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13. Västervik Biogas AB – godkännande av
överlåtelseavtal av aktier samt ändring av bolagsordning
i Västervik Biogas AB
Dnr 2017/236-370
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 17 augusti 2017 att
Västerviks kommun, i enlighet med undertecknad avsiktsförklaring,
daterad 27 juni 2017, har för avsikt att förvärva Tekniska Verkens
ägarandel i Västervik Biogas AB. Överlåtelsen ska ske den 1 november
2017 och omfattar 1 200 aktier i Västervik Biogas AB, vilket motsvarar
40 % av ägarandelen i bolaget. Efter övertagandet äger Västerviks
kommun 100 % av aktierna i Västervik Biogas AB. Priset för samtliga
överlåtna aktierna ska uppgå till 1 kr och ska inkludera tidigare lämnade
aktieägartillskott.
I gällande bolagsordning för Västervik Biogas, § 17 ändring av bolagsordning, får ej ändring i bolagsordningen göras utan godkännande i
både Västerviks och Linköpings kommunfullmäktiger. Följden av
överlåtelseavtalet blir att Västerviks kommun och Linköpings kommun
godkänner ändring av bolagsordning till att Västerviks kommun som
ensam part har rätt att besluta om ändring av bolagsordningen för
Västervik Biogas AB.
I kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse finns förslag till beslut.
Förslag till överlåtelseavtal av aktier i Västervik Biogas AB och förslag
till ändrad bolagsordning finns i bilagor.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogat överlåtelseavtal av aktier i Västervik Biogas AB för
undertecknande för Västerviks kommuns räkning, samt
att godkänna ändring i nuvarande bolagsordning för Västervik Biogas AB,
avseende § 17 ändring av bolagsordning, till att gälla att Västerviks
kommun som ensam part får besluta om ändrad bolagsordning.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
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Ks § 299 forts.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bifogat överlåtelseavtal av aktier i Västervik Biogas AB för
undertecknande för Västerviks kommuns räkning, samt
att godkänna ändring i nuvarande bolagsordning för Västervik Biogas AB,
avseende § 17 ändring av bolagsordning, till att gälla att Västerviks
kommun som ensam part får besluta om ändrad bolagsordning.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-11, § 299
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 17 augusti 2017 med bilagda förslag till
överlåtelseavtal av aktier i Västervik Biogas AB och ändrad bolagsordning för
Västervik Biogas AB (utsänd tidigare)
Avsiktsförklaring undertecknad 2017-06-27 mellan Västerviks kommun och Tekniska
Verken i Linköping AB gällande Västervik Biogas AB (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Västervik Biogas AB
Tekniska Verken i Linköping AB
Linköpings kommun
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
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Tomas Ogebrink
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Kommunstyrelsen

Godkännande av överlåtelseavtal av aktier samt ändring av
bolagsordning i Västervik Biogas AB
I enlighet med undertecknad avsiktsförklaring, daterad 27 juni 2017, har Västerviks
kommun för avsikt att förvärva Tekniska Verkens ägarandel i Västervik Biogas AB.
Överlåtelsen ska ske den 1 november 2017 och omfattar 1 200 aktier i Västervik
Biogas AB, vilket motsvarar 40 % av ägarandelen i bolaget. Efter övertagandet äger
Västerviks kommun 100 % av aktierna i Västervik Biogas AB. Priset för samtliga
överlåtna aktierna ska uppgå till 1 kr och ska inkludera tidigare lämnade
aktieägartillskott.
I gällande bolagsordning § 17 ändring av bolagsordning, får ej ändring i bolagsordningen
göras utan godkännande i både Västerviks och Linköpings kommunfullmäktiger.
Följden av överlåtelseavtalet blir att Västerviks kommun och Linköpings kommun
godkänner ändring av bolagsordning till att Västerviks kommun som ensam part har
rätt att besluta om ändring av bolagsordningen för Västervik Biogas AB.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna bifogat överlåtelseavtal av aktier i Västervik Biogas AB för
undertecknande för Västerviks kommuns räkning, samt
att godkänna ändring i nuvarande bolagsordning för Västervik Biogas AB, avseende
§ 17 ändring av bolagsordning, till att gälla att Västerviks kommun som ensam part får
besluta om ändrad bolagsordning.

Anders Björlin
Kommundirektör
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Detta aktieöverlåtelseavtal har ingåtts mellan nedan angivna parter:

Säljaren

Köparen

Tekniska Verken i Linköping AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING

Västerviks kommun

Organisationsnr/Personnr:

Organisationsnr/Personnr:

556004-9727

212000-0779

Telefon:

Telefon:

013-20 80 00

0490 - 25 40 00

Säte

Säte

Linköping

Västervik

593 80 VÄSTERVIK

1. Bakgrund
1.1. Det säljande bolaget har 1 200 aktier registrerade i Västerviks Biogas AB (Bolaget), med ett nominellt
värde uppgående till 167 SEK per aktier.
1.2. Genom detta aktieöverlåtelseavtal kommer Parterna överens om att Köparen skall förvärva Säljarens
1200 aktier i Bolaget.

