Samtrafikens Aktieägaravtal
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1

Parter

1.1

Aktieägare förtecknade i bilaga 1.

1.2

Samtrafiken i Sverige AB, nedan kallad (”Bolaget”).

2

Definitioner

2.1

Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller
obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

2.1.1

"ABL"

ska betyda aktiebolagslagen (2005:551) inklusive ändringsförfattningar.

2.1.2

”Aktieägaravtalet”

ska betyda detta aktieägaravtal med tillhörande bilagor.

2.1.3

”Aktieägare”

ska betyda de aktieägare som anges i bilaga 1 samt Tillkommande
Aktieägare, till dess att någon av dessa utträder eller utesluts ur
Aktieägaravtalet, varvid denne inte längre är att betrakta som
aktieägare.

2.1.4

”Anslutningsavtal”

ska betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande Aktieägare
ska ingå med övriga Aktieägare enligt vad som anges i punkt 10.5
nedan.

2.1.5

”Bolaget”

ska betyda Samtrafiken i Sverige AB, org. nr 556467-7598.

2.1.6

”HBL”

ska betyda lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
inklusive ändringsförfattningar.

2.1.7

”Inlösenförfarandet”

ska ha den betydelse som framgår av punkt 21.1.

2.1.8

”Interregional
Trafiksamordnare”

ska betyda organisation som samägs av myndigheter och
bedriver interregionaltrafik under eget varumärke.

2.1.9

”Kollektivtrafiklagen” ska betyda lagen (2010:1065) om kollektivtrafik inklusive
ändringsförfattningar.

2.1.10

”Parkeringsbolaget”

ska betyda det bolag som förvaltar sådana aktier som skall
vidareöverlåtas till Tillkommande Aktieägare.

2.1.11

”RKTM”

Ska betyda regional kollektivtrafikmyndighet enligt Kollektivtrafiklagen eller annan motsvarande lagstiftning.

2.1.12

”RKTM-Företrädare”

ska betyda av RKTM utsett i) landsting och kommuner som jämlikt
2 kap. 1 § Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala
kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i det länet är en
gemensam nämnd; ii) kommuner som jämlikt 2 kap. 1 §
Kollektivtrafiklagen ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i
ett visst län i de fall RKTM i det länet är en gemensam nämnd; iii)
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aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik
har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 § första stycket
Kollektivtrafiklagen; och iv) kommun till vilken befogenheten att
ingå avtal om allmän trafik har överlämnats jämlikt 3 kap. 2 §
andra stycket Kollektivtrafiklagen.
2.1.13

”Partnerföretagen”

ska betyda de företag som har tecknat, vid var tid gällande,
Samtrafikens Partneravtal.

2.1.14

”Tillkommande
Aktieägare”

ska betyda varje sådan juridisk person som önskar bli Aktieägare
i Bolaget, som uppfyller kraven i punkt 3.1 och som har ingått
Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.

2.1.15

”Trafikföretag”

ska betyda företag som med tåg, buss eller båt bedriver eller
avser bedriva linjetrafik i Sverige.

2.1.16

”Utträdande
Aktieägare”

ska ha den betydelse som framgår av punkt 17.2.

I Samtrafikens Partneravtal definierade termer ska ha samma innebörd i detta Aktieägaravtal om de
inte uttryckligen definierats annorlunda häri.
3

Aktieägaravtalets syfte, Aktieägare och Aktieägarnas åtagande

3.1

Aktieägarna äger gemensamt Bolaget vars syfte är att vidareutveckla kollektivtrafiken i
Sverige. Bolagets Aktieägare ska vara Partnerföretag och ska bestå av följande kategorier:
i)

Trafikföretag;

ii)

RKTM eller RKTM-Företrädare; eller

iii)

Interregional Trafiksamordnare

3.2

I syfte att reglera frågor rörande Aktieägarnas ägande av aktier i Bolaget och utnyttjandet
av Bolagets resurser har Aktieägarna och Bolaget denna dag träffat detta Aktieägaravtal.

