
 

AKTIEÄGARAVTAL 
The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB 

Org. 556173-6280 
 

 

1. Parter Nedan kallad Nationalitet 

1 Stiftelsen Jamtli Jamtli Sverige 
2 Den gamle By, Danmarks Købstadsmuseum  Danmark 
3 Ringkøbing-Skjern Museum  Danmark 
4 Lillehammer Museer  Norge 
5 Museerne i Sør Trøndelag  Norge 
6 Föreningen Gotlands Fornvänner, Gotlands Museum  Sverige 
7 Kalmar läns museum  Sverige 
8 Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund genom Landsarkivarien  Sverige 
9 Föreningsarkivet i Jämtlands län  Sverige 
10 Open Air Museum of Lithuania  Litauen  
11 Estate Academy of Museum Rumsiskes  Litauen 

 

________________________ 

 

1. NCK och dess verksamhet 
Parterna har gemensamt bildat NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and 

Creativity AB, 556173-6280 (nedan kallat NCK) med ett aktiekapital uppgående till 100 000 

kronor. Aktierna i NCK skall ägas av parterna med den procentuella fördelning som framgår 

nedan.  

 

Parterna är ense om att solidariskt och lojalt med varandra efter bästa förmåga medverka till 

finansieringen av NCK. Parterna är medvetna om att viss part kan komma att tillskjuta mer 

kapital till NCK än annan samt att parts andel av NCKs aktier må avvika från parts andel i 

tillskjutet kapital. 

 

Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i NCK. 

 

Parterna skall lojalt verka för NCKs bästa. 
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NCKs verksamhet skall bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av den härtill fogade 

verksamhetsplanen, Bilaga 1. 

 

Parterna är ense om att aktierna i NCK skall, om annat inte följer av detta avtal, vara 

fördelade enligt följande: 

 

Part  Aktier  Röster 

1 Jamtli 750 750 
2 Den gamle By, Danmarks Købstadsmuseum 25 25 
3 Ringkøbing-Skjern Museum 25 25 
4 Lillehammer Museer 25 25 
5 Museerne i Sør Trøndelag 25 25 
6 Föreningen Gotlands Fornvänner, Gotlands Museum 25 25 
7 Kalmar läns museum 25 25 
8 Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund genom Landsarkivarien 25 25 
9 Föreningsarkivet i Jämtlands län 25 25 
10 Open Air Museum of Lithuania 25 25 
11 Estate Academy of Museum Rumsiskes 25 25 

SUMMA 1 000 1 000 

 

2. Bolagsordning 
NCKs bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av Bilaga 2. 

 

Parterna är ense om att vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen 

och detta aktieägaravtal, skall avtalets bestämmelse ha företräde dem emellan. 

 
3. NCKs lokalisering 
Styrelsen skall ha sitt säte i Östersunds kommun. 

 
4. Styrelse 
NCKs styrelse skall bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter, såvida inte annat 

mellan parterna överenskommes. Jamtli skall på bolagsstämma anvisa två ordinarie ledamöter 

och suppleanter, övriga parter äger rätt att anvisa övriga ordinarie ledamöter och suppleanter.  
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Innan parterna beslutar vilka personer som skall utses till styrelseledamöter och styrelse-

suppleanter skall samråd äga rum. 

 

Part skall på bolagsstämma rösta i enlighet med sina förpliktelser enligt detta avtal. 

 

NCKs verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör får inte vara ledamot av 

eller suppleant i styrelsen.  

 

NCKs verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare skall vara föredragande i 

styrelsen. Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma part. 

 

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. I anslutning det första styrelse-

sammanträdet efter årsstämma skall fastställas datum, tidpunkt och plats för alla ordinarie 

styrelsesammanträden under tiden fram till nästa årsstämma. 

 

Styrelsen är på ordinarie styrelsesammanträde endast behörig att fatta beslut om minst tre 

ledamöter är närvarande vid mötet. 

 

Dokumentation och bakgrundsmaterial skall där, när så är möjligt tillhandahållas styrelseleda-

möterna i god tid före styrelsemöte. 

 

Parterna är ense om att vid omröstning i styrelsen skall alla ledamöters - eller suppleanters - 

röstvärde vara lika.  

