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Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB
1. Bolaget och dess verksamhet
Parterna ska gemensamt bilda ett aktiebolag med ett aktiekapital uppgående till
minst 100 000 kronor. Det offentliga ägandet, d.v.s. kommuner, landstig och
motsvarande, ska ej överstiga 30 %. Majoriteten av aktiestocken ska ägas av
företag i KFV-regionen.
Bolagets verksamhet ska vara marknadsföring, försäljning och
marknadsutveckling av platsen Katrineholm och övriga KFV regionen, med
syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget ska också verka för att ge
god service till besökare samt marknadsföra destinationen i natur-, kultur - och
sportperspektiv för att få fler besökare till Katrineholm.
Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med affärsidé och syfte enligt
affärsplanen vilka inte får ändras utan medgivande från samtliga ägare.
2. Bolagets firma
Bolagets firma ska vara KFV Marknadsföring AB.
3. Bolagsordning
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår i handling
"Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB". (se bilaga)
4. Bolagets lokalisering
Bolaget ska ha sitt säte i Katrineholms kommun, Södermanlands län.
5. Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av högst 7 styrelseledamöter samt högst 7
styrelsesuppleanter. Katrineholms kommun föreslår 2 ledamöter och 1
suppleant. Styrelsens ordförande representerar näringslivet och nomineras av de
aktieägare som inte representerar offentliga organisationer.
Styrelseordförande, ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman.
Suppleant som ej tjänstgör har alltid närvaro- och yttranderätt vid styrelsens
möten.
Till styrelsen kan adjungeras ledamöter vid förekommande behov.
Styrelsen är beslutsför vid närvaro av halva antalet ledamöter. Styrelsen arbetar
på ideell basis.
Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda mist 4 gånger per år.
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6. Beslut
Varje delägare har att följa beslut tagna på delägarmötet. I detta åtagande ligger
även att vid extra bolagsstämma/årsstämma, rösta i enlighet med beslut på
delägarmöte. Medlem förbinder sig att vid bolagsstämma inte använda sin
rösträtt emot förslag på delägarmöte. Undantag gäller om förslag strider emot
gällande rätt.
7. Bolagsstämma
Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets
bolagsordning.
8. Revisorer
Revisorer utses på det sätt bolagsordningen föreskriver. Katrineholms kommuns
revisorer äger rätt att genom bolagets revisorer få information och utföra
granskning.
9. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom serviceavtal, avtal om turismverksamhet
med Katrineholms kommun, projektmedel samt i övrigt genom internt
genererade medel och/eller upplåning.
Beslut om serviceavgift gäller tidigast bolagets nästkommande räkenskapsår.
Serviceavgiftens storlek bestäms av styrelsen året innan aktuellt år.
10. Offentlighet
Allmänheten äger ej rätt att ta del av bolagets handlingar. Styrelsen kan dock på
förekommande anledning ombe verkställande direktör alt. styrelseordförande att
redovisa bolagets handlingar för andra aktörer än aktieägare.
Bolagsstämman kan hållas på annan plats i Södermanlands län än Katrineholms
kommun.
11. Hembud
Hembudsskyldighet.
Har aktie övergått till annan person skall aktien ofördröjligen hembjudas
aktieägarna till inlösen. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på
vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång
har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska
uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos
aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om
övergången.
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Företräde mellan flera lösningsberättigade.
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av
aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius
publicus.
Lösenbelopp och betalning
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat.
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet
blev bestämt.
Tvist
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.
12. Över1åtelse av avtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt föreliggande avtal får ej överlåtas
eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.
13. Avtalets upphörande
Detta avtal gäller i 3 år från dess undertecknande och - om parterna dessförinnan
inte enats om att avsluta verksamheten - förlängs automatiskt med 3 år åt gången
om part ej säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång. Part som säger
upp aktierna ska samtidigt erbjuda övriga aktieägare att lösa in aktierna.
14. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras i tingsrätt. Om uppgifter i
bolagsordning och aktieägaravtal befinns vara motstridiga, ska aktieägaravtal
gälla före bolagsordning.
_________________

