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Til þeirra sem málið kann að varða

Á fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar fyrr í dag var e irfarandi bókað:
Dalabyggð barst þann 18. desember 2017 lboð í húseignir Dalabyggðar og Dalagis ngar ehf að Laugum, 50% hlut Dalabyggðar í jörðinni Laugar og jörðina
Sælingsdalstungu. Skv. lboðinu er gert ráð fyrir að hlutar söluverðs verði l greiðslu 31.12.2019 (50 millj. kr.) á þriðja veðré og 31.12.2022 (150 millj. kr) á öðrum
veðré .
Með tölvupós dags. 21.12.2017 var fasteignasala lkynnt um að Dalabyggð muni taka lboðinu með nokkrum fyrirvörum m.a. að ekki bærist hagstæðara lboð
fyrir 30. desember 2017 og að skuldabréf vegna seinni greiðslna verði tryggð með 1. eða 2. veðré í öllum eignum.
Ekki bárust hagstæðari lboð og á fundi sveitarstjórnar 16. janúar var samþykkt að ganga l samninga að uppfylltum nokkrum fyrirvörum.
Tilboðsgjaﬁ féll frá fyrirvörum sínum 5. apríl 2018 en óskar jafnframt e ir að Dalabyggð færi skuldabréf sín á þriðja veðré .
Dalabyggð hefur ítrekað framlengt fres lboðsgjafa l að falla frá fyrirvörum um ármögnun og rann fresturinn loks út 5. apríl sl. Sveitarstjórn se það sem
skilyrði fyrir að fresta greiðslum að skuldabréf vegna þessa væri tryggt með fyrsta eða öðrum veðré .
Sveitarstjórn hafnar því að skuldabréf vegna greiðslna lboðsgjafa verði neðar en á öðrum veðré og slítur viðræðum við lboðsgjafa.
Þe a lkynnist hér með.
Með kveðju,
Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
Miðbraut 11, 370 Búðardal.
sími: 430 4700
ne ang: sveitarstjori@dalir.is
veﬀang: www.dalir.is
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