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Kommunestyret

Vegamot AS. Salg av kommunens aksjer
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune selger sine aksjer i Vegamot AS til Vegamot AS for en
framforhandlet pris på minimum kr 436,28 pr aksje.
2. Rådmannen gis fullmakt til å forestå det endelige salget, inklusive å godkjenne den
framforhandlede avtale og pris og signere for overdragelsen.

Saksopplysninger
Vegamot AS ble etablert i 2005 som et driftsselskap for bompengeprosjekter og andre former
for betalingsformidling ved hjelp av brikke/kort. Selskapet holder til i Trondheim og eies av:
Trondheim kommune

34,4 %

Stjørdal kommune

17,2 %

Nord-Trøndelag fylkeskommune

17,2 %

Sør-Trøndelag fylkeskommune

17,2 %

Q-Free ASA

13,9 %

Utdrag fra selskapets årsberetning for 2013:

Stjørdal kommune ble aksjeeier ved å overta 20% av Trøndelag Veifinans sine aksjer i
Vegamot til en pris av kr.608.000,- jfr. f.sak 80/07.
Stjørdal kommune kan videreselge aksjene til minimum pålydende i samsvar med Vegamot as
sine vedtekter dersom det finnes kjøpere til aksjene.
I sak 39/09 vedtok formannskapet å selge Stjørdal kommunes aksjer til minimum pålydende.
Salget skulle gjennomføres i samarbeid med begge fylkeskommunene og evt. Trondheim
kommune. På bakgrunn positiv utvikling og at ingen av de andre offentlige eierne ønsket å selge
sine aksjer i Vegamot AS, ble det seinere besluttet også Stjørdal kommune fortsatt skulle
opprettholde sitt eierskap i selskapet. Rådmannen la vekt på at selskapet er inne i en positiv
utvikling med bra inntjening og god kompetanse og at det er viktig at vår region beholder
eierskapet i Vegamot AS. Vegamot AS vil være en viktig aktør i konkurransen om å vinne
kontrakter for drifting av fremtidige bompengeprosjekter.
I 2012 var selskapets årsresultat kr.3.331.000, som ble avsatt til annen egenkapital.
Egenkapitalen var pr. 31.12.2012 kr 32.473.000
Stjørdal kommune var tidligere også eier i Trøndelag Bomveiselskap, men solgte sin aksjepost
på kr 50.000 til Sør Trøndelag fylkeskommune, oppgjør ble mottatt i 2012 med kr 104.400.
I kommunens eierskapsmelding for 2014 er eierskapet i Vegamot beskrevet slik av rådmannen:
«Selv om det ikke utbetales utbytte fra selskapet tar Stjørdal kommune del i økt
egenkapitalopptjening i selskapet, videre kan det være et moment at gjennom dette selskapet
bidrar til økt konkurranse i innkrevingsbransjen og reduserer faren for monopoldanning. Jeg

ser derfor ikke det som aktuelt at Stjørdal kommune tar videre initiativ til salg dersom ikke de
øvrige offentlige aksjonærer gjør det samme, videre må salgssum gjenspeile de betydelige
verdier som selskapet besitter. «
Det planlegges nå en fusjon mellom Vegamot AS og Trøndelag Bomveiselskap AS. Dette
begrunnes i at staten har bedt om en samordning, effektivisering og sammenslåing av de mange
bomveiselskapene i Norge. I og med at det er forskjellig eierskap i Vegamot og
Bomveiselskapet er det ønskelig med en samordning ved at den private eieren og Stjørdal og
Trondheim kommunene i Vegamot AS kjøpes ut slik at det fusjonerte selskapet får de to
fylkeskommunene som eiere. Overdragelsen vil skje ved at Vegamot AS kjøper de 3
aksjepostene og at fusjonen skjer etter at dette er ordnet.

Det er foretatt en uhildet verdivurdering fra konsulent og rådgivningselskapet Impello AS hvor
konklusjonen er:
«Basert på de metoder, forutsetninger og avgrensninger som er benyttet i denne analysen er
vår vurdering at en markedsmessig verdi av selskapet («fair market value») er i intervallet 1923 mill. kr med et beste estimat på ca 20,8 mill. kr.»
Vurdering:
Forhandlingene om endelig prisfastsettelse og øvrige avtalevilkår er ikke avsluttet når dette
saksframlegget skrives, hvis dette er avklart før formannskapets/kommunestyrets behandling av
saken, vil dette bli referert i møtet. Jeg ber derfor om den nødvendige fullmakt til å forestå det
endelige kjøpet når dette er avklart. Forhandlingene skjer fra Trondheim kommunes side også på
vegne av Stjørdal.
Rådmannen vurderer det slik at et offentlig eierskap og kontroll for innkrevingsselskapene er
viktig, fylkeskommunene vil være de mest hensiktsmessige eiere og rådmannen anbefaler derfor
at Stjørdal kommune gjennom sitt salg av aksjer i Vegamot AS bidrar til den samordning og
effektivisering av innkrevingssystemet for bomveiprosjektene som er ønskelig og nødvendig.

