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1.

PARTER

1.
Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter
som enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;
1.

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.
SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga
aktier i Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.
2.
Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av
Bolaget och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. Den
bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.
2.

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett
dotterbolag till SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande
fall, bli) aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.
3.
I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning,
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant
sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra verksamhet för ägarnas
(eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.
3.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet
med från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.
3.
Bolaget ska
konkurrensförhållanden.

så

långt

möjligt

nyttja

marknaden

och

föreliggande
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3.
Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.
4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.
Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid
behov, genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större omfattning än
vad som uttryckligen anges i detta Avtal.
4.
Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att
bereda vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.
4.
SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en
förlustgaranti gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål
noteras att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.
5.

PARTERNAS INFLYTANDEÖVER BOLAGET

5.
Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt
som anges i detta Avtal.
5.
Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut
och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.
5.
Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har
att verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd
respektive bolagsstämma.
6.

ÄGARRÅD

6.
Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget
sammanträffa vid ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om
6.
fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;
6.

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.

6.
Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas
vid Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i kallelse
till Ägarråd.
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6.
Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är
skyldigt att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.
6.
SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska
kunna ske på distans.
6.

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.
6.
Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej
senare än tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag
till beslut ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.
Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat
med ett (1).
6.
För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet
företrädda rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner som är
företrädda vid Ägarrådet.
7.

BOLAGETS STYRELSE

7.
Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.
7.
Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga
delägande kommuner, landsting och regioner.
8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.
Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska
beslutas av styrelsen.
9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.
styrelse.

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets

10.

REVISOR

10.
Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller regioner.
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11.

VALBEREDNING

11.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.
Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen ska
eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i övrigt.
Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på kön och
etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner.
12.

AKTIEBREV

12.

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.
Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga
regioner, landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till detta Avtal
utan övriga Parters särskilda medgivande.
13.
Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.
14.

FÖRKÖP

14.
Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i
Bolaget till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.
14.
SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin
helhet och inte endast delvis.
14.
Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen
ska detta i sin helhet anses förkastat.
14.
Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid
Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna,
vederbörligen endosserade, till SKL Företag.
14.

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid
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som anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för köparen än
vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare förutsättningar gäller dels att
sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från utgången av Acceptfristen, dels att
köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda detta Avtal som part i
Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i
detta Avtal förutsätter godkännande härtill av övriga Parter.
15.

MEDDELANDEN

15.
Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen
rekommenderat brev eller e-post till respektive Parts officiella adress.
15.

ska sändas med

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:
15.

tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,

15. den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med epost.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.
Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i
lag och bolagsordning.
17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.
Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan
skriftligt medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
19.

AVTALSTID

19.
Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan
Part inte längre är aktieägare i Bolaget.
20.

ÖVRIGT

20.
Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
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________________
Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

