Uddelingspolitik hos Nordsøen Forskerpark
Nordsøen Forskerpark har status som en erhvervsdrivende fond.
Fondens formål er at virke til at fremme fiskerierhvervets udvikling. Dette realiseres ved på købte eller
lejede arealer at opføre forsknings- og udviklingsaktiviteter/laboratorier mv., kursusfaciliteter indenfor bl.a.
fiskerirelaterede områder herunder også akvarium/museum, kursuslokaler og kontorer, deltagelse i andre
aktiviteter samt besidde kapital eller andele i erhvervsvirksomheder, der skønnes at udvikle fonden indenfor
formålet samt endelig at udføre serviceopgaver og konsulentvirksomhed i forbindelse med fondens
aktiviteter.
Fondens uddelingspolitik er karakteriseret ved det overordnede princip, at fonden ikke kan ansøges om
midler, da fonden selv i videst muligt omfang ønsker at være initiativtager til de aktiviteter og projekter, der
skal udvikle og fremme fiskerierhvervet mv., for at sikre den tætte sammenhæng med fondens formål.
Derfor gennemfører fonden selv en række aktiviteter af almennyttig karakter. Fondsbestyrelsen gennemgår
jævnligt investerings-/aktivitetsforslag til opretholdelse af fondens formål og til udbygning af den
erhvervsdrivende fond. Der arbejdes i fondsbestyrelsen med en årlig investerings-/uddelingsramme, idet der
over en årrække tilstræbes en vis bredde i uddelingen.
Da fonden er en erhvervsdrivende fond vil der være år, hvor fonden har behov for at konsolidere sig, hvorfor
uddeling i disse år ikke vil forekomme.
Uddelingsstrategi 2016 – 2020.
Fondens vedtægter beskriver en bred række af formål. Bestyrelsen har derfor opstillet 4 kategorier der vil
være typiske uddelingsberettigede formål i perioden indtil 2020:
Kategori 1:
Kategori 2:
Kategori 3:

Kategori 4:

Lejemål til ingen eller en nedsat leje m.v. i forhold til markedsprisen for leje mv. (indirekte
uddeling).
Serviceydelser mv. til ingen eller et delvist vederlag i forhold til kostpris (indirekte uddeling).
Beregnet værdi på markedsvilkår for garanti – stillet vederlagsfrit – for kassekredit, lån o.l.
samt beregnet værdi på markedsvilkår for lån mv., hvor den aftalte rente er mindre end
markedsrenten (indirekte uddeling)
Andre aktiviteter, der støtter fondens udvikling direkte eller indirekte.
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