Til aksjonærene
Steinkjer, 4. april 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling
Herved innkalles aksjonærene i LL Inntrøndelagen til ordinær generalforsamling i
Trønder-Avisas lokaler, Steinkjer
Onsdag 18. april 2018 kl. 19.00
Sakliste:
1. Åpning.
Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av sekretær.
2. Valg av en person, i tillegg til møteleder, til å underskrive protokollen.
3. Registrering av stemmeberettigede ved fullmaktsnemd.
4. Styrets årsberetning for 2017.
5. Selskapets regnskap for 2017 med revisjonsberetning.
6. Valg iht. vedtektene
a. Valg av to medlemmer til representantskapet i perioden 2018/ 2020.
På valg er Dagfinn Tingstad og Nils J Jørgensen.
b. Valg av 6 varamedlemmer til representantskapet for 2018:
På valg er 1. Anders Dalland Mona, 2. Lars Gunnar Marken 3. Ellen Henissen 4. Øyvind
Treider Olsen, 5. Marita R. Røthe og 6. Turid Eian.
c. Valg av revisor for 2018 samt fastsettelse av godtgjøring for 2017.
Revisor for 2017 har vært Deloitte.
7.

Fastsettelse av godtgjørelse til styret og representantskapet for 2017.
Gjeldende satser:
Styreleder, fast godtgjørelse
kr 20.000,Styremedlem, fast godtgjørelse
kr 5.000,Fast møtende 1. vara, fast godtgjørelse
kr 5.000,- (forutsatt 75% oppmøte igjennom året)
Ordfører representantskapet, fast godtgjørelse kr 5.000,Deltakere i styre- og representantskapsmøter kr 1.000,- (pr møte)
Reisegodtgjørelse dekkes etter statens satser.

8. Utbytte lotter.
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2017.
LL Inntrøndelagen, Orgnr 931301268, Kongensgt 28, 7713 Steinkjer – olav.hougen@ntebb.no

9. Fullmakt kjøp av egne lotter:
Styret ønsker å innhente fullmakt fra generalforsamlingen til å erverve egne lotter i
selskapet.
a. Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne lotter innefor de rammer som følger av
aksjeloven kapittel 9.
b. Erverv og avhendelse av lotter foretas på de måter styret finner hensiktsmessig, dog
slik at aksjelovens prinsipp om likebehandling av lotteiere ikke skal fravikes.
c. Styret kan i alt erverve lotter til samlet pålydende verdi NOK 29 999, dog slik at
selskapet til enhver tid kun kan eie inntil 10 % av selskapets utestående lotter.
Kjøpesum pr. lott skal være minimum kr 1,- og maksimum kr 10 000,00. Fullmakten
skal gjelde for 18 måneder fra vedtakelsestidspunktet.

10. Salg av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa.
Forslag til vedtak: Styret i LL Inntrøndelagen innstiller på å selge selskapets aksjepost på
38,04% i Trønder-Avisa til Polaris Media Midt-Norge AS foreløpig beregnet til 9,2 mill kroner.
Bakgrunnen for salget er at Trønder-Avisa har en betydelig svekket egenkapital og trenger ny
strategisk eier med en større kapitalbase og som kan utnytte stordriftsfordelene for å få til
nødvendig lønnsomhet i Trønder-Avisa. Salget forutsetter at Konkurransetilsynet godkjenner
aksjesalget.

Til møtet inviteres særskilt, selskapets representantskap, styret, forretningsfører og revisor.
Med vennlig hilsen
LL Inntrøndelagen

Dagfinn Tingstad
Representantskapets ordfører

LL Inntrøndelagen, Orgnr 931301268, Kongensgt 28, 7713 Steinkjer – olav.hougen@ntebb.no

