Aktstykke nr. 154

Folketinget 2018-19 (2. samling)

Tidligere fortroligt aktstykke V af 25. april 2019. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4.
juli 2019.
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Finansministeriet. København, den 17. april 2019.

a.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at
sælge statens aktiepost i Air Greenland til det grønlandske selvstyre til en pris på 184,4 mio. kr.
Indtægten fra salget af aktier tilfalder statskassen og konteres på § 07.15.02. Salgsindtægter. Aktiesalget vil være en finansiel transaktion, som ikke vil påvirke den offentlige saldo. Transaktionen indebærer ikke merudgifter i indeværende finansår, som kræver Finansudvalgets tilslutning på nærværende aktstykke.
SAS vil sælge sine aktier i selskabet – der ejes igennem datterselskabet Red 1 A/S – samtidig med
og på samme vilkår som staten. SAS er børsnoteret, og eksistensen samt indholdet af aktstykket er
derfor fortroligt frem til en eventuel gennemførsel af transaktionen.

b.

Baggrund
Staten ejer på nuværende tidspunkt 25 pct. af aktierne i Air Greenland, mens det grønlandske selvstyre og SAS hver ejer 37,5 pct. af aktierne.
Der har gennem en længere periode pågået forhandlinger mellem staten og det grønlandske selvstyre om salg af statens ejerandel i selskabet. Der har pågået tilsvarende forhandlinger mellem SAS og
selvstyret om salg af SAS’ ejerandel. Der er nu enighed om betingede salgsaftaler mellem henholdsvis staten og det grønlandske selvstyre samt SAS og det grønlandske selvstyre. Foruden Finansudvalgets godkendelse beror gennemførsel af transaktionen på de danske og grønlandske konkurrencemyndigheders godkendelse samt på endelig godkendelse af vilkårene for salget hos det grønlandske
selvstyre og SAS. Først herefter vil transaktionen kunne gennemføres.
Med en gennemførsel af transaktionen vil selvstyret blive eneejer af Air Greenland, som har karakter af kritisk infrastruktur for Grønland. Herved følges der op på hensigten i den politiske aftale af
10. september 2018 mellem regeringen og Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) om dansk engagement i lufthavnsprojektet i Grønland og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland.
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Vilkår for salg af statens aktiepost i Air Greenland
Der er under betingelse af endelig godkendelse opnået enighed om aftalevilkår, der af særligt væsentlige forhold vedrører følgende:
1. Prisen for statens aktier
2. Air Greenlands bidrag til finansieringen af transaktionen
3. Overdragelse af statens aktier til selvstyret forud for modtagen betaling
4. Afgivelse af indeståelser af særligt væsentlig karakter
Ad 1) Prisen for statens aktier
Selvstyret vil i tilfælde af gennemførslen af et køb betale en pris på 184,4 mio. kr. for statens aktier
i Air Greenland. Prisen vurderes at være markedskonform, da SAS, som er en privat, børsnoteret
markedsaktør, over for hvem staten ikke har instruktionsbeføjelser, vil sælge sin ejerandel til en tilsvarende pris pr. aktie. Det vurderes, at staten følger det markedsøkonomiske investorprincip ved at
modtage samme pris pr. aktie som SAS.
Ad 2) Air Greenlands bidrag til finansieringen af transaktionen
Selvstyret vil finansiere et eventuelt køb af statens og SAS’ aktier ved, at Air Greenland optager
lån i SEB, Nykredit og Grønlandsbanken. Selskabet vil dernæst udbetale udbytter til selvstyret, som
på den baggrund kan betale staten for aktierne i Air Greenland.
Det er lagt til grund for finansieringsmodellen, at Air Greenland tidligt i processen er blevet vurderet i stand til at finansiere selvstyrets køb af statens og SAS’ aktier og samtidig umiddelbart herefter
vedblive med at være økonomisk robust.
Ad 3) Overdragelse af statens aktier til selvstyret forud for modtagelse af betaling
Staten vil, i tilfælde af at transaktionen gennemføres, overdrage sine aktier i Air Greenland til selvstyret, inden der modtages betaling for aktierne.
