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BILAGOR till detta dokument
Bilaga 1.1 (se p A,
samt p 1)

Säljarna – ägande av Aktierna

Bilaga 1.2 (se p 11)

Årsredovisning Inera AB 2015

Bilaga 1.3 (se p 13)

Belopp med vilka respektive landsting/region förbinder sig att köpa tjänster
under viss tid

Detta aktieöverlåtelseavtal (med samtliga Bilagor härtill, detta "Avtal") har denna dag ("Avtalsdagen")
ingåtts av och mellan:
A)

de Landsting och Regioner som upptas i Bilaga 1.1 (envar en "Säljare" och gemensamt
"Säljarna");

B)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljarna äger samtliga [●] utstående aktier ("Aktierna") i Inera AB, organisationsnummer
556559-4320 ("Bolaget").

1.2

Säljarna äger Aktierna med den fördelning dem emellan som anges i Bilaga 1.1.

1.3

Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljarna och Säljarna önskar överlåta Aktierna till
Köparen.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

DEFINITIONER OCH TOLKNING
Nedanstående termer som används i detta Avtal ska ha följande innebörd:
"Aktierna"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1;

"Avtal"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Avtalsdagen"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Belastning"

ska avse varje form av pantsättning, inteckning, registrering,
deposition, förköps-, hembuds- eller återtagandeförbehåll, annan
säkerhetsrätt eller annan inskränkning av dispositionsrätten;

"Bokslutsdagen"

ska avse den [●][●] 201[●];

"Bolaget"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 1.1;

"Garantier"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 9.2;

"Garanterat Köpbelopp"

Ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1;

"Krav"

ska avse ett krav från Köparen mot någon eller samtliga Säljare
under detta Avtal;

"Köparen"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;
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"Köpeskillingen"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 4.1;

"Mellanskillnadsersättning"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 11.1;

"Säljarna"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Part" / "Parterna"

ska ha den innebörd som anges i inledningen;

"Skada"

ska avse varje form av direkt skada, kostnad eller förlust men inte
omfatta någon form av indirekt skada;

"Säljarnas Garantier"

ska avse de i Punkten 9 angivna garantierna;

"Tillträdesdagen"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1;

"Tillträdet"

ska ha den innebörd som anges i Punkten 3.1;

"Transaktionen"

ska avse överlåtelsen av Aktierna enligt detta Avtal;

"Värdeöverföring"

ska betyda värdeöverföringar enligt 17 kap 1 aktiebolagslagen
(2005:551), såsom t.ex. vinstutdelning och utdelning av tillgångar,
förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet med
återbetalning till aktieägarna samt annan affärshändelse mellan å
ena sidan Bolaget och å andra sidan annat bolag eller person som
medför att Bolagets förmögenhet minskar (innefattande att
Bolaget avstår från tillgång eller rättighet eller ger andra
ekonomiska fördelar av något slag till tredje part annat än inom
ramen för Rörelsens normala drift) och som inte har rent
affärsmässig karaktär för Bolaget samt avtal eller åtagande att
göra något av det föregående; samt

"Årsredovisningen"

ska avse Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 201[●],
Bilaga 1.2.

3.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

3.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den [●] [●]201[●]
("Tillträdesdagen").

3.2

På Tillträdesdagen ska Säljarna överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
respektive Säljare det antal Aktier som anges i Bilaga 1.1 mot att Köparen erlägger
Köpeskillingen. Parterna ska därutöver vidta de i Punkten 5 upptagna åtgärderna.

3.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla Belastningar, med
undantag för Belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning. Säljarna frånfaller ovillkorat
och oåterkalleligt rätten att kräva återbetalning av något aktieägartillskott eller annat
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kapitaltillskott som Säljarna gjort till Bolaget före Tillträdesdagen. Säljarnas åtagande enligt
denna Punkt 3.3 ska inte vara föremål för någon av de ansvarsbegränsningar som följer av
Punkten 10 eller annars av detta Avtal.
4.

KÖPESKILLING OCH TILLÄGGSKÖPESKILLING

4.1

Köpeskilling

4.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till [●] kronor ("Köpeskillingen").