3.3

Aktieägarna förbinder sig att själva, genom ombud eller genom av dem utsedda
styrelseledamöter vid bolagsstämmor, ägarrådsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva
sin rösträtt och i övrigt agera på sådant sätt som erfordras för Aktieägarnas rätta
fullgörande av Aktieägaravtalet.

3.4

Aktieägare äger endast rätt att överlåta aktier efter samtycke från Bolagets styrelse.

4

Bolagsordning

4.1

Bolagets bolagsordning ska ha den lydelse som framgår av bilaga 2.

4.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i Bolagets bolagsordning och detta
Aktieägaravtal ska Aktieägaravtalet äga företräde.
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5

Parkeringsbolaget

5.1

Parkeringsbolagets syfte är att förvalta aktier i Bolaget och att överlåta aktier till
Tillkommande Aktieägare.

6

Verksamhetens syfte

6.1

Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta
ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och
tjänster till trafikföretag och resenärer. Dessa erbjudanden ska underlätta för
resenärerna att kombinera och köpa resor med olika färdmedel och trafikföretag.
Bolagets verksamhet ska bidra till att skapa intäkter för Partnerföretagens
trafikverksamhet.

6.2

Bolaget ska bedriva en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är
strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel.
Utvecklingsverksamheten ska därmed långsiktigt bidra till kostnadseffektivitet och ökade
intäkter för Samtrafikens ägarbolag.

6.3

Bolagets verksamhet och tjänsteutbud riktar sig normalt till samtliga Partnerföretag och
utgångspunkten för all verksamhet är att den sker på ett icke-diskriminerande och
konkurrensneutralt sätt. Bolaget ska dock ha rätt att genomföra utvecklingsprojekt på
uppdrag av endast en begränsad krets av Partnerföretagen, förutsatt att resultatet av
utvecklingsprojektet inte kan förutses vara till nytta för samtliga Partnerföretag.

6.4

Bolaget och Bolagets verksamhet syftar inte till att generera vinstutdelning för Bolagets
aktieägare.

7

Överlåtelse av samtliga aktier i särskilda situationer
Om Aktieägarna med mer än nio tiondelar (9/10) av vid bolagsstämma företrädda aktier
beslutar om en omorganisation innebärande att Bolaget ska ombildas till en ekonomisk
förening, samordnas med annat bolag genom att tillskapa ett moderbolag eller
bolagsstämman beslutar om annan liknande omorganisation, ska samtliga Aktieägare
vara skyldiga att verka för att ett sådant beslut kan genomföras och, i förekommande fall,
överlåta sina respektive aktier till Parkeringsbolaget eller annat bolag som
bolagsstämman anvisar och på de villkor som anges i beslutet.

8

Finansiering av Bolagets verksamhet

8.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom:

8.2

i)

ersättning för de tjänster Bolaget tillhandahåller enligt Samtrafikens Partneravtal;

ii)

ersättning för de tjänster Bolaget tillhandahåller till Trafikföretag eller annan
part enligt särskilda tjänsteavtal; samt

iii)

avgifter för biljetter och resor.

Bolaget ska även äga rätt att erhålla ersättning för särskilda utvecklingsprojekt som anges
i punkten 6.2 ovan.
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9

Fördelning av ägandet i Bolaget

9.1

Varje Aktieägare ska, med undantag för Parkeringsbolaget och om inte något annat följer
av denna punkt 9, äga lika antal aktier i Bolaget (för närvarande 30 aktier) och ha lika
antal röster.

9.2

Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att kommunerna i länet ska
ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet och att uppgiften som åligger RKTM ska
fullgöras av en gemensam nämnd, ska dessa kommuner genom samägande äga det antal
aktier som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan.

9.3

Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller
kommun och sådant aktiebolag eller kommun ska vara Aktieägare, ska sådan Aktieägare
äga ett antal aktier så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med RKTM (eller, i
förekommande fall, landstinget och/eller kommunerna i aktuellt län) äger det antal aktier
som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan. Aktiebolag, till vilket
befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, ska ensamt äga det antal aktier
som tillkommer enskild Aktieägare enligt punkten 9.1 ovan i det fall RKTM (eller, i
förekommande fall landstinget och/eller kommunerna) i aktuellt län inte är Aktieägare.

