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Aksjeutvidelse

Dato: 23.11.10

Leva-Fro As

Leva-Fro As:
Som Dere kjenner til så har Leva-Fro As hatt en betydelig utvikling siden
2005. 12005 startet vi Gutta's bilpleie og drifi av skolekantina på Frosta.
2007 så vi behovet for mer plass enn det vi hadde i Kirkegata 75E. Med
bakgrunn i de reguleringsplaner som den gang forelå, så var det lite trolig at
vår virksomhet passet inn på havna slik vi vurderte det. Derfor kjøpte vi
3000m2 med bygning og 9000m2 tomt 04.05.2008. Nærmere bestemt Gamle
Kongeveg 92A,Frol videregående skole.
Første januar 2009 kjøpte Leva-Fro As Vintex og tok over Innherredsbakeriets
kafe' på rådhuset i Levanger. Dette har ført til at vi kan tilby våre ansatte
innenfor varig tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis et mer variert
tjenestetilbud.
I dag har Leva-fro As totalt 56 ansatte, hvorav 39 er på tiltak igjennom NAV
Likviditet:
1 2005 hadde vi en omsetning på 6, lmill. og i 2010 forventer vi 22,8mill, noe
som har preget vår likviditet betraktehg. En shk omsetningsøke fører også til
at kundefordringene øker betraktelig. 1 2005 var de på kr.324' og i 2009
samt vi må ha et større varelager enn tidhgere. 1,5mill i 2009. Det
har ført til at vi det siste året har slitt med likviditet. Underskuddet i 2009 og
de påkostningene vi gjorde samme år har også hatt innvirkning på
likviditeten. En annen faktor er at vi tidhgere fikk betalt for de tjenesten vi
utfører for NAV hvert halvår. (januar og juh) Nå får vi betaling pr.mnd.
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Akseutvidelse:
I dag har Leva-Fro As kr.100.000,- i aksjekapital. Ved oppstart i 1994 ble det
innbetalt totalt kr.50.000,- fra våre eiere (80/20)som var kravet den gang. Da
den nye aksjeloven kom ble det krav om aksjekapital på kr.100.000,- det ble
den gang løst med overføringer .fra bedrifiens egenkapital. Vi mener også at en
aksjekapital på 100,000,- i en bedrift som har en omsetning på 22,8 mill bør
være høyere. Det er også billigere med egenkapital enn kassakreditt.
Med bakgrunn i dette ønsker vi at våre eiere Levanger Kommune (80%) og
Frosta Kommune (20%) går inn med ny aksjekapital.
Dette kan gjøres på mange måter, men for å kunne bedre likviditet /
arbeidskapitalen i Leva-Fro As er det ønske om at det tilføres bedriften ren
kapital i form av penger.
Leva-Fro as har ingen forpliktelser når det gjelder aksjeutbytte.

Som Dere ser av vedlagte likviditetsbudsjett
er det ikke rom for store
svingninger eller uforutsette hendelser. Mener også at inngående saldo er noe
høy. Grunnen til at jeg mener inngående saldo i likviditetsbudsjett muligens
er for høy er at det ser ut som salget i slutten av året blir noe lavere enn
budsjettert.
Håper at Dere som eiere ser behovet for vår bedrifi i fremtiden samt nytten av
en aksjeutvidelse i Leva-Fro As.

Levanger / Frosta 22.11.10

Med vennlig hilsen
Leva-Fro As
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