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Aktiebolagets firmanamn: Peak Region AB nedan kallat Bolaget
Organisationsnummer: 556730-0727.
Bolagets säte är Östersunds kommun.
Detta avtal ersätter tidigare aktieägaravtal från år 2015
Mellan undertecknade aktieägare i Bolaget har träffats följande avtal:

§1

Bolaget och dess verksamhet

Parterna har överenskommit att genom detta avtal reglera förhållandena dem emellan och
gentemot Bolaget. Parterna skall därför framåt driva verksamheten i Bolaget i enlighet med såväl det i bolagsordningen angivna föremålet för verksamheten som föreskrifterna i detta avtal.
Parterna är överens om att eventuella överskott skall användas i verksamheten och sålunda
inte delas ut till aktieägarna.
Bolaget ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida
samhällsutmaningar inom främst FoU, kompetensförsörjning, globalisering, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.
Parterna skall from detta avtals undertecknande och tills vidare äga aktierna i Bolaget som
framgår nedan. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

Vid detta avtals undertecknande ska Bolaget ägas av Parterna enligt följande fördelning:
MIUN Holding AB
Samling Näringslivet Jämtlands Län Ek. Förening
Region Jämtland Härjedalen
Östersunds Kommun
Krokoms Kommun
Åre Kommun

§2

55,0 %
30,0 %
7,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %

Samråd före ordinarie årsstämma

Minst åtta veckor före ordinarie årsstämma, skall parterna sammanträda för diskussion om riktlinjerna för årsredovisningen och disposition av årets resultat samt samråda om ägardirektiv till
Bolaget.

§3

Samråd före beslut i viktigare frågor

På parts eller styrelsens via styrelsens ordförandes begäran skall parterna samråda beträffande
frågor som är av principiell karaktär eller av stor ekonomisk betydelse för Bolaget. Samrådet
skall ske i god tid före frågans behandling på styrelsesammanträde eller årsstämma.
Med beslut i viktiga frågor avses bl.a. investeringar och ekonomiska åtaganden utöver årlig fastställd budget överstigande 20 inkomstbasbelopp, förvärv av fast egendom eller aktier i andra
bolag, förändringar i befintlig bolagsordning.

§4

Ägarnas och allmänhetens insyn

Parterna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagets och dess verksamhet. Detta gäller i den mån hinder inte möter på grund för av författningsreglerad sekretess. Parterna äger rätt att använda revisor eller annat biträde vid granskningen.
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:447)

§5

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter och inga suppleanter såvida
inte annat mellan parterna överenskommits.
Av styrelsens medlemmar skall 1 ledamot utses av Samling Näringsliv Jämtlands Län Ekonomisk Förening. 1 gemensam ledamot för Region Jämtland Härjedalen, Östersunds Kommun,
Krokoms Kommun samt Åre Kommun. Övriga ledamöter utses av MIUN Holding AB.
Styrelsens ordförande och eventuell vice ordförande ska utses på årsstämman.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller
vid lika röstetal, den mening vilken ordföranden företräder.

§6

Årsstämma

Styrelsens ordförande skall vara ordförande på årsstämma.
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§7

Bolagsordning

Parterna är ense om att Bolagets bolagsordning skall ha lydelse enligt bilaga 1. Vid bristande
överensstämmelse mellan bolagsordning och detta aktieägaravtal skall avtalets bestämmelser
ha företräde.

§8

Tystnadsplikt

Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja konfidentiell information, som regleras
under §4, avseende innehållet i detta avtal eller förhållandena i övrigt rörande Bolaget, dess
kunder och personal eller aktieägarna.

§9

Samtyckesförbehåll

Den som avser att överlåta en aktie genom försäljning, byte eller gåva skall ansöka om samtycke hos bolagets aktieägare. Frågan om samtycke skall prövas av årsstämman.
Av ansökan skall framgå vem som är tilltänkte förvärvare, och om överlåtaren vill att bolaget
skall anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren skall då ange samtliga
villkor för överlåtelsen.
Om aktieägare vägrar samtycke skall aktieägaren ange skäl för det, och om överlåtaren begär
det, anvisa en annan förvärvare som är beredd att överta aktierna.
Aktieägare skall meddela beslut i fråga om samtycke inom tre månader från behörig ansökan
om samtycke.
I det fall att samtycke lämnats i enlighet med detta avtal gäller inte hembudsklausulen i bolagsordningen

§ 10 Pant och deponering
Bolaget har för närvande ej utgivet aktiebrev. I det fall att bolaget i framtiden kommer att utgiva
aktiebrev gäller följande;
Till säkerhet för sina förpliktelser enligt detta avtal skall samtliga nuvarande och tillkommande
aktier deponeras hos Notarius Publicus med instruktion till denne att utlämna aktierna endast
efter aktieägarnas gemensamma instruktion eller lagakraftvunnen dom. Bolagets aktiebok skall
förvaras tillsammans med aktierna.
Aktie får inte pantförskrivas utan medgivande från övriga aktieägare.

§ 11 Hävning
Hävning av avtalet kan med omedelbar verkan ske gentemot aktieägare som gör sig skyldig till
väsentligt avtalsbrott eller

–

försätts i konkurs

–

upptar förhandling om ackord

–

på grund av utmätning, betalningsinställelse eller annan omständighet kan antas vara på
obestånd, eller

–

förfogar över sina aktier i strid med detta avtal

Hävning får inte ske om part efter skriftlig anmaning omgående vidtar rättelse.
Vid hävning av avtalet enligt denna paragraf har övriga parter rätt att lösa in felande parts aktier.
Vid inlösen skall bolagsordningens villkor i hembudsklausulen tillämpas.
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§ 12 Skadestånd
Part, som gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott skall betala skadestånd till den skadelidande
parten. Skadeståndet skall motsvara den skada den skadelidande parten åsamkats genom avtalsbrottet. Skadeståndet skall dock aldrig understiga ett belopp som motsvarar det vid avtalsbrottet gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

§ 13 Ansvarsbefrielse
Part, vars aktier inlösts, skall befrias från borgen eller annan ansvarsförbindelse.

§ 14 Tvister
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol.

§ 15 Avtalstid
Detta avtal träder i kraft dagen för undertecknandet och gäller tills vidare och upphör sex månader efter av part gjord uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen.

Bilaga
Bolagsordning

Underskrifter
Detta avtal har upprättats och undertecknats i 6 likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var
sitt.
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