Snart er hotellet 100
prosent Tromsø-eid
Troms Ungdomsfyking selger seg ut av Finnsnes hotell.

Endret EIERSAMMENSETNING.
Det har lenge ligget i kortene at Troms Ungdomsfylking (TUF)
skulle selge seg ut av Finnsnes Hotell AS. Nå opplyser
styreleder Asbjørn Stenvoll at salget av TUFs aksjeandel på 50
prosent er nært forestående.
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Av Maria Holm Simonsen

FINNSNES: – Det som er på gang er at Troms
Ungdomsfylking, som var de som startet det hele i sin tid,
selger seg ut, opplyser styreleder Asbjørn Stenvoll i
Finnsnes Hotell AS på spørsmål om det er endringer i
eiersammensetningen til selskapet.
At Troms Ungdomsfylking (TUF) selger sine 50 prosent
kommer ikke som noen overraskelse. Styrelederen
påpeker at det har ligget lenge i kortene.

– Tromsø Travel Hotel AS kjøper ti prosent av aksjene i
første omgang, og senere kjøper Saga Hotell AS de
resterende 40 prosent, sier Stenvoll.
– Til hvilken pris?
– Det vet jeg ikke om egner seg til å stå på trykk i avisa,
men det er i hvert fall betydelig nok til å kunne leve godt
på rentene man hever, sier Stenvoll.
Når aksjesalget er sluttført vil Tromsø Travel Hotel AS
sitte med 14 prosent av aksjene i Finnsnes hotell AS. De
resterende 86 prosentene er det Saga Hotell AS som
sitter på.
Tromsø Travel Hotel AS drifter Amalie Hotell i Tromsø.
Saga Hotell AS står bak Comfort Hotel Saga.
– Hva betyr dette for Finnsnes hotell?
– Det er et veldig godt spørsmål. Vi har ikke begynt å
legge noen sterke planer, men vi sikter på et mål om å få
leid ut serveringsstedet, sier Stenvoll.
Han forteller hvordan styret er opptatt av å holde et rent
fokus på selve hotelldrifta. Samtidig er de inneforstått
med at det må serveres mat på hotellet.
– Hva er dere ute etter?
– Ikke annet enn at det er en forretning begge parter
tjener på, der vi slipper å drive servering og der en annen
part tjener på å drive dette, sier Stenvoll.

TIPS OSS