INFORMASJON TIL ALLE LOTTEIERE I LL INNTRØNDELAGEN
VEDRØRENDE MULIG SALG TIL POLARIS MEDIA
1. Innledning
Det vises til avholdt ekstraordinær generalforsamling den 27. februar 2018 og informasjon i
etterkant av dette, herunder oppslag i media.
Tema for den ekstraordinære generalforsamlingen var knyttet til om LL Inntrøndelagen skulle
selge alle sine aksjer i konsernet Trønder-Avisa til Polaris Media. Dette blir på nytt tatt opp
som en sak på den ordinære generalforsamlingen for 2018. Bakgrunnen for dette er at det er et
stort flertall som har gitt uttrykk for at man ønsker et salg og styret er bedt om å ta opp saken
på nytt.
2. Bakgrunn
LL Inntrøndelagen sitt eventuelle salg var en del av et større avtalekompleks, som blant annet
innebar at også AS Nord-Trøndelag skulle foreta et betydelig nedsalg av sitt eierskap i
Trønder-Avisa.
Bakgrunnen for styrets anbefaling av avtalen er Trønder-Avisa-konsernets sterkt svekkede
egenkapital. Konsernbalansen pr 31.12.2015 viste en egenkapital (EK) på ca. 32 mill. kr ved
utgangen av 2015. Resultatet for 2016 viste et årsresultat på nesten 10 mill. kr i minus, slik at
EK ble redusert til 22 mill. kr. Styret har foreløpig ikke behandlet konsernregnskap 2017, men
vi er kjent med at årsresultatet ligger an til å bli opp mot 10 mill. i minus også for 2017. Dette
ble også generalforsamlingen orientert om. EK ved inngangen til 2018 er dermed i
størrelsesorden 13 mill. kr. Samtidig vet vi at noen balanseposter - Trønderdistribusjon, avisa
Innherred og Namdalsavisa - sannsynligvis er overvurdert i konsernbalansen. Sistnevnte vil
belaste regnskapene for 2018 og 2019 med ytterligere 5,7 mill. kr i nedskriving på goodwill
hvert av de to årene som kommer. Det betyr at selv om driften går i null (minus 4 mill kr i
2017) vil EK i løpet av et par år kunne være tapt. Dette betinger slik styret ser det uunngåelig
at det foretas betydelige grep også på eiersiden.
AS Nord-Trøndelag sin ekstraordinære generalforsamling vedtok enstemmig salg.
Det følger av vedtektene for LL Inntrøndelagen at medlemmer i Venstre må vedta et salg med
2/3 flertall, men hvor ingen kan stemme for mer enn 10 lotter hver. Alle som møtte som
lotteiere med medlemskap i Venstre, med unntak av 1 person stemte for salg. Som kjent var
dette Hans Martin Storø.
Det følger av aksjeloven at et slikt salg i tillegg krever 2/3 flertall i form av kapitalen som var
representert på generalforsamlingen. Hans Martin Storø hadde sikret seg fullmakt fra noen få
større eiere (ikke medlemmer i Venstre), og stemte ned forslaget om salg. Dette omfatter blant
annet 196 lotter som var eid av Dagbladet. Dagbladet hadde kort tid før den ekstraordinære
generalforsamlingen gitt uttrykk for at man ville akseptere salg på de gitte betingelser og gi
styret fullmakt til å stemme for dette på den ekstraordinære generalforsamlingen. Samme dag
som den ekstraordinære generalforsamlingen skulle avholdes ble man gjort kjent med at
aksjene var solgt til Vidar Øie Nilsen. Det var samtidig klarlagt at fullmakt var gitt til Storø.
Dette medførte at forslag om salg av aksjene i Trønder-Avisa ble nedstemt.

3. Tiden etter ekstraordinær generalforsamling
3.1 Innledning
I tiden etter den ekstraordinære generalforsamlingen er det gjennomført møter. Styret er
videre kontaktet av mange lotteiere som gir uttrykk for at man ønsker salg.
3.2 Hovedpunkter i Storø/Øie Nilsens plan
Det har videre blitt avholdt møte med Hans Martin Storø for å få redegjort nærmere for
fremtidsplanene til Storø og de han har fått fullmakt fra. Ut i fra det som er fremlagt av
planer, finner styret et behov for med dette notatet å opplyse om at Storøs planer slik de i dag
er presentert, muligens medfører betydelig utfordringer i forhold til de avtaler som allerede er
inngått i 2010.
Storø har påbegynt oppkjøp av Lotter fra eksisterende lotteiere. I tillegg er det foreslått
følgende som hovedpunkter i notat fra Storø om de foreløpige planene:
1. «Det garanteres for en emisjon i LL Inntrøndelag ved utstedelse av inntil 1500 nye lotter, til
en emisjonskurs på 10.000,- kr. Dette vil kunne gi inntil 15 mill i ny kapital i selskapet, slik at
LL Inntrøndelagen har den nødvendige styrke til å kunne bidra til nødvendige investeringer i
Trønder-Avisa AS. Størrelsen på emisjonen kan justeres i forhold til det eksakte
kapitalbehovet i Trønder-Avisa. Amble Investment AS ser det som ønskelig også å inkludere
andre konsernuavhengige mediehus, nye lokale investorer og de eksisterende lotteiere som
ønsker det i en slik emisjon.
2. Om det skulle oppstå et akutt behov for ny kapital til Trønder-Avisa, kan Amble Investment
AS yte LL Inntrøndelagen et aksjonærlån, fram til en emisjon i LL Inntrøndelagen er ferdig
behandlet.
3. Vi kan bidra til at lotteiere som ønsker å bli utløst til samme pris som Vidar Øye Nilsen kjøpte
Dagbladet sin post for (10.000,- kr/lott), blir utløst forutsatt at vi blir godkjent som kjøper.
Samtidig håper vi at flest mulig av dagens eiere ønsker å videreføre sitt eierskap i TrønderAvisa AS sammen med oss, da lokal forankring av eierskapet er av stor betydning.
4. I forbindelse med en emisjon som beskrevet i pkt 1, vil vi støtte en overføring av 1,8 mill av
dagens kapitalbeholdning i LL Inntrøndelagen, til Nord-Trøndelag Venstres stimuleringsfond.
Slik at det politiske formålet til selskapet og den økonomiske driften skilles ad. Ansvaret for å
yte gaver til det politiske formålet, vil med en slik disposisjon overføres til fondet.»