5.

PERIODEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN

5.1

Säljarna förbinder sig att tillse, såvitt avser perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen,
att, där Köparen inte i förväg lämnat sitt skriftliga godkännande, följande iakttages:
(a)

att Bolaget inte beslutar om eller genomför några Värdeöverföringar;

(b)

att Bolaget inte ändrar bolagsordningen eller redovisningsprinciper samt inte beslutar
om att emittera aktier, konvertibla skuldebrev, utställa teckningsoptioner med rätt till
nyteckning av aktier eller vinstandelsbevis, inlösa eller återköpa aktier eller vidta andra
dispositioner som direkt eller indirekt påverkar eller kan komma att påverka Bolagets
aktiekapital;

(c)

att Bolaget – med undantag för sedvanliga leverantörskrediter och utnyttjande av per
Avtalsdagen befintliga checkkrediter – inte upptar lån eller annan kredit eller ställer
säkerhet för egen eller annans förbindelse; samt

(d)

att Bolaget i övrigt fortsätter att bedriva sin verksamhet i enlighet med de principer
som tidigare tillämpats.

5.2

Om Säljarna efter Avtalsdagen får kännedom om att något åtagande enligt Avtalet eller någon
av Säljarnas Garantier var fel då den gjordes eller lämnades, eller att en händelse inträffar som
gör att sådant åtagande eller garanti inte längre är korrekt, ska Säljarna omedelbart underrätta
Köparen härom. Ett meddelande enligt denna Punkt 5.2 befriar inte Säljarna från ansvar för
Säljarnas Garantier eller andra åtaganden enligt Avtalet utan tjänar endast som information
till Köparen.

6.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

6.1

Köparens skyldighet att tillträda Aktierna enligt Avtalet är beroende av att följande
förutsättningar är uppfyllda senast vid Tillträdet:
(a)

att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas Garantier;

(b)

att det inte föreligger någon väsentlig avvikelse från Säljarnas åtaganden i Punkten 5.1;
och
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(c)

att det mellan Avtalsdagen och Tillträdet inte inträffat någon händelse, hänförlig till
Bolaget, som i väsentlig mån negativt påverkat, eller enligt Köparens skäliga
bedömning kan komma att i väsentlig mån negativt påverka Bolagets verksamhet, eller
Bolagets förutsättningar för att bedriva sin rörelse.

6.2

Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska ingen Part äga rätt till kompensation eller
ersättning från annan Part, med undantag för att Part med de begränsningar som anges i
Avtalet alltid ska äga rätt till full ersättning för sin skada om Avtalet frånträtts på grund av
annan Parts avtalsbrott. Om Avtalet frånträds enligt denna Punkt 6 ska hela Avtalet anses vara
förfallet förutom denna Punkt 6.2 samt Punkten 10.

7.

TILLTRÄDE

7.1

Tillträdet ska äga rum på Köparens kontor på Hornsgatan 20 i Stockholm med start kl 10.00 på
Tillträdesdagen. Respektive Part ska vid Tillträdet vidta följande handlingar:
(a)

Säljarna ska överlämna kopia av aktieboken för Bolaget utvisande att Säljarna per
Tillträdesdagen äger Aktierna och Aktierna nu registrerats i Köparens namn;

(b)

Köparen ska erlägga Köpeskillingen till av respektive av Säljare anvisat konto;

(c)

Säljarna ska tillse att nuvarande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor i
Bolaget utan anspråk på arvoden frånträder sina uppdrag samt att avgående revisor
avger redogörelse och yttrande enligt 9 kap. 23 och 23 a §§ aktiebolagslagen;

(d)

tillse att Bolagets nuvarande firmatecknare utställer och överlämnar fullmakt för av
Köparen angivna personer att företräda Bolaget intill dess nya firmatecknare blivit
registrerade;

(e)

extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget, vid vilken Köparen ska utse ny styrelse och
revisor och Köparen ska anmäla de nya funktionärerna till Bolagsverket för
registrering;

7.2

Köparen förbinder sig att vid kommande årsstämma i Bolaget tillse att de nuvarande
styrelseledamöterna i Bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av Bolagets
angelägenheter till och med Tillträdesdagen, allt under förutsättning att Bolagets revisor
tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

8.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen lämnar följande garantier till Säljarna vilka, där inte annat anges, lämnas per
Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:
(a)

Köparen är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet.
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9.

