BIOGAS I JÄMTLAND-HÄRJEDALEN AB – AKTIEÄGARAVTAL

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) ingås mellan
Östersunds Rådhus AB, organisationsnummer 212000-2528
Bergs kommun, organisationsnummer 212000-2502
Bräcke kommun, organisationsnummer 212000-2460
Härjedalens kommun, organisationsnummer 212000-2510
Krokoms kommun, organisationsnummer 212000-2478
Ragunda kommun, organisationsnummer 212000-2452
Strömsunds kommun, organisationsnummer 212000-2486
Åre kommun, organisationsnummer 212000-2494

Ovanstående Kommuner benämns gemensamt ”Parterna” och var och en benämns
”Part”.

§1

BAKGRUND OCH SYFTE

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ha infört system för insamling av matavfall senast
den 31 december 2023. Regeringens krav att kommunernas ska hantera hushållens matavfall ska
samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-,
trädgårds- och parkavfall).
Kommunerna har ambitiösa miljömål och dessa innebär stora utmaningar. Det gäller till exempel
målen om reducerad användning av fossila drivmedel, målen om reducerade CO2-utsläpp och
målen om minskade partikelutsläpp. På grund härav samt att efterfrågan på förnyelsebara och
klimatvänliga drivmedel väntas öka finns goda förutsättningar att öka användningen av biogas som
drivmedel i regionen. För att möjliggöra denna önskan är ambitionen att uppföra en anläggning för
produktion av biogasbaserad fordonsgas.
Till följd av detta har parterna kommit överens om att inleda ett samarbete i ett bolag, Biogas i
Jämtland-Härjedalen AB (”Bolaget”), med syfte att klargöra och säkerställa nödvändiga
förutsättningar (ekonomiska, juridiska och affärsmässiga) för senare uppföra och driva en
anläggning för rötning av matavfall och uppgradering av rågas till fordonsgas och biogödsel.
Bolagets ändamål inledningsvis, är att för delägarnas räkning driva en utrednings- och
förhandlingsprocess som leder fram till att befintliga och eventuellt tillkommande delägare ges
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möjlighet att, genom rötning och förädling i en gemensamt ägd anläggning, behandla sådant
organiskt substrat som delägarna ansvarar för behandlingen av i enlighet med Miljöbalken
(1998:808) samt Förordning om deponering av avfall (2001:512).

§2

VERKSAMHET

Bolaget ska klargöra och säkerställa nödvändiga förutsättningar (ekonomiska, juridiska och
affärsmässiga) för bildandet av ett produktionsbolag med syfte att uppföra och driva en anläggning
för rötning av matavfall och uppgradering av rågas till fordonsgas och biogödsel.

§3

AKTIEKAPITAL OCH AKTIEINNEHAV

Parterna äger samtliga 1000 aktier i Bolaget.
Bolaget ska ha ett aktiekapital om 100 000 (etthundratusen) kronor.
Aktierna i Bolaget, 1000 stycken, fördelar sig enligt nedanstående uppställning:
Östersunds rådhus AB

965 st

(96,5 %)

Bergs

5 st

(0,5 %)

Bräcke

5 st

(0,5 %)

Härjedalens

5 st

(0,5 %)

Krokoms

5 st

(0,5 %)

Ragunda

5 st

(0,5 %)

Strömsunds

5 st

(0,5 %)

Åre

5 st

(0,5 %)

Om inlösen enligt Avtalet görs beträffande någon av Parternas aktier, ska inom 30 dagar efter
verkställd inlösen, oavsett om endast en eller fler av Parterna deltagit i inlösenförfarandet, en
omfördelning av aktierna göras så att fördelningen stämmer överens med befolkningsunderlaget i
de kvarvarande kommunerna per den första dagen i den månad som föregått den månad då inlösen
skett.
Vid omfördelning av aktier enligt denna bestämmelse ska ersättning utgå för eventuellt överförd
aktiepost med belopp svarande mot aktiernas kvotvärde.
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§4

