Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S
2016-056868
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Bygas A/S,
at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Naturgas Salg A/S,
at Aalborg Kommune foretager apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til
de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S mod vederlag i form af
aktierne i de nystiftede selskaber,
at Aalborg Kommune via kommunekassen tilfører kr. 500.000 kr. kontant til Aalborg Naturgas Salg A/S fra
Aalborg Kommune i forbindelse med stiftelsen i form af aktiekapital,
at Aalborg Kommune umiddelbart efter stiftelsen sælger Aalborg Naturgas Salg A/S til Aalborg Energi Holding
A/S for 500.000 kr. kontant,
at bestyrelserne i selskaberne bliver identiske med bestyrelserne i de øvrige selskaber i energikoncernen,
at stiftelsesdokumenter, vedtægter og stiftelsesgrundlag for selskaberne udformes som i vedlagte bilag,
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med
stiftelserne af de nævnte selskaber, og
at stiftelserne gennemføres under forudsætning af, at de nødvendige beslutninger for overdragelsen tages i
Aalborg Energi Holding A/S’ bestyrelse.
Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Beslutning:
Udsættes med henblik på udarbejdelse af en procesplan.
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Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S og Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber.
I byrådets møde den 19. oktober 2015 (punkt 3) blev det besluttet at stifte Aalborg Energikoncern. Da aktiviteterne under Aalborg Gas ikke på daværende tidspunkt var klar til at blive selskabsgjort, blev det indstillet,
at der senere ville blive fremlagt en sag for byrådet vedrørende stiftelse af de øvrige selskaber i energikoncernen.
Aalborg Gas har indtil nu haft dispensation for udskillelse af Naturgas Salg og Naturgas Net i selskaber og
dispensationen indebar, at hele gasforsyningen kunne ske under direkte kommunalt ejerskab og ledelse.
Dog skulle der udarbejdes tre selvstændige regnskaber, men over for Energitilsynet blev der afrapporteret
for den samlede enhed.
Ved udskillelse i selskaber gælder dispensationen ikke, og der kan ikke skaffes dispensation for ét selskab.
Derfor skal der etableres tre selvstændige selskaber. Det har så den fordel, at skattefriheden kan opretholdes for Bygas vedkommende via en særlig bestemmelse i Selskabsskatteloven. De to øvrige selskaber bliver skattepligtige som normalt for aktieselskaber.
Aalborg Gas skal dermed opdeles i tre selskaber:
 Aalborg Bygas A/S
 Aalborg Naturgas Salg A/S
 Aalborg Naturgas Net A/S.
Aalborg Bygas A/S stiftes via indskud af egne værdier. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud
(overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Bygas
A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Bygas A/S.
Aktierne i Aalborg Bygas A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen,
apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette
selskab, således at Aalborg Bygas A/S bliver et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning).
Aalborg Naturgas Salg A/S stiftes via indskud af egne værdier, samt 500.000 kr. kontant fra Aalborg Kommune. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der
knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Naturgas Salg A/S, samt 500.000 kr. fra kontantindskuddet via kommunekassen mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Naturgas Salg
A/S.
Der skal indskydes 500.000 kr., da der ikke i sig selv er midler nok i Naturgas Salg til at skabe en kapital på
500.000 kr., som er minimum for aktieselskaber.
Aktierne i Aalborg Naturgas Salg A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med
stiftelsen, sælges efterfølgende til Aalborg Energi Holding A/S for 500.000 kr., svarende til det oprindelige
indskud fra Aalborg Kommune. Aalborg Naturgas Salg A/S bliver derefter et datterselskab af Aalborg Energi
Holding A/S (aktieoverdragelse).
Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S stiftes senere i år, når størrelsen af apportindskuddet er
endeligt gjort op, og der foreligger:


Den efter selskabsloven krævede vurderingsberetning, som skal udarbejdes af revisor, med beskrivelse
af apportindskuddet samt erklæring om, at den økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til den
pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs.



Den efter selskabsloven krævede åbningsbalance for selskaberne.
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Aalborg Naturgas Net A/S stiftes på tilsvarende vis via indskud af egne værdier i 2017, når de formelle
rammer er aftalt med Energistyrelsen.
Vedrørende selskabernes vedtægter og ejerstrategier er disse udarbejdet således, at de som udgangspunkt
er identiske for selskaberne, dog med de forskelle som er en følge af selskabernes forskellige formål og
særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter.
For at få en smidig sagsgang foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige
dokumenter i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i energikoncernen i henhold til denne indstilling.
Overdragelsesaftalerne skal underskrives af de tegningsberettigede for Aalborg Kommune og de kommende
bestyrelser i Aalborg Bygas A/S under stiftelse og Aalborg Naturgas Salg A/S under stiftelse som henholdsvis overdrager (sælger) og erhververe (købere) af de overdragne aktiver og forpligtelser vedrørende de
overdragne aktiviteter.
Det kan oplyses, at bestyrelsen i energikoncernselskaberne er en enhedsbestyrelse, som modtager et enhedshonorar for at sidde i alle bestyrelserne i energikoncernen, og at vicedirektøren i energikoncernen er
direktør for alle datterselskaberne i energikoncernen uden særskilt honorering.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2016
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Indskud af aktiekapital i Aalborg Naturgas Salg A/S, merudgift ...........
Salg af aktier i Aalborg Naturgas Salg A/S., merindtægt .....................
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Bilag:
Bilag 1 - Stiftelsesdokument Aalborg Bygas A/S
Bilag 2 - Stiftelsesgrundlag Aalborg Bygas A/S
Bilag 3 - Vedtægter Aalborg Bygas A/S
Bilag 4 - Stiftelsesdokument Aalborg Naturgas Salg A/S
Bilag 5 - Stiftelsesgrundlag Aalborg Naturgas Salg A/S
Bilag 6 - Vedtægter Aalborg Naturgas Salg A/S
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