3.3 Styrets vurdering
Dette innebærer at dagens lotteiere får redusert sin eierandel i LL Inntrøndelagen med 50 %.
Det er videre andre forhold til forslaget, blant annet at LL Inntrøndelagen bør ha som mål å
overta aksjemajoriteten i Trønder-Avisa, hvis mulighetene skulle åpne seg via aksjesalg eller
emisjon.
På bakgrunn av at forslaget fra Storø slik styret ser det, sannsynligvis ikke er gjennomførbart i
praksis uten å komme i strid med allerede inngåtte avtaler. Styret finner derfor behov for å
informere om hvilke føringer som er lagt i inngått aksjonæravtale mellom dagens eiere i
Trønder-Avisa. Denne ble inngått i forbindelse med at Polaris Media kjøpte seg inn i
selskapet i mai 2010.

Det fremkommer her i punkt 5.5.2 at hvis noen tar kontroll over selskapet LL Inntrøndelagen
(unntak er gjort for Nord Trøndelag Venstre) så utløser dette en forkjøpsrett for de øvrige
aksjonærene (her Polaris Media og AS Nord-Trøndelag). Begrepet kontroll er beskrevet med
en henvisning til § 1-3 annet ledd i aksjeloven og allmennaksjeloven som innebærer at
forkjøpsrett utløses hvis man eier mer enn 50 %. Dette betyr i praksis at LL Inntrøndelagen i
et slikt tilfelle kan bli utløst som eier av de to øvrige eierne.
Videre foreligger en svært omfattende samarbeidsavtale mellom selskapene som løper
minimum frem til 18. februar 2020. Dette omfatter blant annet digital utvikling, annonsesalg,
annonseproduksjon, opplagsarbeid, trykking, distribusjonssamarbeid, innholdsutvikling, ittjenester, og økonomifunksjoner. Dette innebærer at Trønder-Avisa allerede i dag har stor
nytte av Polaris Media som eier og som har gjort det mulig å redusere kostnadene i TrønderAvisa betydelig de siste årene.
I tillegg tilkommer at åpning for andre avishus og andre investorer også vil innebære at
dagens praksis med krav om medlemskap i Venstre, ikke lar seg gjøre. Forslaget slik det pr.
nå er presentert vil bryte med tidligere praksis knyttet til godkjenning av lotteiere, og vil i
praksis innebære at alle kan bli lotteiere i fremtiden.
4. Avslutning
Styret vurderer det derfor fortsatt slik at det er riktig å selge til avtalt pris til Polaris Media.
Hva gjelder verdsettelse vises til tidligere informasjon i fra styret.
Man er kjent med at dette innebærer at verdiene av lottene ved et salg til Polaris Media er noe
lavere enn hva som grupperingen til Storø tilbyr. Styret vektlegger i den forbindelse
viktigheten av videre god drift/utvikling i Trønder-Avisa konsern som av større betydning enn
den begrensede differansen. Styret mener at det bare er ved et salg til Polaris Media nå det
oppnås alle de fordeler som tidligere er redegjort for, men som gjentas:
at TA-konsernets hovedkontor blir i Steinkjer, og hovedkontor for Namdalsavisa blir i
Namsos
at Trønder-Avisa som mediekonsern baseres på det verdigrunnlaget som de nåværende
eierne har vedtatt
at konsernet Trønder-Avisa plasseres organisatorisk sidestilt med Adresseavisen i
Polaris Media og at det lokale eierskapet blir representert i Polaris-styret
at majoritetsaksjonæren har tilstrekkelig styrke med tanke på kompetanse, kapital og
markedsposisjon til å bidra til å få Trønder-Avisa gjennom de omstillinger som er
nødvendig for å møte de store endringene vi nå ser i mediemarkedet
Vi ønsker velkommen til ordinær generalforsamling. Styret vil der redegjøre for sitt syn og
utdype dette, og ønsker man et salg som styret foreslår og representantskapet anbefaler, bes
det om at fullmakt gis hvis man selv ikke har mulighet til å møte.
For styret i LL Inntrøndelagen,
Mads Braarud
Styrets leder

FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ GENERALFORSAMLING

Undertegnede,
__________________________
(Aksjonærens navn i blokkbokstaver)
gir med dette _____________ fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamling i ll
Inntrøndelagen den 18. april 2018. _____________ gis fullmakt til å avgi stemme i samsvar med
styrets forslag i de saker som fremgår av innkallingen til generalforsamling.
Fullmakten omfatter alle mine lotter.
Sted/dato:

_________________________
(underskrift av aksjeeier)

