Saksframlegg

Saksnr.: 2020/95191

Behandlet av

Møtedato

Fylkesrådet

23.04.2020

Utvalgssaksnr.

Akershus Teknologifond AS - konvertering av lån til aksjer
Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Viken fylkeskommune imøtekommer anmodningen fra Akershus Teknologifond AS om
konvertering av lån til aksjer i ihht inngåtte avtaler.

30.03.2020
Johan Edvard Grimstad
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Bakgrunn for saken
Akershus Teknologifond AS (ATF) ble etablert i 2008 for å sikre en bedre og mer stabil tilgang
på tidligfasekapital for kunnskapsmiljøene i Akershusregionen innenfor områdene energi og
miljøteknologi, IKT, samfunnssikkerhet og bioøkonomi.
Fondet har flg eiere:




Viken fylkeskommune (57,4%)
Kjeller Innovasjon AS (36,9%)
Siva (5,6%).

I 2013 ble det inngått ny aksjonæravtale etter behandling i fylkestinget (06.05.2013). Avtalen
skulle sikre at fondet beholdt kapital i selskapet til nye investeringer, samtidig som Kjeller
Innovasjon ble tilført tilstrekkelig kapital for investering og utvikling av selskaper med utspring
fra regionens forskningsmiljøer.

I 2014 hadde ATF realisert investeringer for til sammen ca. 100 mill. kr. Det var da grunnlag
for utbetaling av utbytte.
Den 17.12.2014 inngikk ATF en konvertibel låneavtale med Akershus fylkeskommune og Siva i
tråd med, og som konsekvens av, aksjonæravtalen.
Konvertering av lånene til aksjer ble ikke gjennomført innen fristen 17.12.2019. De
konvertible låneavtalene ble derfor forlenget til 30. juni 2020 etter behandling i ekstraordinær
generalforsamling.
ATF har fått tilbakemelding fra Kjeller Innovasjon at de ikke har mulighet til å delta i en
emisjon som opprinnelig avtalt, og at de isteden aksepterer å få sitt eierskap utvannet.
Viken fylkeskommune har mottatt anmodning fra ATF om at lånet så snart som mulig blir
konvertert til aksjer.
Tilsvarende forespørsel er rettet til Siva, som har gitt uformell tilbakemelding at de stiller seg
positive til konvertering av lånet.

Fakta
Følgende modell for selskapsutbytte ble etablert gjennom aksjonæravtalen:




Utbytte vedtas i generalforsamling i ATF.
Kjeller Innovasjons andel av utbyttet utbetales.
Akershus fylkeskommune og Siva omgjør sine utbytteandeler som innlån til ATF med
fremtidig rett til å omgjøre lånene til nye aksjer i selskapet. Dette etter hvert som
Kjeller Innovasjon som verdiinnskudd (tingsinnskudd) overdrar sine aksjer i nye
teknologibedrifter som aksjekapital i ATF.

Inkl påløpte renter er ATFs lån på til sammen NOK 7.372.961 fordelt på
-

Viken fylkeskommune: NOK 6.715.060
SIVA: NOK 657.901

ATF har p.t en fri kapital på ca. 20 mill. kr og en portefølje på 11 selskaper.
ATF har siden 2010 totalt bidratt til å tilføre rundt 330 mill. kr til oppstartsselskaper i
Akershusregionen.

Problemstillinger og alternative løsninger
Alternativer og konsekvenser:
1. Innfrielse av lånet
Viken fylkeskommune kan kreve å få lånet innfridd.
Dette vil redusere fondets frie investeringskapital tilsvarende påløpt lån inkl. renter.
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En evt. innfrielse av lånet vil innebære en så stor svekkelse av Akershus Teknologifond
at det vil kunne rokke ved grunnlaget for videre drift.
2. Ytterligere forlenging av låneavtalen
Låneavtalen kan forlenges når den utløper 30. juni 2020.
Dette vil også svekke fondets handlingsrom. Både gjennom økning av lånet pga
løpende renter og ved at ATF må holde tilbake kapital tilsvarende lånet.
3. Konvertering til aksjer
Hvis lånet konverteres til aksjer i tråd med ATFs anmodning, vil dette innebære en
økning av fylkeskommunens eierandel med ca 2,3 %, Siva med 0,2% og Kjeller
Innovasjon får redusert sin eierandel med ca 2,5%. Konvertering til aksjer vil øke
fondets handlingsrom ved at den frie kapitalen i sin helhet kan benyttes til
investeringer.
Den konvertible låneavtalen har ikke hatt budsjettmessige konsekvenser for fylkeskommunen.

Vurdering
Tilgang på risikokapital er en av hovedutfordringene for regionens bedrifter i tidlig fase.
Denne utfordringen er det pekt på i økonomiplan for 2020. Tidligfasekapital er også et av
innsatsområdene i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus.
Aksjonæravtalen fra 2013 skal sikre at Akershus Teknologifond beholder kapitalen i selskapet
for investering og reinvestering i tidligfaseselskaper.
Den frie investeringskapitalen i ATF vurderes nå å være på et svært lavt nivå.
Selskapene ATF har i sin portefølje merker også de alvorlige virkningene av Koronakrisen og vil
sannsynligvis ha ekstra behov for oppfølgingsinvesteringer fra ATF.
Konvertering av lånet vil etter fylkesrådens vurdering legge et grunnlag for at fondet i større
grad kan tilføre kapital til tidligfaseselskaper framover.

Konklusjon
Konvertering av lånet til aksjer er det alternativet som er mest i tråd med aksjonæravtalen og
intensjonen bak etableringen av ATF. Denne løsningen vil videre støtte opp om målene i
økonomiplan 2020 og Regional plan for innovasjon og nyskaping.
Fylkesråden foreslår på denne bakgrunn at Viken fylkeskommune imøtekommer
anmodningen fra Akershus Teknologifond AS om konvertering av lån til aksjer i ihht inngåtte
avtaler.
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