2. Betalning
2.1. Köparen skall betala sammanlagd summa om (en) 1 krona för aktierna.
2.2. Köparen skall betala på Tillträdesdagen till Säljarens konto (kontonummer).

3. Villkor för försäljningen
3.1. Krav på Köparen:
1. Kommunfullmäktige i Västervik skall ha godkänt förvärvet. Beslut om godkännandet skall
överlämnas till säljaren skriftligen senast tillträdesdagen.
2. Kommunfullmäktige i Västervik skall besluta om att godkänna ändring i nuvarande bolagsordning §
17 ändring av bolagsordning, till att gälla att Västerviks Kommun som ensam part får besluta om
ändrad bolagsordning.
3.2. Krav på Säljaren:
1. Kommunfullmäktige i Linköping skall ha godkänt transaktionen. Beslut om godkännandet skall
överlämnas till Köparen skriftligen senast tillträdesdagen. Säljaren skall ha full och oinskränkt rätt
till att sälja aktierna.
2. Kommunfullmäktige i Linköping skall besluta om att godkänna ändring i nuvarande bolagsordning §
17 ändring av bolagsordning, till att gälla att Västerviks Kommun som ensam part får besluta om
ändrad bolagsordning.
3. Aktierna är fria från optionsrätt, panträtt och andra sakrätter.
3.3. Aktieägartillskott
Aktieägartillskott med villkor om återkrav som gjorts av Säljaren till Bolaget är i och med detta avtals
undertecknande, oavsett villkor, ej längre möjliga att återkräva utan blir omedelbart Bolagets
egendom.
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4. Tillträde
4.1. Tillträdesdag
Bolaget tillträdes av Köparen 1 November 2017.
4.2. Åtgärder på Tillträdesdagen
På Tillträdesdagen skall Säljaren:
1. Överlämna aktiebreven.
2. Återkalla samtliga fullmakter.
3. Överlämna beslut om ändring i bolagsordning, enligt ovan, till Köparen.
4.3. På Tillträdesdagen skall Köparen:
1. Visa skriftlig dokumentation på att betalning har erlagts.
2. Snarast efter tillträdesdagen skall köparen besluta om ny styrelse som bekräftas av
bolagsstämman i bolaget. Anmäla till Bolagsverket om styrelseförändringarna och till Säljaren
överlämna skriftlig dokumentation som visar att Bolagsverket mottagit underrättelsen.
4.4. Verksamhetens bedrivande mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen
Mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen gäller följande för Säljaren:
1. Inga avyttringar av aktier eller delar av rörelsen får vidtas
2. Inga förvärv av aktier eller rörelser får vidtas
3. Inga avyttringar eller förvärv av tillgång utöver vad som är sedvanligt för den löpande
verksamheten får vidtas
4. Inga ingåenden eller uppsägningar av avtal utöver vad som är sedvanligt för den löpande
verksamheten får vidtas
5. Inga upptaganden av lån eller andra krediter utöver vad som är sedvanligt för den löpande
verksamheten får vidtas
6. Inga pantförskrivningar eller lämnande av garantier av något slag får vidtas utan godkännande av
Köparen.

5. Ersättningsskyldighet
5.1. Om Säljaren eller Köparen bryter mot någon av de bestämmelser som anges i detta avtal skall ett
vitesbelopp, beräknat på den ekonomiska skada som åsamkat parten utgå.
5.2. För att vitesbeloppet skall utbetalas skall reklamation ha inkommit till den andra Parten senast 12
månader efter Tillträdesdagen och reklamation skall framställas senast 30 dagar efter att de
omständigheter som gett upphov till reklamationen upptäckts eller borde ha upptäckts.

6. Övrigt
6.1. Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
ersätter samtliga skriftliga och muntliga avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.
6.2. Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.
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7. Lagval och tvistelösning
7.1 Detta Avtal lyder under svensk rätt.
7.2. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall avgöras av svensk domstol.
Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.

