PROSPEKT
AKSJEUTVIDELSE SJØSAMISK TUN 2010

Organisasjonsnummer: 982202736

Bankkontonr. 4910 11 25563

Adresse:

Hjemmeside:

Kontaktperson:

Sjøsamisk Tun AS
Smørfjord
9713 Russenes

www.sjosamisktun.no

Jon Egil Nilsen
Tlf. 91159722
jens9713@online.no

I forbindelse med et bedriftsutviklingsprosjekt og
fremtidige investeringer på Sjøsamisk Tun, vil vi
invitere deg til en aksjetegning. Vedlagt er blankett
for tegning av aksjer. Sjøsamisk Tun har en
aksjekapital på kr. 236.000 og aksjenes pålydende
er kr. 1.000. For å likestille nye aksjer med
eksisterende aksjer fastsettes nytegningen til kr.
1.000, med et tillegg på kr. 50 pr. aksje for å dekke
omkostninger. Dersom du ønsker å tegne aksjer
sendes utfylt blankett til Sjøsamisk Tun innen 31.
mai. Betalingsfristen settes til 12.juli. Selve
aksjeutvidelsen blir foretatt samtidig med
generalforsmlingen, foreløpig satt til 12. juni 2010.

Smørfjord og Sjøsamisk Tun
Bygda Smørfjord ligger ved Porsangerfjorden, midt
mellom Lakselv og Nordkapp. Her har det bodd
samer fra uminnelige tider. Hovednæringen har
vært fiske, jordbruk, reindrift og utnyttelse av
utmarksressursene. Sjøsamisk Tun ble etablert for
noen år siden. Her er det bygd opp en
museumsutstilling, med rekonstruerte bygninger og
gjenstander, slik det fortonte seg rundt år 1900. I
tilegg til gammer og tradisjonelle bygninger består
tunet av parkeringsplass, loppemarked, kiosk og
toalettanlegg. I 2009 ble grillplassen utbygd og
med tak over, slik at det nå er plass til 40
mennesker. Sjøsamisk Tun er en samlingsplass for
lokalbefolkninga, samtidig som det er et tilbud til
turistene. På tunet drives salg av lokalproduserte
husflidsprodukter, og opplevelser med

utgangspunkt i sjøsamisk kultur. I tillegg har vi et
godt samarbeid med en reindriftsutøver som driver
salg av sine egne produkter. Drifta er foreløpig kun
i sommerhalvåret, og med en stor dugnadsinnsats.

opplevelser, og i tillegg overnatting, arrangementer
samt bedre vareutvalg. Sesongen vil bli forlenget.
I tillegg vil Sjøsamisk Tun gjennomføre prosjekter
som dokumenterer og formidler lokale tradisjoner
og kunnskaper. Årets dokumentasjonsprosjekt vil
være lokale mattradisjoner.

Plantegning over fremtidig utbygging på tunet.

Bedriftsutvikling

Sjøsamisk Tun arbeider nå med et
utviklingsprosjekt. Målsetningen er å få til en
bedre inntjening og lønnsom drift. Prosjektet vil
resultere i en foretningsplan. For å nå målene vil
det bli satset på matservering og kulturbaserte

Økonomiske nøkkeltall
ANLEGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
AKSJEKAPITAL
EGENKAPITAL

Det vil være nødvendig med investeringer,
utvidelse og økt markedsføring. I år satses det på å
få gjort ferdig grillhuset med en serveringsavdeling
(våren 2010), samt utbedring av toalett/ dusj
avdelingen (høst 2010). Disse investeringene vil
komme på omkring et hundre tusen kroner, etter
foreløpige overslag. I den forbindelse innbys det til
en aksjeutvidelse for å dekke egenandelen av
investeringene. Så i 2011 vil det bli satset på
ytterligere utvidelser med blant annet kjøkken,
utvidelse av kiosk, salgsbod og utstillingsrom.
Våre kunder er turister, reisende, lokalbefolkningen
og folk bosatt i regionen. Sjøsamisk Tun er blitt en
møteplass for lokalbefolkninga, reindriftsutøvere og
øvrige beboere i området.
Sjøsamisk Tun har fått en egen hjemmeside. Her
kan du få yterligere opplysninger, både om
Sjøsamisk Tun og om historie og kultur, og se
bilder og videoer

regnskap 2009 og balanse pr. 31.12.2009
188.000
DRIFTSINNTEKTER
13.000
salg
202.000
ekstraordinære inntekter
236.000
UTGIFTER
105.000
RESULTAT

Skissetegning sett fra siden. Helt til venstre ligger grillhuset.

67.000
45.000
89.000
23.000

TEGNINGSBLANKETT
Sjøsamisk Tun AS

Prospekt aksjetegning 2010

Navn

_____________________________________________________

Personnr. Eller Org.nr,

______________________________________________________

Adresse

______________________________________________________

Postnr. /sted

_________________

_________________________________

Tlf. nr.__________________

Ønsker å tegne ________ antall aksjer pålydende kr. 1000,-. Til sammen kr. __________
På de vilkår som fremgår av tegningsinnbydelse og prospekt. Tegningen skjer til overkurs, slik at det betales kr.
1.050,- pr. aksje for å dekke aksjeutvidelses omkostninger. Selve aksjeutvidelsen vil foregå i tilknytning til
generalforsamlingen som er fastsatt til 12. juni 2010. (Nb, det kan bli forandring av dato). Siste frist for
innbetaling settes til 12. august 2010.
Sted:__________________________

Dato:_____________

Underskrift
Dersom jeg ikke kan møte på aksjeutvidelsesmøtet, så gir jeg fullmakt til styreleder av Sjøsamisk Tun AS, eller
en navngitt person til å være min representant.
___

Styreleder

____

Navngitt person ______________________________________
______________________________________
Underskrift

Blanketten sendes innen 31.05.2010 til

Sjøsamisk Tun AS
Smørfjord
9713 Russenes