Med henblik på at afdække eventuelle risici forbundet hermed er det aftalt, at selvstyret forud for
aktieoverdragelsen leverer et gældsbrev, hvoraf det fremgår, at selvstyret efter aktieoverdragelsen
skylder staten et beløb svarende til den aftalte købspris på 184,4 mio. kr. Samtidig vil staten og selvstyret underskrive henholdsvis en aktie- og kontopantsætningsaftale, der giver staten sikkerhed for
gennemførslen af betaling for aktierne.
Aktiepantsætningsaftalen giver staten pant i de aktier, der overdrages til selvstyret, mens kontopantsætningen giver staten pant i selvstyrets konto i SEB. Dette garanterer, at:
– Staten fortsat har ret til de overdragne aktier, hvis der ikke modtages betaling for aktierne.
– Staten har ret til indeståender på selvstyrets konto i SEB, hvis der ikke modtages betaling for aktierne.
SAS vil benytte samme tilgang som staten.
Ad 4) Afgivelse af indeståelser af særligt væsentlig karakter
Staten skal ved et salg af statens aktier i Air Greenland til selvstyret bl.a. erklære, at:
– Der ikke er kendskab til, at Air Greenland ikke har givet selvstyret alle væsentlige oplysninger om
selskabet ifm. selvstyrets gennemgang af selskabet forud for overdragelsen af statens aktier.
– Der ikke er kendskab til væsentlige negative forhold om Air Greenlands virksomhed og aktierne
heri foruden de informationer, som Air Greenland har givet bestyrelsen, eller som måtte være
drøftet i bestyrelsen.
For at opnå tilstrækkelig sikring angående indeståelserne har Finansministeriet fået tilsagn fra direktionen i Air Greenland om, at selskabet har givet alle væsentlige oplysninger om selskabet. Lige-
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ledes er der opnået tilsagn fra statens bestyrelsesmedlemmer i Air Greenland om, at de har videregivet samtlige oplysninger om væsentlige negative forhold vedrørende Air Greenlands virksomhed og
aktierne heri.
SAS vil skulle afgive tilsvarende erklæringer.
Afrunding
På baggrund af ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at kunne sælge statens aktier i Air Greenland til det grønlandske selvstyre til en pris på
184,4 mio. kr.
Bemyndigelsen indebærer, at Finansministeriet kan sælge statens aktiepost til selvstyret i henhold
til vilkårene som beskrevet ovenfor.
Indtægterne fra salget af aktier tilfalder statskassen og konteres på § 07.15.02. Salgsindtægter. Aktiesalget vil være en finansiel transaktion, som ikke vil påvirke den offentlige saldo.
I forbindelse med salgsprocessen er der afholdt rådgivningsudgifter til juridisk rådgivning fra Kammeradvokaten. Der vil afholdes yderligere rådgivningsudgifter, hvis vilkårene for transaktionen godkendes af alle parter, således at salget af statens aktier gennemføres. Rådgivningsudgifterne forbundet med transaktionen vil forventeligt samlet udgøre ca. 0,6 mio. kr., som afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 07.15.02. Salgsindtægter ved direkte optag på forslag til lov om tillægsbevilling. Transaktionen indebærer således ikke merudgifter i indeværende finansår, som kræver Finansudvalgets tilslutning på nærværende aktstykke.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:
§ 07.15.02. Salgsindtægter
10. Salg af aktier i Air Greenland (ny konto)
59. Værdipapirer, afgang

184,4 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at den danske stat ved Finansministeriet
bemyndiges til at sælge statens aktiepost i Air Greenland til det grønlandske selvstyre til en pris på
184,4 mio. kr. i indeværende år.

d.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at
kunne sælge statens aktier i Air Greenland til det grønlandske selvstyre til en pris på 184,4 mio. kr.
Indtægterne i forbindelse med salget konteres på § 07.15.02. Salgsindtægter, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:

§ 07.15.02. Salgsindtægter

Indtægt (mio. kr.)
184,4 mio. kr.
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København, den 17. april 2019

KRISTIAN JENSEN
/ Peder Lundquist
Til Finansudvalget.

