Universitetet i Stavanger
Styret

SAK 05/07 Overdragelse av aksjeposter til IRIS Forskningsinvest AS

Saken gjelder:
Overføring av henholdsvis eierskap og tegningsrett til to kommersielle selskap i henhold til
Samarbeidsavtalen mellom UiS og IRIS Forskningsinvest.
Bakgrunn:
I styresak 73/06 ble det redegjort for UiS sin involvering i kommersialisering av
forskningsresultater.
Kommersialisering som følger av oppdragsforskning vil normalt kommersialiseres gjennom
IRIS-Forskningsinvest AS, heleid datterselskap av IRIS AS, vårt selskap for
oppdragsforskning.
Kommersialiserbare ideer utenfor eksterne oppdrag, kommersialiseres gjennom Prekubator
AS. Prekubator er fra 01.07.06 TTO - kontor for UiS, Stavanger Universitetssjukehus, IRIS
og Norconserv, og er et tjenesteselskap som normalt ikke tar eierskap i kommersialiseringsprosjektene, men sørger for god og relevant kommersialisering sammen med partnerne.
UiS sin rett til eierskap i et nystartet selskap ivaretas av IRIS-Forskningsinvest, også ved
kommersialisering av ideer gjennom Prekubator. Slikt eierskap forutsetter positivt vedtak i
styret for IRIS-Forskningsinvest i hvert enkelt tilfelle. Forholdet er regulert i Avtale om
samarbeid ved kommersialisering mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og IRISForskningsinvest AS (FI), se vedlegg.
Ved et positivt vedtak i styret for IRIS-Forskningsinvest vil selskapet tre inn som eier på
vegne av UiS, og overtar ansvaret for videre eieroppfølging.
I henhold til avtalen forplikter IRIS-Forskningsinvest AS seg til å betale UiS en risikofri
bonus av utbytte eller gevinst ved salg av aksjer i det aktuelle selskap. Hvis ikke annet er
avtalt vil dette være 30% av gevinsten.
UiS står ansvarlig for den videre interne fordeling av bonus fra IRIS-Forskningsinvest AS
med forsker (idèhaver), på en slik måte at lovens krav om en rimelig godtgjørelse til forsker
ivaretas. Det er under utarbeidelse retningslinjer for ansattes rettigheter og kompensasjon for
kommersialiserbare forskningsideer.
UiS står i dag som deleier i aksjeselskapet IOR Aqua AS. Ved ekstraordinær
generalforsamling 4.10.06 ble aksjekapitalen for selskapet forhøyet fra kr 100.000 til kr
200.000, ved en rettet emisjon mot aksjonærene til overkurs. Overkursen på kr. 2,- pr. aksje
ble tillagt overkursfondet som etter emisjonen er på kr. 390.000,-. UiS innbetalte kr. 120.000,for sin eierandel på 40% som dermed forble uendret.

UiS har inngått avtale om tegningsrett på 33% i selskapet Plastipro, som er en
kommersialisering av forskningen knyttet til organeller ved Institutt for matematikk og
naturvitenskap. Stiftelsesdato for Plastipro er tentativt satt til 15. april 2006.

Vurdering:
Universitetsdirektøren anbefaler at UiSs eierskap i selskapet IOR Aqua og tegningsretten i
selskapet Plastipro overføres til IRIS-Forskningsinvest AS som forplikter seg til å betale UiS
en risikofri bonus av utbytte eller gevinst ved salg av aksjer i det aktuelle selskap på lik linje
med det som angis i avtalen som gjelder framtidige bedriftsetableringer. Hvis ikke annet er
avtalt vil dette være 30% av gevinsten.

Vedtak:
Styret ved Universitetet i Stavanger gir universitetsdirektøren fullmakt til å overdra eierskapet
i IOR Aqua og tegningsretten i Plastipro til IRIS-Forskningsinvest AS.
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Vedlegg: Avtale om samarbeid ved kommersialisering mellom Universitetet i Stavanger (UiS)
og IRIS-Forskningsinvest AS (FI)