9.4

För Tillkommande Aktieägare gäller punkt 10 i detta Aktieägaravtal.

9.5

Vid Aktieägares utträde gäller punkt 17 i detta Aktieägaravtal.

10

Tillkommande Aktieägare

10.1

Aktieägarna är överens om att medverka till att även andra som uppfyller kraven i punkt
3.1 i detta Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir
Aktieägare i Bolaget på de villkor som anges i detta Aktieägaravtal.

10.2

Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare ska förvärva sina aktier från
Parkeringsbolaget eller genom riktad nyemission enligt nedan. Om Tillkommande
Aktieägare ska förvärva aktier från Parkeringsbolaget, ska Bolagets styrelse tillse att de
förutsättningar som anges i punkten 10.3 är uppfyllda. Förvärvet ska ske till aktiens
kvotvärde.

10.3

Under förutsättning att kraven i punkt 3.1 samt nedanstående villkor är uppfyllda är
Aktieägare skyldig att på bolagsstämma rösta för en riktad nyemission till Tillkommande
Aktieägare:

10.4

a)

att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt
punkt 10.5 nedan;

b)

att den Tillkommande Aktieägaren ingått Samtrafikens Partneravtal med
Bolaget, bilaga 3; och

c)

att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren
eventuellt tillför vid förvärvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir
tillräckligt omfattande för att kapacitetsbrist inte därigenom ska uppstå i
Bolagets verksamhet.

Vid sådan riktad nyemission som beskrivs i punkt 10.3 ovan, ska det antal aktier som
anges i punkt 9.1 emitteras till varje Tillkommande Aktieägare. Om inget ägande är
fördelat enligt punkt 9.2 eller 9.3 ska således alla Aktieägare äga lika många aktier även
efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen ska motsvara aktiens kvotvärde.
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10.5

Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare förvärvar, tecknar eller på
annat sätt erhåller aktier i Bolaget, ska Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal
med existerande Aktieägare. Detta Anslutningsavtal ska i allt väsentligt ha den lydelse
som framgår av bilaga 4.

11

Ägardirektiv
Ägardirektiv ska antas årligen av bolagsstämman. Ägardirektiven ska ha till syfte att
tydliggöra utgångspunkter för Bolagets verksamhet. Ägardirektiven är bindande för
Bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktiven, såvida de i visst
fall inte strider mot ABL eller Bolagets bolagsordning.

12

Bolagets verkställande direktör och förvaltning

12.1

Bolagets verkställande direktör utses av styrelsen. Vid lika röstetal ska det förslag till
verkställande direktör som biträdes av styrelsens ordförande anses utgöra styrelsens
beslut.

12.2

Styrelsen ska upprätta instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för
verkställande direktörens arbete samt besluta om verkställande direktörens arvode.

13

Bolagets ledning och styrelse

13.1

Bolagsstämma ska hållas minst en (1) gång per år. Bolagsstämma sammankallas av
styrelsen.

13.2

Bolagsstämman ska utse styrelse och valberedning. För valberedning gäller instruktion i
bilaga 5.

13.3

I syfte att utveckla och förankra strategier för Bolagets verksamhet ska i tillägg till
bolagsstämma ett ägarmöte avhållas två (2) gånger per år. Kallelse till ägarmötet ska ske
enligt de former som gäller för bolagsstämman.

13.4

Styrelsen ska upprätta och årligen revidera en arbetsordning för styrelsens arbete.
Arbetsordningen ska i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av bilaga 6.

13.5

Styrelsen ska bestå av minst sju (7) och högst tolv (12) ordinarie ledamöter och väljs av
bolagsstämman efter förslag från valberedningen. Ordföranden ska vara oberoende och
ej vara i uppdragsförhållande till någon av Aktieägarna i Bolaget. Ordföranden väljs för
två (2) år och övriga ledamöter för ett (1) år. Styrelsens sammansättning ska baseras på
en av valberedningen presenterad och av bolagsstämman godkänd kompetensanalys
baserad på Bolagets huvudsakliga verksamhet. Verkställande direktör i Bolaget får inte
vara styrelseledamot. Styrelsen ska sammanträda minst fyra (4) gånger per år.

