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Landstingsstyrelsen

Länsteknikcentrum i Jönköpings län AB likvidation
Bakgrund
Med syfte att stödja näringslivsutveckling i vår region bildades 1987
Länsteknikcentrum AB (LTC). LTC är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av
det offentliga tillsammans med enskilda företag och näringslivsorganisationer.
Landstinget, Regionförbundet och Almi är de största ägarna.
Landstingets aktieinnehav har ett nominellt värde av 375 0000 kronor.
LTC:s roll i den regionala utvecklingsprocessen är att underlätta utvecklingen av
företag och marknadsdrivna kluster genom bland annat samverkan mellan
industri, högskola och det offentliga. Forskning och innovationer är starka
fokusområden.

LTC:s finansiering
Länsteknikcentrums grundfinansiering består av knappt 1 miljon kronor genom
bidrag från Landstinget, Regionförbundet och Almi.
Landstinget har under senaste åren bidraget med 300 000 kronor per år. För 2010
lämnades ytterligare 200 000 kronor som ett tillfälligt utökat finansiellt stöd.
Verksamheten har i övrigt finansierats med olika former av projektstöd och
intäkter från uppdrag.
Under 2010 prövades förutsättningarna för verksamheten varvid Landstinget och
Regionförbundet aviserade att de inte framgent avsåg att finansiera verksamheten.
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Bolagsstämmobeslut om likvidation
Vid extra bolagsstämma 2011-02-02 beslutades att företaget under 2011 skulle
avvecklas genom likvidation. Bolagsverket utsåg 2011-02-07 likvidator.
I möjligaste mån avvecklas verksamheten i bolaget genom att projekt och
anställda överförs till andra i regionen lämpliga organisationer.
Likvidator har vid bolagsstämma 2011-10-17 framlagt förslag till likvidering
innebärande behov av ett ägartillskott på 1 miljon kronor vara Landstinget
tillskjuter 437 500 kronor, Regionförbundet samma belopp samt Almi
Företagspartner AB 125 000 kronor.
Bolagsstämman beslutade (bilaga) i enlighet med likvidatorns förslag.
Likvidationen innebär att Landstingets aktiekapital i bolaget 375 000 kronor är
förverkat.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att tillföra LTC AB ett ägartillskott på 437 500 kronor
att värdet på Landstingets aktier i bolaget skrivs ned med 375 000 kronor
att kostnadstäckning 812 500 kronor sker ur anslaget för oförutsedda utgifter.
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