløy i minimum 10 år gitt konkurransemessige
betingelser nå og ved en senere emisjon, innvilger omstillingsstyret
ToCircle Power Systems følgende:
a. Fra omstillingsstyret gis lån 4,3 MNOK som kan åpnes i 2013
under følgende betingelser:
i. Det etableres minst 8 nye arbeidsplasser før lånet åpnes.
ii. Rentesats på 10 % utregnes for risikolån uten subsidieeffekt.
iii. Løpetid over 3,5 år med mulighet for avdragsfritak de første 6
månedene.
iiii. Dette lånet gis 1. prioritets pant i selskapet.
b. Tilskudd 0,8 MNOK gis etter følgende modell:
i. 800.000 NOK i kontant støtte gitt som oppstartmidler til
Olje/Gass-prosjektet (vedlagt saken)
c. MNU Meløy Innova AS og ToCircle inngår avtaler om bruk av
ingeniører.
3. Prosjektledelsen ved administrerende direktør i MNU gis fullmakt
til å sluttforhandle låneavtale og endelig utforming av
tilskuddstilsagnet innenfor rammen gitt i pkt. 2. Omstillingsstyret
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skal orienteres om endelig utfall.
4. Prosjektledelsen ved administrerende direktør i MNU gis fullmakt
til å gjøre om deler av lånet til egenkapital dersom Meløy
kommune/MNU får på plass et egenkapitalfond før lånet åpnes,
forutsatt at man blir enig om prisingen av selskapet. Egenkapitalen
skal dog ikke overskride 2 MNOK. Omstillingsstyret skal orienteres
om endringen.
5. MNUs saksbehandler i denne saken skal sitte i styringsgruppen for
Olje/Gassprosjektet (vedlagt saken) for å sikre at MNU og
omstillingen i Meløy høster erfaringer i henhold til intensjonen i
prosjektsøknaden.
6. Omstillingsstyret forutsetter at den totale finansieringen er på plass
og at de nødvendige tilsagn er gitt før vedtak blir effektuert.
Finansieringen gis med det forbehold om at støtten kvalifiserer til det
alminnelige gruppeunntaket under forutsetning av at vilkårene for
tildelt støtte er oppfylt.
Andre saker til orientering
Styreleder orienterte om situasjonen i Glomfjord per tiden
Definisjon på omstillingsorganisasjonen: Meløy kommunestyre, omstillingsstyret
og MNU
Revisjon av kommunikasjonsstrategien for omstillingen må gjøres rett etter ferien
Det bør ses på hvordan næringsliv og befolkning kan involveres i
omstillingsarbeidet (se fylkesrådets vedtak pkt 6)
Det må i vedtak fra omstillingsstyret forutsettes at de bedrifter/institusjoner som
får tilskudd har et styre som er sammensatt i henhold til regelverket om
kjønnsbalanse (se fylkesrådets vedtak pkt 10)
Det nedsettes en gruppe bestående av ordfører, rådmann, styreleder og adm. dir. i
MNU som ser på finansieringen av MNUs og omstillings drift
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Per Swensen

Liv Torill Pettersen

Tor-Arne Gransjøen

-----------------------------

--------------------------------

---------------------------------

Kristine Haukalid

Rolf B. Nilsen

------------------------------

--------------------------------

B= beslutningssak
O= orienteringssak
D- diskusjonssak