FINANSIERING AV BOLAGET

Bolaget skall ha ett aktiekapital om 100 000 kr som delägarna tillskjuter i samband med att
Bolaget bildas. Delägarna tillskjuter årliga, villkorade aktieägartillskott under de inledande åren då
förlust väntas uppstå. De villkorade aktieägartillskotten lämnas från delägarna för att täcka den
förlust som uppstår. Delägarna har undertecknat en kapitaltäckningsgaranti som avropas vid
behov. Eventuellt ytterligare behov av finansiering sker genom upptagande av lån hos Bolaget.
När Bolagets verksamhet utvecklats till att bedriva produktion och redovisar vinst kan
aktieägartillskotten återbetalas till ägarna i enlighet med reglerna i ABL.

Bolaget ska sträva efter att minimera behovet av verksamhetsanslag från Parterna. Bolaget ska
årligen, senast den XX, till Parterna redovisa behov av verksamhetsanslag för nästkommande
kalenderår.

§5

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING SAMT TILLSÄTTANDE

Bolagets förvaltning och ledning ska utövas av Bolagets styrelse enligt ABL:s bestämmelser, om
inte annat framgår av Avtalet.
Styrelsens sammansättning:
Bolagets styrelse ska bestå av femton ledamöter där Östersunds kommunfullmäktige utser åtta (8)
ledamöter. Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda
kommun, Strömsunds kommun och Åre kommun utser en (1) ledamot. Parterna ska, med
beaktande av kommunallagens krav på utseende av styrelseledamöter, gemensamt verka för att
styrelsen har tillräcklig kompetensnivå för att leda Bolagets verksamhet.
Sker omfördelning av aktier enligt § 3 ska Parterna göra erforderliga justeringar i Avtalet med
avseende på det antal styrelseledamöter som respektive kommun ska utse (inom ramen för det
totala antalet ledamöter).
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Östersunds kommuns kommunfullmäktige.
Vid styrelsesammanträde ska minst åtta (8) ledamöter vara närvarande för att styrelsen ska vara
beslutför. Är inte erforderligt antal personer närvarande ska kallas till nytt möte inom två (2)
veckor. Vid sistnämnda möte gäller ABL:s bestämmelser angående beslutsförhet. Skulle lika
röstetal föreligga och är styrelsens ordförande inte närvarande ska den aktuella frågan avföras från
dagordningen.
Utöver aktieägarombuden ska ledamöter i kommunstyrelserna ges rätt att närvara vid ordinarie
bolagsstämma.
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Styrelsen ska upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska revideras minst en gång
om året genom beslut av styrelsen.
Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena sidan
styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga instruktioner för när

och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av Bolagets
ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
Bolagets förvaltning och ledning ska utövas av Bolagets styrelse enligt ABL:s
bestämmelser, om inte annat framgår av Avtalet.
§6

STYRELSENS VERKSAMHET

Bolagets styrelse ska sammanträda minst fyra (4) gånger per räkenskapsår (ordinarie
sammanträde). Ytterligare sammanträde (extra sammanträde) ska hållas om ägare,
styrelseledamot eller Bolagets verkställande direktör så begär genom skriftlig framställan
till styrelsens ordförande. Extra sammanträde ska äga rum senast 14 dagar efter att
styrelsens ordförande fått del av skriftlig begäran därom.
Kallelse till styrelsesammanträde ska ske genom ordförandens försorg. Kallelse, med
tillfredsställande underlag, ska vara samtliga ledamöter till handa senast sju dagar före
sammanträde

§7

STYRELSENS BESLUTSFATTANDE

För fattande av beslut på styrelsemöte gäller ABL:s regler om inte annat särskilt anges i Avtalet.

§8

VD OCH REVISORER

Styrelsen utser VD i bolaget. Revisor utses av bolagsstämman. Därutöver ska vardera Part utse en
lek-mannarevisor med suppleant.

