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Landstingets kansli
Ekonomiavdelning
Landstingsstyrelsen

LTC AB:s likvidation - tillfällig utlåning
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 Företagspartner AB är de största ägarna.
Landstingets aktieinnehav har ett nominellt värde av 375 000 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.

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.
Vid bolagsstämma 2011-10-17 beslutade efter förslag från likvidatorn att ett
ägartillskott på 1 miljon kronor skulle tillföras bolaget varav Landstinget
tillskjuter 437 500 kronor, Regionförbundet samma belopp samt Almi
Företagspartner AB 125 000 kronor.
Landstingsstyrelsen har 2012-01-24 beslutat att Landstinget tillför 437 500 kronor
och samtidigt skriva ned aktiekapitalets värde till noll.
Efter att Landstinget, Regionförbundet och Almi Företagspartner tillfört ett
ägartillskott på 1 miljon kronor bedöms likvidationen kunna avslutas utan behov
av ytterligare ägartillskott.
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Likviditetsproblem
Efter genomgång med likvidator och revisionsbolag 2012-01-25 har en översiktlig
kassaflödesrapport upprättas över likvidationen.
Tabell: Översiktlig kassaflödesrapport
Kassabehållning 2012-02-06
Förfallna skulder
- upparbetade kostnader hos ny projektägare
- personalskatter mm
Skuld till Regionförbundet

455 000
-1 400 000

-300 000

Uppskattning av framtida kostnader
- likvidation, revision
Fordringar avseende projektbidrag från Eu

1 525 000

Beräknad kassabehållning efter likvidation

30 000

Utlägg avveckling personal
- betalas när bidrag erhålls

-250 000
Erhålls successivt under
2012 o ev 2013

LTC AB:s fordringar och skulder faller inte till betalning vid samma tidpunkter.
Förfallna skulder, varav merparten till ny projektägare, överstiger kassabehållning
med 945 000 kronor. De stora ägarna Landstinget och Regionförbundet har valt
att i ordnade former avveckla bolaget och en överenskommelse har träffats med
Swerea Swecast AB att överta och slutföra vissa projekt. Utifrån denna
överenskommelsen är det inte rimligt att bolaget står för likviditetsproblematiken
dvs förskotterar betalning i avvaktan på Eu-bidrag.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att till LTC AB lämna ett lån på 1 miljoner kronor som successivt återbetalas
efterhand som bolaget tillförs EU-bidrag.
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