13.6

Styrelsen ska kunna utse utskott som tillsammans med verkställande direktören ges i
uppdrag att utreda särskilda frågor.

14

Bolagets revisor
Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2)
revisorssuppleanter. Dessa ska samtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade
revisionsbolag och ska utses i den ordning som ABL föreskriver.
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15

Firmateckning
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av två (2) styrelseledamöter i förening.
Därutöver äger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som
anges i 8 kap. 36 § ABL.

16

Enighet samt kvalificerad majoritet vid vissa beslut

16.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad ABL eller Bolagets
bolagsordning stadgar - enighet föreligga mellan Aktieägarna:

16.2

a)

Ändring av Bolagets bolagsordning, med undantag för ändring i samband med
riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 10 ovan;

b)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta Aktieägaravtal.

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad ABL eller Bolagets
bolagsordning stadgar - beslutet biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av Aktieägarna:
a)

Förändring av ägardirektiv;

b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument
vilka berättigar till aktier i Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag för
riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare i enlighet med punkt 10 ovan;

c)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet;

d)

Bildande, förvärv, avyttring eller nedläggning av dotterföretag.

16.3

Förekommer till behandling på bolagsstämma sådan fråga som enligt denna punkt 16
eller detta Aktieägaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss majoritet mellan Aktieägarna
eller deras representanter och kan enighet eller erforderlig majoritet ej uppnås ska frågan
avföras från dagordningen.

17

Vissa regleringar i händelse av Aktieägares utträde m.m.

17.1

Om Aktieägare vill träda ur Aktieägaravtalet ska Aktieägaren skriftligen underrätta
Bolagets styrelse om detta.

17.2

Om Aktieägare upphör att vara Aktieägare (”Utträdande Aktieägare”) äger styrelsen
besluta hur Aktieägaren ska utträda ur Bolaget, enligt vad som stadgas nedan. Styrelsen
ska besluta att aktierna antingen ska överlåtas till Tillkommande Aktieägare som
styrelsen anvisar, att aktierna ska överlåtas till Parkeringsbolaget eller att aktierna ska
lösas in enligt punkt 21 nedan. Överlåtelse ska ske till aktiens kvotvärde.

17.3

I de fall RKTM går samman och bildar en ny och utvidgad myndighet hanteras denna som
en ägare och överskjutande aktier överlåts till Parkeringsbolaget.

17.4

Aktieägare vars aktier inlöses eller överlåtes äger rätt att få tillbaka eventuella villkorade
aktieägartillskott samt lån som Aktieägaren lämnat till Bolaget. Detta gäller enbart under
förutsättning att Aktieägaren löser samtliga sina engagemang.
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18

Aktieägares avtalsbrott

18.1

Om part anser att annan part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott, ska frågan anmälas
till Bolagets styrelse. Om styrelsen med två tredjedelars (2/3) majoritet finner att
väsentligt avtalsbrott föreligger, ska styrelsen skriftligen förelägga parten att vidta rättelse utan dröjsmål. Om parten inte vidtar rättelse äger styrelsen besluta att övriga parter
ska säga upp Aktieägaravtalet med parten och parten är därefter utesluten ur
samarbetet. För sådant beslut fordras två tredjedelars (2/3) majoritet i styrelsen. Om part
utesluts ur detta avtalsförhållande fortsätter Aktieägaravtalet att gälla mellan
kvarvarande Aktieägare. Förfarandet enligt § 12 i bolagsordningen ska tillämpas vid
uteslutning.

18.2

Utesluten part är skyldig att ersätta övriga parter för den skada som dessa åsamkas till
följd av avtalsbrottet och uteslutningen.

19

Utträde vid oenighet eller om Bolaget inte uppfyller vissa krav

19.1

För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende därför avförs från
dagordningen för bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 16.3
ovan mer än en (1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare meddela
Bolagets styrelse om att denne önskar träda ur Aktieägaravtalet. I samband med sådant
utträde ska vad som anges i punkt 17 äga tillämpning.

