Fusionsplan Håby Fiber och Bärfendals Fiber
Deltagande föreningar
Övertagande förening
Firma: Håby Fiber Ek. för.
Organisationsnummer: 769623-3753
Styrelsens säte: Munkedals kommun

Överlåtande föreningar
Firma: Bärfendal Fiber Ekonomisk förening
Organisationsnummer: 769622-0040
Styrelsens säte: Munkedals kommun

Tidsplan
Fusionen planeras vara avslutad och överlåtande förening upplöst senast 2022-12-31
Särskilda förmåner
Tillgångar för respektive förening överensstämmer väl i relation till respektive förenings
medlemsinsatser. Ingen reglering av insatsbelopp är planerad i samband med fusionen utan
medlemmarna kommer efter fusionen ha kvar samma insatsbelopp.
Håby Fiber har ett insatsbelopp på 15 100 kr per ansluten fastighet.
Bärfendal Fiber har ett insatsbelopp om 10 000 kr per ansluten fastighet.
Krav på särskilda förmåner eller kompensationer föreligger inte.
Värdepapper med särskilda rättigheter
Några värdepapper med särskilda rättigheter ingår inte i fusionen
Styrelsernas redogörelse för fusionens lämplighet
Förutsättningar
De deltagande föreningar har likvärdiga stadgar och likvärdiga förbindelser med medlemmar och
markägare. Föreningarnas geografiska verksamhetsområden gränsar till varandra. Den övertagande
föreningen Håby Fiber har 333st. medlemmar, den överlåtande föreningen Bärfendal Fiber har 227st
medlemmar. Den överlåtande föreningens styrelse arbetar idag ideellt och har svårt att rekrytera nya
ledamöter.
Förutsättningar efter fusionen
Genom fusionen ökar förutsättningarna för båda föreningarna:
•
•
•
•

att förvalta verksamheten genom en mer professionell och effektivare organisation.
att kunna sammankoppla anläggningarna och få en ökad säkerhet i drift (robustare fiber).
att bli en starkare part i förhandlingar gällande operatörer och andra leverantörer.
att behålla anläggningarna i långsiktigt lokalt ägande genom föreningsform.

De ekonomiska konsekvenserna för föreningarna
Genom att två föreningar blir en kommer den sammanlagda kostnaden för administration minska.
Totalt minskar kostnader för redovisning, revision och försäkringar mm. På sikt förväntas även avtal
med leverantörer av olika slag kunna bli förmånligare. Samtliga tillgångar och skulder i berörda
föreningar ingår i fusionen. Respektive förening står för sin del av fusionens kostnader.
De ekonomiska konsekvenserna för medlemmarna
Medlemmarna påverkas indirekt av föreningarnas kostnadsminskning. Fusionen beräknas därför inte
medföra någon höjning av medlemmarnas årsavgift eller månadsavgift.
Utjämning av insatsen mellan de båda föreningarna kommer inte att ske. Insatsen enligt
beskrivningen under Särskilda förmåner ovan, kommer således vara olika för medlemmarna. För nya
medlemmar som tillkommer efter fusionen kommer insatsen att vara 15 100. Stadgar och övriga
avtal kommer att bli enligt Håby Fibers villkor.

De ekonomiska konsekvenserna för borgenärer och tredje man
Samtliga avtal och förbindelser, med markägare, operatörer och andra leverantörer i den
överlåtande föreningen övertas av övertagande förening med oförändrade villkor. Även de
förpliktelser som gäller angående bidragsfinansierade nät kommer fullföljas. Rättigheter och
skyldigheter i förhållandet till motparter till föreningarna kommer bli oförändrade i sak.
Övertagandet medför inte någon risk för borgenärer, eftersom sådana inte finns.
Styrelsernas bedömning
Styrelserna i berörda föreningar är eniga om att fusionen är lämplig att genomföra.
Fusionsplanens bilagor
1. Ingående föreningars årsredovisningar och revisionsberättelser för de tre senaste
räkenskapsåren
2. Revisorernas yttrande.
Underteckningar
Denna fusionsplan har antagits av ingående föreningars styrelser
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