 

5. Bolagsstämma 
Bolagsstämma skall avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt NCKs bolagsordning. 

Sammanträde med personlig närvaro behövs dock endast om part så begär. 

 

6. Ordförande i styrelse och på stämma 
Jamtli skall utse ordföranden i styrelsen och på bolagsstämma. Innan val äger rum skall dock 

samråd äga rum mellan parterna. 

 

Mozilla Firefox.lnk 3 



 

7. Insyn i NCKs verksamhet 
Part skall delge övriga parter på styrelsesammanträde eller eljest all information om NCK som 

part har tillgång till. 

 

Part äger när som helst få del av och kopiera alla handlingar rörande NCK som innehas av 

NCK eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan person 

utsedd av part. 

 

8. Kvalificerad majoritet vid vissa beslut 
För giltigt beslut i styrelsen eller på bolagsstämma i följande frågor skall - oavsett vad 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar - beslutet ha biträtts av innehavare av minst 85 

procent av samtliga röster i styrelsen eller på bolagsstämma. 

 

a. Ändring av bolagsordningen 

b. Ändring av NCKs aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev och skuldebrev 

förenade med optionsrätt vid nyteckning 

c. Fastställande och fördelning av styrelsearvoden 

d. Beslut om att NCK skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag eller 

detta avtal 

e. Ändring av lokaliseringen av NCKs verksamhet 

f. Beslut rörande inriktningen av NCKs verksamhet 

g. Investering av NCK i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett 

sammanlagt investeringsbelopp överstigande TVÅ (2) prisbasbelopp enligt lagen om allmän 

försäkring eller annan motsvarande lagstiftning 

h. NCKs upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NCKs 

tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande (TVÅ) prisbasbelopp enligt lagen om 

allmän försäkring eller annan motsvarande lagstiftning, såvitt annat inte följer av punkt 12 

i. NCKs ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 

säkerheter överstiger TVÅ (2) prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring eller annan 

motsvarande lagstiftning. 
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j. Väsentlig organisatorisk förändring. 

k. Avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån 

påverkar NCKs verksamhet. 

l. Bildande eller nedläggning av dotterföretag. 

m. Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar NCKs 

verksamhet. 

n. Avtal eller förändring av avtal med någon av parterna eller någon som är närstående till 

part.  

o. Upptagande av ny aktieägare, som biträder detta avtal 

Vad som gäller för beslut i NCK - i styrelsen eller på bolagsstämma - skall jämväl gälla i 

bolag, som är helägt av NCK.  

 

9. Verkställande direktör 
Parterna skall tillse att styrelsen endast utser verkställande direktör eller vice verkställande 

direktör eller motsvarande befattningshavare, som Jamtli godkänner. Innan sådan befattnings-

havare utses skall samråd ske i styrelsen.  

 

10. Revisorer 
Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver. Vid lika röstetal avgörs valet genom 

lottning. 

 

11. Firmateckning 
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av ordförande i 

förening med verkställande direktören. 

 

12. Finansiering 
NCKs verksamhet skall i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel. Det ankommer därvidlag på styrelsen att vidta alla erforderliga 

åtgärder för att med dessa tillgängliga medel finansiera NCKs verksamhet. 
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Om för NCK uppkommer ett finansieringsbehov som överstiger från verksamheten gene-

rerade medel, skall parterna i samråd söka enhällig överenskommelse om NCKs fortsatta 

finansiering.  

 

13. Principer för vinstdisposition 
Beslut om utdelning skall ske inom aktiebolagslagens ramar och fattas enhälligt av parterna. 

Jamtli kommer dessutom att kräva beslut i egen styrelse. 

 
14. Avtal mellan part och NCK 
Avtal mellan aktieägare och NCK skall biläggas detta avtal och bara ingås med styrelsens 

godkännande 

 

15. Konkurrens 
Parterna förbinder sig att inte bedriva eller på annat sätt främja eller stödja verksamhet som 

enligt parternas gemensamma överenskommelse skall bedrivas av NCK. 

