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INVITASJON TIL EIERSEMINAR I STRANDVEIEN 1 AS,
5. desember kl 15 i Strandveien 22
Vi viser til utsendt varsel om eierseminar til generalforsamlingen, ordførere og rådmenn i eierkommunene 11.
september og 12. oktober.
Eierseminaret som har sitt utspring i generalforsamling 20. juni 2016 hvor det i orienteringen fremkom ønske
fra eierne om eierseminar. Fra protokollen fremgår det :
"Eierseminar
Styret gjennomfører et eierseminar i forhold til utvikling og salg av fast eiendom. Selskapet gjennomfører nå et
forprosjekt sammen med megler, med formål å angi alternativer og virkning knyttet til scenarier for
salgsstrategier. Basert på denne undersøkelsen vil eiere, styre og eiernes administrasjon bli invitert til et
seminar i løpet av høsten 2016."
Styret i selskapet var forberedt på å avholde eierseminar sent 2016 eller tidlig 2017. Med bakgrunn i at
reguleringssaken ikke ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i desember 2016 besluttet styret å avvente
eierseminaret. Dette ble det redegjort for i generalforsamling 29. juni i år.
I møtet vil det bli behandlet :
1.
2.
3.
4.
5.

Kort presentasjon av innlevert forslag til reguleringsplan
Strandveien 1 Utvikling AS
Utvikling og salg av fast eiendom
Selskapet fremlegger strategi for prosjektet, samt at næringsmegler vil gi betraktninger i forhold til
markedssituasjonen. Det vil bli avsatt tid for drøfting (strateginotat følger innkallingen)
Rapport om forvaltningsrevisjon
Andre forhold eierne ønsker å drøfte med selskapet

Forfall meldes daglig leder Dag G Jørgensen, 901 04 788 eller epost dag@adco.no.
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