SÄLJARNAS GARANTIER

9.1

Säljarna lämnar gemensamt följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka, där inte
annat anges, lämnas per Avtalsdagen och per Tillträdesdagen:
(a)

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med
gällande svensk lagstiftning;

(b)

Aktierna är fullt betalda, utgör samtliga i Bolaget utestående Aktier och i Bolaget finns
det inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler, teckningsrätter eller andra
instrument vilka kan berättiga till nyteckning av ytterligare aktier i Bolaget samt att
respektive Säljares aktier inte är föremål för någon Belastning;

(c)

såvitt avser tiden mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har Bolagets verksamhet
bedrivits i beaktande av de åtaganden som upptas i Punkten 5.1 och ingen handling
har vidtagits som hade utgjort ett brott mot dessa åtaganden om den vidtagits efter
Avtalsdagen;

(d)

Bolaget innehar samtliga bolagshandlingar, registreringshandlingar, bolagsstämmooch styrelseprotokoll och räkenskapshandlingar för Bolagets verksamheter och övriga
handlingar som är nödvändiga för att bedriva Bolagets verksamhet, dessa handlingar
är uppdaterade, fullständiga, korrekta och förvarade på lämpligt sätt;

(e)

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och sedan
tidigare konsekvent tillämpade principer och ger en rättvisande bild av Bolagets
tillgångar och skulder, finansiella ställning och resultat per utgången av det
räkenskapsår som Årsredovisningen avser;

10.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

10.1

Säljarnas ansvar enligt detta Avtal ska vara individuellt och inte solidariskt.

10.2

Vid brott mot någon av Säljarnas Garantier eller vid annat brott av Säljarna mot detta Avtal har
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen
lidit på grund av brottet.

11.

SÄRSKILT ÅTAGANDE AV SÄLJARNA

11.1

Envar av Säljarna förbinder att under en tid till och med det [femte] räkenskapsåret efter
Tillträdesdagen köpa tjänster av Bolaget intill de belopp som för respektive Säljare anges i
Bilaga 1.3 ("Garanterat Köpbelopp") Till den del Säljare under ett visst räkenskapsår inte köpt
tjänster intill Garanterat Köpbelopp ska sådan Säljare ersätta Bolaget med skillnaden mellan
Garanterat Köpbelopp och det belopp som Säljare faktiskt köpt tjänster för under det
räkenskapsår som avses ("Mellanskillnadsersättning"). Säljare är skyldig att till Bolaget erlägga
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Mellanskillnadsersättning 30 dagar efter anfordran.
12.

ÖVRIGT

12.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon Belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Parternas skriftliga medgivande.

12.2

Kostnader
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende
Transaktionen ska bäras av Bolaget.

12.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.

12.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

12.5

Meddelanden

12.5.1 Meddelanden som enligt detta avtal ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat
brev eller e-post till respektive Parts officiella adress.
12.5.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:
12.5.3 Tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
12.5.4 Den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
12.6

Hembud
Med avseende på överlåtelsen av Aktier enligt detta Avtal frånfaller varje Säljare härmed
oåterkalleligen rätten att påkalla hembud eller förköp av Aktier med stöd av någon
bestämmelse i Bolagets bolagsordning eller eljest.

13.

GILTIGHET
Detta aktieöverlåtelseavtal förutsätter för sin giltighet att de Landsting och Regioner som
upptas i Bilaga 1.2 samtliga beslutat om att överlåta det antal aktier som anges i Bilaga 1.2. till
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SKL Företag AB ("Köparen"). Parterna är överens om att i samband med aktieöverlåtelsen
teckna aktieägaravtal enligt bilaga 2, Aktieägaravtal

_____________________
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i [●] likalydande exemplar av vilka Säljarna och Köparen
tagit var sitt ett exemplar.
[●]

SKL Företag AB