 

Ovanstående konkurrensförbud gäller för part så länge part är aktieägare i NCK. Om part blir 

ensam innehavare av alla aktier i NCK skall dock konkurrensförbudet upphöra för denne. 

Styrelsen tar ställning till om förbud gäller i varje tillfälle. 

 
16. Överlåtelse av avtalet 
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan 

samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga 

godkännande. 

 
17. Överlåtelse av aktier 
Parterna – förutom Jamtli - har inte rätt att till annan part förutom Jamtli, överlåta sina aktier i 

NCK före 20151231. För Jamtli gäller att man efter överenskommelse med övriga parter kan 

sälja av bolagets totala antal aktier så att Jamtli:s ägarandel bringas ner till 55 %. Efter 

20151231 har samtliga parter rätt att överlåta sina aktier med iakttagande av de 

inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i NCKs bolagsordning. Överlåtande part 

skall tillse att förvärvaren tillträder detta avtal som part i överlåtande parts ställe.  
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Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta avtal, äger part inte rätt att pantsätta 

sina aktier i NCK. 

 

18. Hembud m m 
Part (hembjudande part) har rätt att efter 20151231 överlåta hela men ej en del av sitt 

aktieinnehav i NCK under förutsättning att aktierna först skriftligen hembjuds övriga parter 

(mottagande parter) till inlösen i förhållande till tidigare aktieinnehav.  

 

Mottagande parter skall inom två månader från mottagandet av hembudet (hembudsfristen) 

skriftligen meddela hembjudande part om hembudet accepteras eller förkastas. Önskar någon 

eller några, men inte alla, av mottagande parter acceptera hembudet skall denne eller dessa, 

om önskemål härom framställs i meddelandet ha rätt att förvärva samtliga hembjudna aktier i 

förhållande till tidigare aktieinnehav. Framställs inte sådant önskemål skall hembudet i sin 

helhet anses förkastat. 

 

Accepteras hembudet på sätt ovan beträffande samtliga hembjudna aktier skall hembjudande 

part omedelbart överlämna sina aktier till förvärvande part, vederbörligen transporterade in 

blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. 

 

Lösenbeloppet för aktierna fastställs enligt punkt 21. Lösen för de hembjudna aktierna skall 

betalas kontant inom en månad från lösenfristens utgång. Intill dess aktierna till fullo betalts 

skall dessa deponeras hos bank och vara pantsatta som säkerhet för köpeskillingsfordran. 

 

Förkastas hembudet skall hembjudande part ha rätt att till annan än part överlåta samtliga sina 

aktier till tredje man under följande förutsättningar: 1) att en sådan överlåtelse kommer till 

stånd inom två månader från utgången av hembudsfristen, 2) att förvärvaren i samband med 

sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda detta aktieägaravtal som part i 

hembjudande parts ställe och 3) kvarvarande parter samtycker till att förvärvaren inträder i 

detta avtal. Om överlåtelse inte kommer till stånd inom två månader från utgången av 

hembudsfristen, faller frågan om försäljning. Om endera villkoren 2) eller 3) ovan inte 

uppfylls gäller då att kvarvarande parter är skyldiga att, om hembjudande part så påkallar, 
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förvärva hembjudande parts samtliga aktier till ett lösenbelopp som fastställs enligt punkt 21; 

de förvärvade aktierna skall då fördelas mellan kvarvarande parter i förhållande till deras 

inbördes aktieägande och betalning ske inom en månad från det att hembjudande part 

påkallade lösen. 

 

Vid överlåtelse till tredje man enligt ovanstående bestämmelser skall de bestämmelser om 

inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i NCKs bolagsordning inte tillämpas. 

 

19. Inlösen av aktier vid parts kontraktsbrott och obestånd 
Bryter part mot bestämmelse i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig 

betydelse samt vidtas inte rättelse inom TRETTIO (30) dagar efter det att parten skriftligen 

uppmanats om rättelse, har övriga parter rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in 

den felande partens aktier.  

 

Skulle endast någon eller några av parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne eller dessa 

rätt men inte skyldighet att lösa samtliga den felande partens aktier i förhållande till tidigare 

aktieinnehav. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i 

anledning av kontraktsbrottet. 