§9

ÄGARSAMRÅD

Inför årsstämma ska aktieägarna, om behov finns, ha ett möte där eventuella förändringar av
samverkansavtal eller andra förändringar av vikt diskuteras. Bolaget är sammankallande.
Ägarsamråd kan också begäras av endera av delägarna i annan fråga vid annan tidpunkt under året.
VD i bolaget är sammankallande och föredragande.

Sida 4 av 9

§ 10

BOLAGSSTÄMMA

För fattande av beslut på bolagsstämma gäller ABL:s bestämmelser om inte annat följer av
bolagsordningen. Parterna förbinder sig att lojalt utöva sin rösträtt på bolagsstämman.

§ 11

REPRESENTANT PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Respektive kommunfullmäktige ska utse en representant vardera, som ska företräda ägarens
aktieinnehav på bolagsstämman.
Representanten utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

§ 12

BOLAGSORDNING

Skulle bestämmelse i Avtalet strida mot bolagsordningen (i dess nuvarande lydelse eller framtida
lydelse) ska Avtalet gälla före bolagsordningen i förhållandet ägarna emellan. Om
bolagsordningen ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas Avtalet som en ny bilaga.

§ 13

ÖVERLÅTELSE AV AKTIE

Part äger endast överlåta, bortgiva eller på annat sätt förfoga över aktie i Bolaget i enlighet med
bestämmelserna i Avtalet. Part äger dock fritt överlåta sina aktier till eventuellt helägt dotterbolag.
Part är solidariskt förpliktigad med sitt helägda dotterbolag att fullgöra åtagandena enligt Avtalet.
För tiden t o m 20xx-xx-xx gäller att Part endast får förfoga över sina aktier i Bolaget på ovan
angivet sätt om övriga Parter lämnat sitt skriftliga godkännande.
Från och med den 20xx-xx-xx ska följande gälla. Part som önskar överlåta, bortgiva eller på annat
sätt förfoga över aktier i Bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med
bestämmelserna i Avtalet. Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga Parter i
rekommenderat brev samt avse hela den utträdande partens aktieinnehav i Bolaget.
Part som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det
lösenbelopp som anges i §. 12 nedan. Part som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska
meddela detta skriftligen till den utträdande Parten inom 60 dagar från det att parten fick del av
förköpsanmälan. Begäran att få lösa ska avse hela den anmälda aktieposten. Om flera
lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa i förhållande till deras
tidigare aktieinnehav (med eventuell efterföljande justering i enlighet med § 3 ovan). Eventuell
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udda aktie ska fördelas efter lottning, förrättad av Notarius Publicus om inte parterna enas om
annat. Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej påfordras äger den
som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta dessa. Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris
eller på förmånligare villkor i övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av
aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom
120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga Parter, inträder ånyo
skyldighet att anmäla aktierna till förköp.
Då Part överlåtit samtliga sina aktier utträder han som part i Avtalet.
Förvärvande tredje man ska inträda såsom part i Avtalet i den utträdande Partens ställe. Detta är en
förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. Det åligger den utträdande Parten att tillse
detta. Oavsett om överlåtelse av aktie sker i enlighet med detta Avtal eller inte har kvarvarande rätt
att åberopa sin inlösenrätt enligt bolagsordningens förköpsklausul.

§ 14

VÄRDERING, LÖSENBELOPP OCH BETALNING MM

I händelse av inlösen enligt Avtalet (vid förköp eller enligt inlösenbestämmelse) ska
inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde som belöper på den aktiepost som ska inlösas (eller på
aktieposten belöpande andel av substansvärdet om det är lägre). Ersättningen ska erläggas kontant
vid tillträdet. I samband med tillträde avseende inlösta aktier ska utträdande Parten avstå från
samtliga eventuella anspråk på återbetalning av insatta medel i Bolaget, oavsett på vilket sätt
tillskottet har skett.

§ 15

AKTIERNAS FÖRVARING OCH ARKIVERING

Parterna ska förvara sin del av aktieinnehavet på ett säkert sätt. Aktieboken ska förvaras hos
Östersunds kommun.
Östersunds kommun ansvarar också för arkiveringen av samtliga Bolagets handlingar.