19.2

För det fall att Aktieägare upphör att tillhöra någon av de kategorier som anges i punkt
3.1 ska sådan Aktieägare vara skyldig att på begäran av Bolagets styrelse hembjuda
samtliga sina aktier i Bolaget till Parkeringsbolaget för aktiernas kvotvärde och sådan
Aktieägare ska därmed anses ha utträtt ur detta Aktieägaravtal.

20

Särskilda bestämmelser för det fall Aktieägaravtalet skulle medföra att ett enkelt bolag
föreligger

20.1

HBL ska inte vara tillämplig på detta Aktieägaravtal.

20.2

Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt – trots det skulle medföra att ett
enkelt bolag mellan Aktieägarna ska anses föreligga överenskommer Aktieägarna härmed
om följande reglering med avvikelse från vad som anges i HBL.

20.3

För det fall en sådan omständighet inträffar vilken medför att det enkla bolaget enligt
HBL (i) ska träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i likvidation av bolagsman och sådan
begäran framställs, ska det enkla bolaget trots detta inte träda i likvidation utan
Aktieägare till vilken likvidationsgrunden kan hänföras eller, där så är fallet, dennes
rättsinnehavare, ska istället uteslutas ur det enkla bolaget på begäran av övriga
Aktieägare. Framställes sådan begäran ska Aktieägaren framföra sin önskan till Bolagets
styrelse om att utträda ur Avtalet. Därtill gäller vad som stadgas i punkt 18 ovan.

21

Inlösen av aktier

21.1

Om Bolagets styrelse så påkallar ska Aktieägare vid eventuellt utträde, senast inom en (1)
vecka framföra en begäran till styrelsen att Aktieägaren önskar minska bolagets
aktiekapital och att få sina aktier inlösta, enligt den ordning som stadgas i Bolagets
bolagsordning (”Inlösenförfarandet”). Styrelsen ska, om så krävs, göra en bedömning
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enligt 20 kap. 33 § andra stycket första punkten ABL huruvida Inlösenförfarandet är
förenligt med ABL:s regler om värdeöverföring (17 kap. 3 § första stycket).
21.2

Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta för en
minskning av aktiekapitalet, att den Utträdande Aktieägarens aktier ska inlösas samt på
övriga sätt verka för att inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenförfarandet. Detta
åtagande gäller under förutsättning att Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.

22

Insyn i Bolagets verksamhet
Styrelsen ska vid bolagsstämma, ägarmöte eller vid annat tillfälle delge Aktieägare den
information om Bolaget som Aktieägare efterfrågar.

23

Sekretess

23.1

Aktieägarna förbinder sig att inte för utomstående avslöja känslig affärsinformation eller
kunskap om Bolaget och dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt
engagemang i Bolaget och som inte dessförinnan var tillgänglig för Aktieägare eller är
eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta Aktieägaravtal. Detta
sekretessåtagande ska gälla för Aktieägare så länge Aktieägaren är Aktieägare och för en
period om ett (1) år efter det att Aktieägare upphört att vara part till detta Aktieägaravtal.

23.2

Sekretesskyldigheten i denna punkt 23 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig
författning såsom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller föreskrift eller på
grund av för part gällande kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.

23.3

Aktieägarna är medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medföra en
skyldighet för Bolaget eller Aktieägare att lämna ut information eller handlingar.

24

Aktieägaravtalets giltighet

24.1

Detta Aktieägaravtal gäller från och med den 28 maj 2015 till och med den 30 juni 2018.
Om Aktieägaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (1) år före
utgången av sagda period, ska det upphöra att gälla vid utgången av avtalsperioden under
förutsättning att även övriga Aktieägare vill utträda ur Aktieägaravtalet. Om
Aktieägaravtalet inte sägs upp enligt ovan, förlängs avtalstiden automatiskt i perioder om
tre (3) år åt gången med motsvarande uppsägningstid.