 

Inlösen skall ske genom att förfördelad part inom två månader från det kontraktsbrottet 

begicks (lösenfristen) skriftligen begär inlösen. Dagen efter utgången av lösenfristen skall 

felande part till part som begärt inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade 

in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. Lösenbeloppet fastställs enligt vad som 

anges i punkt 21, dock med en reduktion av FEMTIO (50) procent av det sålunda fastställda 

beloppet såsom kompensation till inlösande part för den skada denne åsamkats till följd av 

kontraktsbrottet. Den förfördelade parten har dock därtill alltid rätt att istället för nedsättning 

av köpeskillingen begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Lösenbeloppet skall 

betalas inom en månad från det att lösen påkallats enligt ovan. 

 

Om part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller eljest 

måste anses ha kommit på obestånd, äger övriga parter inlösa den förstnämndes aktier i 
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enlighet med de lösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott. Lösenbeloppet skall fastsällas 

enligt punkt 21, dock utan reduktion för liden skada.  

 

20. Inlösen vid parts vägran att tillskjuta kapital 
Om part inte inom två månader efterkommit skriftlig uppmaning att tillskjuta kapital till NCK 

efter mellan parterna överenskommet beslut – jämför punkt 12 ovan – äger övriga parter i 

förhållande till tidigare aktieinnehav inlösa mottagande parts samtliga aktier genom att 

skriftligen begära inlösen av dessa inom en månad från utgången av den ovan angivna 

tvåmånadersperioden (lösenfristen). Så snart mottagande part mottagit begäran om inlösen 

skall denne till förvärvande parter överlämna sina aktier vederbörligen transporterade in 

blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. 

 

Lösenbeloppet för aktierna skall fastställas enligt punkt 21. Betalning skall erläggas inom en 

månad från det att lösen påkallades.  

 

21. Värdering m m 
Aktierna i NCK skall årligen i juni månad av NCKs revisor åsättas ett värde som skall gälla 

intill dess nytt värde på aktierna åsatts nästföljande år. Värdet på aktierna skall fastställas med 

utifrån NCKs bokförda substansvärde, varvid obeskattat kapital upptas med beaktande av 

latent skatt (f n 28 procent). Icke bokförda tillgångar skall inte åsättas något särskilt värde. 

 

Lösenbelopp skall erläggas enligt vad som anges i detta avtal. Vid dröjsmål med betalning 

utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

22. Vite 
Bryter part mot en bestämmelse i detta avtal och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse, skall 

denne vid anfordran av minst två övriga parter till dem utge ett vite om ETT (1) prisbasbelopp 

enligt lagen om allmän försäkring eller annan motsvarande lagstiftning, vilket vite skall 

fördelas dem emellan i förhållande till deras aktieinnehav. 

 

Part som inte påfordrar att vite skall utgå, har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket 

gemensamt begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. 
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Utgivande av vite eller skadestånd inverkar inte på parts rätt att göra andra påföljder gällande 

i anledning av kontraktsbrottet. 

 

23. Avtalets upphörande 
Detta avtal gäller i TIO (10) år från dess undertecknande och förlängs automatiskt med FEM 

(5) år åt gången om part inte säger upp avtalet senast ETT (1) år före avtalstidens utgång. 

 

Avtalet kan uppsägas om minst 200 aktier representerande minst TRE (3) parter ställer sig 

bakom samt meddelar uppsägning senast ETT (1) år i förväg. 

 

Vid uppsägning skall alltid lösenreglerna i detta avtal tillämpas. En uppsägning skall alltid 

åtföljas av en begäran om tillämpning av dessa regler. 

 

24. Deposition och pantsättning av aktier 
Till säkerhet för rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt detta avtal (däribland 

förpliktelsen att utge vite) pantsätter envar part härigenom sina vid var tid ägda aktier i NCK. 

Aktierna skall deponeras hos NCKs revisor, med instruktion att aktie får utlämnas till part 

eller tredje man antingen på samtliga parters begäran eller på begäran av endast en av 

parterna, i vilket fall dock riktigheten av begäran skall styrkas. 

 

25. Meddelanden 
Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev, telefax eller 

e-post till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. 