§ 16

MEDDELANDEN

Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud eller rekommenderat brev till Parternas i
ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren
tillhanda om avlämnat med bud: vid överlämnandet; om avsänt med rekommenderat brev: tre
vardagar efter avlämnande för postbefordran om både avsändare och mottagare finns i Sverige
respektive på femte arbetsdagen efter avlämnande för postbefordran om avsändaren eller
mottagaren finns utanför Sverige.
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§ 17

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av för respektive Part behörig företrädare.

§ 18

FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör.
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i
detta Avtal med bilagor.

§ 19

BESTÄMMELSE OM OGILTIGHET (JÄMKNING)

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att
Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan den ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts
utbyte av eller prestation enligt Avtalet, jämkas i skälig omfattning.

§ 20

HANDELSBOLAGSLAGENS BESTÄMMELSER

Om detta Avtal befinns vara ett bolagsavtal, vilket inte är Parternas intention, ska vad som i
bestämmelserna om uppsägningsrätt och likvidation i lagen om handelsbolag och enkla bolag
(1980: 1102) inte äga tillämpning. Istället ska – om inte annat uttryckligen anges i detta
aktieägaravtal – den Part vartill likvidationsgrunden hänför sig eller hans rättsinnehavare utträda ur
aktieägaravtalet iakttagande av § 11 istället för att likvidation äger rum.

§ 21

AVTALSTID SAMT FÖRLÄNGNING

Detta Avtal träder i kraft omedelbart vid dess undertecknande och gäller till och med 20xx-xx-xx
med en uppsägningstid om tolv (12) månader. Om Avtalet inte skriftligen sagts upp av Part senast
sex (6) månader 20xx-xx-xx skall Avtalet förlängas med fem (5) år åt gången med tolv (12)
månaders uppsägningstid.
Kan Parterna inte enas om ett nytt avtal inom 6 månader från det att uppsägning anses vara
mottagen av alla Parter ska kvarvarande Parter söka gemensamma lösningar som innebär att
verksamheten kan fortsätta bedrivas enligt intentionerna i Avtalet.
Utträdande Parts aktieinnehav ska i denna situation lösas i enlighet med bestämmelserna i § 14
(Överlåtelse av aktie) . När Part överlåtit samtliga sina aktier utträder denne som part till Avtalet.
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§ 22

VITE OCH SKADESTÅND

Om Part bryter mot bestämmelse i Avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse ska det utgå
ett vite om 100 000 kronor med rätt för Part att framställa anspråk på ytterligare skadestånd. Vitet
ska fördelas mellan de icke felande Parterna i förhållande till aktieinnehavet (före eventuell
inlösen). Såsom avtalsbrott som inte är ringa ska exempelvis följande anses:
-

förfogande över aktie i strid med avtalet

-

upprepade ringa avtalsbrott

Om Part inte inom 30 dagar efter mottagandet av erinran om avtalsbrott, som inte är ringa,
vidtager rättelse eller gottgör den skada som uppkommit, äger förfördelad Part dessutom rätt att
lösa in den felande Partens aktier, i proportion till tidigare aktieinnehav.

§ 23

TVIST

Tvist som hänför sig till Avtalet eller därmed sammanhängande förhållanden ska i första hand
lösas av respektive Parts kommundirektörer, vilka tillsammans ska söka lösa förevarande oenighet
i positiv och konstruktiv anda samt med ett långsiktigt perspektiv innan definitiv prövning
påkallas.
Om så erfordras, och parterna inte i enlighet med bestämmelserna i föregående stycke förmått lösa
tvisten inom 90 dagar ska frågan hanteras i Östersunds tingsrätt med beaktande av svensk rätt.
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Detta Avtal har upprättats i åtta (8) exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Östersunds Rådhus AB

Bräcke kommun

_________________________

_________________________

Åre kommun

Härjedalen kommun

_________________________

_________________________

Krokom kommun

Ragunda kommun

_________________________

_________________________

Strömsunds kommun

Bergs kommun

_________________________

_________________________
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