Säljaren

Köparen

Datum och ort ………………………………

Datum och ort ………………………………

……………………………………………….
Underskrift

……………………………………………….
Underskrift

……………………………………………….
Namnförtydligande

……………………………………………….
Namnförtydligande
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VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING
BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB
Fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-20, § 116
§1

Bolagets firma

Bolagets firma är Västervik Biogas AB.
§2

Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län.
§3

Föremålet för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun
framställa, distribuera och försälja biogas.
§4

Ändamålet med verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av de för
verksamheten gällande kommunala principerna, med miljöprofil, tillhandahålla de produkter och funktioner som redovisas som föremål för bolagets verksamhet. Till ändamålet hör även att lämna skälig avkastning
till ägarna.
§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun och
Linköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor.
§7

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.
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§8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika antal suppleanter.
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utser tre ledamöter och tre
suppleanter. Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser två ledamöter och två suppleanter utifrån nominering av Tekniska Verken i
Linköping AB. Respektive styrelseledamots uppdrag gäller fram till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter det då
styrelseledamoten utsågs.
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utser bland ledamöterna styrelsens ordförande. Kommunfullmäktige i Linköping utser vice ordförande utifrån nominering av Tekniska Verken i Linköping AB.
§9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman
en revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årstämma
som hålls fjärde året efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Västerviks kommun och kommunfullmäktige i
Linköpings kommun utse lekmannarevisorer.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske med brev till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden vid årsstämman
På årsstämma ska följande ärenden tas upp till behandling.
•

Stämmans öppnande.

•

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

•

Upprättande och godkännande av röstlängd.

•

Godkännande av dagordning.

•

Val av justeringsman.
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•

Prövning om stämman blivit behörigen kallad.

•

Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

•

Beslut om
fastställande av reslutat- och balansräkningen
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

•

Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter, revisor med
suppleant och lekmannarevisorer.

•

Val av revisor och revisorssuppleant vart fjärde år i enlighet med § 9.

•

Val av de styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer
som utsetts av Västerviks kommun och Linköpings kommun vart fjärde år
enligt § 8 och § 10 i denna bolagsordning.

•

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två
personer i förening.
§ 15 Förköp
Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier skall aktieägaren före
överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till styrelsen.
Anmälan (”erbjudandet”) skall innehålla uppgift om till vem den tilltänkta
överlåtelsen skall ske, hur många aktier som omfattas av överlåtelsen,
eventuell köpeskilling och övriga villkor för den tilltänkta överlåtelsen.
Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga erbjudna aktier.
Förköpsberättigade är övriga aktieägare i bolaget.
Den, som önskar utnyttja förköpet skall inom en månad från det att styrelsen
meddelat att anmälan om förköp inkommit till bolaget, skriftligen anmäla till
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bolaget att han önskar utöva förköpsrätten samt om de av den erbjudande
aktieägaren anmälda villkoren accepteras eller, om jämkning begärs, vilken
jämkning av villkoren som påkallas. Om jämkning av villkoren påkallats och
överenskommelse inte kan träffas mellan förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, skall den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla
skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan.
Anmäler sig flera förköpsberättigade inom stadgad tid, skall företrädesrätten
dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att
aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas mellan dessa förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
Om ersättningen enligt vad som angetts i erbjudandet skall erläggas med
annat än svenska kronor, skall köpeskillingen motsvara däremot svarande
värde i svenska kronor vid tidpunkten då erbjudandet kom styrelsen tillhanda.
Om det förekommer befogad anledning att anta, att det mellan den erbjudande aktieägaren och den tilltänkta förvärvaren inte har blivit så bestämt
eller kommer att så bli betalt som erbjudandet eller där till fogad handling innehåller, skall köpeskillingen och/eller övriga villkor i stället bestämmas på
sätt som anges i nästa stycke.
Om köpeskillingen och/eller övriga villkor inte angivits i erbjudandet, skall
dessa bestämmas till vad som kan påräknas vid en försäljning under normala
förhållanden, varvid köpeskillingen, fördelat per aktie, skall bestämmas med
hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då anmälan om erbjudandet kom
styrelsen till handa.
Förköpta aktier skall betalas två veckor efter det att fördelningen av aktierna
verkställts av styrelsen eller, om priset fastställts genom överenskommelse
eller genom skiljedom, två veckor från det överenskommelsen träffades alternativt klandertiden gått till ända.
Tvist om förköpsrätt, jämkning, om storleken på köpeskillingen för aktier som
ska förköpas eller därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sådan talan ska väckas inom två månader efter det att anmälan om
förköp inkom till bolaget. Om flera skiljemål påkallats skall de förenas på det
sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
Överlåtelser som sker i strid med bestämmelserna i denna klausul är ogiltiga.
§ 16 Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Utnyttjande av lösningsrätten måste omfatta samtliga
hembjudna aktier. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien
övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.
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När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje läsningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjuds, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas i förhållande till aktieinnehavarens storlek hos dem som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen
(1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom
en månad från den tidpunkt, så lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom
stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.
Tvist i anledning av detta hembudsförbehåll skall prövas i den ordning lagen
(1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Talan skall väckas av den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes
hos bolaget.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige
i Västerviks kommun och Linköpings kommun.
_____