 

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda 

a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet; 

b. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; 

c. om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats; 

d. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 

Adressändring skall meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. 
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26. Rubriker 
Indelningen av avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka avtalets 

tolkning. 

 

27. Ändringar 
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade 

och undertecknade av parterna. 

 

28. 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. 

 
29. Bestämmelses ogiltighet 
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära 

att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan den skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar 

parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 

 

30. Tillämplig lag 
På detta avtal skall svensk lag tillämpas. 

 
31. Skiljedom 
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 

Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 

 

Skiljeförfarandet skall äga rum i Östersund. 
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32. Avslutning 
Detta avtal har upprättats i tio originalexemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Östersund den   /   2012 

 

Stiftelsen Jamtli   
 
______________________ _______________________ 
 
______________________ _______________________ 
 
 
   
 
______________________ _______________________ 
 
______________________ _______________________ 
 
 
 
 
______________________ _______________________ 
 
______________________ _______________________ 
 
 
   
 
______________________ _______________________ 
 
______________________ _______________________ 
 
 
 
 

______________________ _______________________ 
 
______________________ _______________________ 
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Bilaga 1 
 
VERKSAMHETSPLAN FÖR  
 
”The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB” kallad NCK 
 
Vision 
 
NCK ska vara det naturliga första valet när kulturarvssektorn i Norden letar kompetens och 
erfarenhet kring kulturarvspedagogiska frågor. NCK ska själva ha centrala kompetenser för 
att leva upp till de flestas förväntningar samt ha ett sådant kontaktnät i Norden, Europa samt 
internationellt inom såväl arkiv-, musei-, konst- och universitetsvärlden att man kan skapa de 
partnerskap och konsortier som är nödvändiga för att leda det kulturarvspedagogiska 
verksamhetsfältet framåt. 
 
Strategisk plan för bolagets första 5 år  
 

1) NCK ska under de första verksamhetsåren som bolag konsolidera sin verksamhet i 
Sverige och verka för att skapa likvärdig verksamhet och kännedom om sig själva i 
övriga Norden. 

 
 
2) NCK ska sträva efter samt skapa en av ägarna accepterad balans mellan: 
  

- regional, nationell, nordiskt och europeisk verksamhet i form av ansöknings- 
och projektportfölj 

 
- arkiv-, musei-, kulturmiljö- och konstpedagogiskt forsknings- och 

utvecklingsarbete 
 
 
3) NCK ska sträva efter att ha ett ekonomiskt överskott för konsolidering och 

reinvestering i verksamheten på 10 % av den årliga ekonomiska omslutningen senast 
från och med bolagets tredje verksamhetsår 

 
111122/hzs 
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Bilaga 2 
Bilaga till aktieägaravtal avseende 
 ”The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB (svb)” 
 
 BOLAGSORDNING 
 
 556173-6280 
 
Antagen på bolagsstämma den 17/7 2012 
  
§ 1 Firma 
 Bolagets firma är  

”The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity Aktiebolag (svb)”. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. 
 
§ 3  Verksamheten 

Föremålet för bolagets verksamhet är innanför det kulturarvspedagogiske området att: 
• insamla och förmedla erfarenheter och forskningsresultat 
• stimulera kompetensutveckling och utbildning 
• initiera, genomföra samt vara arena för utvecklings- och forskningsprojekt 
• vara den naturliga nordiska mötesplatsen för aktiva inom fältet 
• samt initiera och driva därmed förenlig verksamhet 

 
§ 4 Aktiekapitalet  
 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kr och högst 500 000 kr. 
 
§ 5  Antal aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 5 000 stycken. 
 
§ 6 Särskild vinstutdelningsbegränsning 
 Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt 32 kap 
 aktiebolagslagen. 
 
§ 7  Styrelse 
 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst fem och högst sju 
 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma 
 för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma 
 
§ 8 Revisor 
 För revision utses på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill slutet av den ordinarie 
 bolagsstämman som hålls under det nästa räkenskapsåret efter revisorsvalet, en 
 revisor med en revisorssuppleant. 
 
