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RS/387/2020
Övertagande av aktier i Torsta AB
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen äger 40 % av bolaget Torsta AB. Aktierna övertogs
från Regionförbundet i Jämtlands län i samband med regionbildningen 2015.
Övriga ägare är Jämtlands gymnasieförbund med 20 %, Lantbrukarnas Ekonomi
AB med 15 % samt SCA Skog AB, Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening,
Sveaskog Förvaltning AB, AB Persson Invest och Träutveckling Jämtland AB med 5
% vardera.
Träutveckling Jämtland AB har vid Torstas årsstämma 2019 aviserat att de haft för
avsikt att lämna sitt ägande av bolaget. Träutveckling Jämtland AB har den 14 april
via sitt moderbolag IUC Z-Group AB inkommit med en formell begäran om att
överlåta sina 200 aktier i Torsta AB till Region Jämtland Härjedalen. Detta i
enlighet med det aktieägaravtal som tecknades mellan ägarna 2013.
Utdrag ur aktieägaravtal:
”Parterna är överens om att tillkommande aktieägare ska tillträda detta avtal som
part. Nödvändiga uppdateringar av avtalet ska då genomföras. Om aktieägare önska
begära utträde från sitt engagemang i Torsta AB ska den aktieägaren framföra sitt
önskemål samt sina skäl till övriga aktieägare senast vid tidpunkt för
bolagsstämman året innan utträdet är tänkt att ske. Regler för hembud och
samtyckesförbehåll finns i gällande bolagsordning.
Dock har delägare rätt att, när helst delägaren påkallar, överlåta aktier till
huvudägaren Regionförbundet Jämtlands län till 1 SEK. Regionförbundet
Jämtlands län ska vara skyldig att förvärva delägares aktier för detta pris senast en
månad efter att Regionförbundet Jämtlands län erhållit delägares begäran. Denna
överlåtelse av aktier till regionförbundet ska behandlas på en ordinarie
bolagsstämma eller extra bolagsstämma.”
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-05-12, § 63, och föreslår
regionfullmäktige följande:
Region Jämtland Härjedalen förvärvar 200 aktier i bolaget Torsta AB från
Träutveckling Jämtland AB för totalt 200 kronor.
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Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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