24.2

Överlåter Aktieägare samtliga sina aktier, konvertibla skuldebrev, teckningsrättsoptioner
o.d. i Bolaget till en Tillkommande Aktieägare, ska Aktieägaren i samband därmed utträda
som part i detta Aktieägaravtal under de förutsättningar som anges i detta
Aktieägaravtal.

25

Pantsättning och övriga allmänna bestämmelser

25.1

Aktieägare äger inte rätt att pantsätta eller på annat sätt ställa aktier i Bolaget som
säkerhet.

25.2

Aktieägares rättigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas, upplåtas eller pantsättas under förutsättning av samtliga övriga Aktieägares föregående och skriftliga godkännande.
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25.3

Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fullständiga reglering av samtliga frågor som
Aktieägaravtalet berör. Varje skriftligt eller muntligt åtagande och/eller utfästelse som
föregått Aktieägaravtalet ersätts till fullo av innehållet i Aktieägaravtalet.

25.4

Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Aktieägaravtalet visa sig vara
ogiltig, ska detta inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt utan i stället
ska - i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation
enligt Aktieägaravtalet - skälig jämkning av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.

25.5

Ändring i eller tillägg till Aktieägaravtalet ska för att erhålla bindande verkan vara
skriftligen avfattat och undertecknat av samtliga Aktieägare. Oaktat vad som anges i
denna punkt ovan ska styrelsen för Bolaget kontinuerligt uppdatera adressförteckningen,
bilaga 1, baserat på de förändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets
bestämmelser.

25.6

Bestämmelserna i punkterna 25.1 och 25.2 ovan äger inte tillämpning på Parkeringsbolaget.

26

Meddelanden

26.1

Uppsägningar, förköpserbjudanden och andra meddelanden ska ske genom bud eller
rekommenderat brev till Aktieägares eller Bolagets i bilaga 1 angivna eller senare meddelade adresser.

26.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a)

om avlämnat med bud - vid överlämnandet;

b)

om avsänt med rekommenderat brev - två vardagar (dock ej lördag) efter
avlämnandet för postbefordran;

c)

om avsänt med telefax - vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

d)

om avsänt med e-post – vid mottagandet då det elektroniska meddelandet
kommit till mottagarens elektroniska adress, under förutsättning att
mottagandet behörigen bekräftats.

26.3

Aktieägares adressändring ska meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt som föreskrivs
i denna bestämmelse.

27

Tillämplig lag
Detta Aktieägaravtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

28

Tvist

28.1

Tvister som uppstår i anledning av detta Aktieägaravtal ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

28.2

Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän.

28.3

Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
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Parter i Konsortialavtalet KA-05
Aktieägare

Organisationsnummer

A-Train AB
Bergslagståget AB
Gävleborgs läns landsting
Hallandstrafiken AB
Inlandsbanan AB
Keolis Sverige AB
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Landstinget Dalarna
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala län
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
MTR Express (Sweden) AB
Nettbuss Travel AB
Nobina Sverige AB
Norrtåg AB
Region Blekinge
Region Gotland
Region Kronoberg
Region Västmanland
Region Örebro län
SJ AB
Skåne läns landsting
Stockholm läns landsting, Trafikförvaltningen
Svenska Tågkompaniet AB
Transdev Sverige AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Värmlandstrafik AB
Västtrafik AB
Ybuss AB
Öresundståg AB
Östgötatrafiken, AB

556500-3745
556304-4634
232100-0198
556225-2998
556438-1795
556473-5057
222000-2923
222000-2931
232100-0180
232100-0057
232100-0073
232100-0024
556437-0194
556156-2058
556071-4478
556888-7656
556730-2418
556057-0128
556758-3496
222000-1321
212000-0803
232100-0065
232100-0172
232100-0164
556196-1599
232100-0255
232100-0016
556564-9976
556042-4391
556473-6808
556206-4641
556558-5873
556499-1791
556794-3492
556038-8950

Härmed godkänns KA-05 och dess bilagor:
__________________________________________________________ _____________
Bolag

_________________________________
Underskrift

Org.nr

______________________ _____________

Ort

Datum

_________________________________________________________________________
Namnförtydligande
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