§ 9 Bolagsstämma 
 Ordinarie bolagsstämma skall hållas innan utgången av juni månad varje år.  
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 På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: 
 
 1. Val av ordförande för bolagsstämman 
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 3. Val av två justerare. 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 5. Godkännande av dagordning. 
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
 7. Beslut om 
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, 
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  
  balansräkningen, samt 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn. 
 9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant. 
 10. Fastställande av eventuella ägardirektiv 
 11.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
  ordningen. 
 

 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten. Kallelse till ordinarie 
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolags-
stämman.  

 
§ 10 Räkenskapsår 
 Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 
 
§ 11 Hembud m m 
 Aktieägare (hembjudande part) har rätt att efter 20171231 överlåta hela men ej en del 
 av sitt  aktieinnehav i Bolaget under förutsättning att aktierna först skriftligen 
 hembjuds övriga aktieägare (mottagande parter) till inlösen i förhållande till tidigare 
 aktieinnehav. Alla sorts överlåtelser omfattas av denna bestämmelse. 
 
 Mottagande aktieägare skall inom två månader från mottagandet av hembudet 
 (hembudsfristen) skriftligen meddela hembjudande aktieägare om hembudet accepteras 
 eller förkastas. Önskar någon eller några, men inte alla, av mottagande aktieägare 
 acceptera hembudet, skall denne eller dessa, om önskemål härom framställs i 
 meddelandet ha rätt att förvärva samtliga hembjudna aktier i förhållande till tidigare 
 aktieinnehav. Framställs inte sådant önskemål skall hembudet i sin helhet anses 
 förkastat.  
 
 Accepteras hembudet på sätt ovan beträffande samtliga hembjudna aktier skall 
 hembjudande aktieägare omedelbart överlämna sina aktier till förvärvande part, 
 vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till aktierna övergår. 
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 Lösenbeloppet för aktierna fastställs enligt vad som anges nedan. Lösen för de 
 hembjudna aktierna skall betalas kontant inom en månad från lösenfristens utgång. 
 Intill dess aktierna till fullo betalts skall dessa deponeras hos bank och vara pantsatta 
 som säkerhet för köpeskillingsfordran. Vid dröjsmål med betalning utgår 
 dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
 
 Förkastas hembudet skall hembjudande aktieägare ha rätt att till annan än part överlåta 
 samtliga sina aktier till tredje man under följande förutsättningar: 1) att en sådan 
 överlåtelse kommer till stånd inom två månader från utgången av hembudsfristen, 2) att 
 förvärvaren i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen förklarar sig tillträda 
 särskilt aktieägaravtal mellan delägarna såsom part i hembjudande aktieägares ställe 
 och3) kvarvarande parter samtycker till att förvärvaren inträder i detta avtal. Om 
 överlåtelse inte kommer till stånd inom två månader från utgången av hembudsfristen, 
 faller frågan om försäljning. Om endera villkoren 2) eller 3) ovan inte uppfylls gäller då 
 att kvarvarande parter är skyldiga att, om hembjudande aktieägare så påkallar, förvärva 
 dennes samtliga aktier till ett lösenbelopp som fastställs enligt nedan; de förvärvade 
 aktierna skall då fördelas mellan kvarvarande aktieägare i förhållande till deras 
 inbördes aktieägande och betalning ske inom en månad från det att hembjudande part 
 påkallade lösen. 
 
 Vid överlåtelse till tredje man enligt ovanstående bestämmelser skall de bestämmelser 
 om inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i Bolagets bolagsordning inte 
 tillämpas. 
 
 Lösenbeloppet för aktie skall fastställas enligt följande: Aktierna i Bolaget skall årligen 
 i juni månad av bolagets revisor åsättas ett värde som skall gälla intill dess nytt värde 
 på aktierna åsatts nästföljande år. Värdet skall fastställas med utifrån bolagets bokförda 
 substansvärde, varvid obeskattat kapital upptas med beaktande av latent skatt (f n 28 
 procent). Icke bokförda tillgångar skall inte åsättas något särskilt värde. 
 
  
 
 
 

Mozilla Firefox.lnk 16 


	Bilaga 2
	Bilaga till aktieägaravtal avseende
	”The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB (svb)”

