AC-Net Externservice AB
Konsortialavtal
1. Bakgrund, syfte och avtalets omfattning
Region Västerbotten (232100-0222), Företagarna Västerbotten Service AB (556549-3110), Skellefteå
Kraft AB (556016-2561) och Umeå Energi UmeNet AB (556619–3057) (nedan kallad Parterna) i
egenskap av ägare till AC-Net Externservice AB (nedan kallat Bolaget), org.nr 556538-4095, har
följande samarbetsavtal träffats.
Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 1 000 000 kronor fördelat på 130 000 aktier.
Syftet med detta avtal är att reglera Parternas inbördes relation avseende Bolaget och att skapa
största möjliga utveckling av Bolagets verksamhet som består av att:
- sälja överskottskapacitet med hög kvalitet och till marknadsmässiga priser till externa parter från
det regionala nätet som AC-Net Internservice AB tillhandahåller för sina ägare inom Västerbottens
län
- delta i det regionala utvecklingsarbetet och nationellt vara framstående när det gäller utvecklingen
av ett regionalt nät i nära samarbete med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt.
Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på
ägarna.
2. Parternas aktieinnehav i bolaget
Region Västerbotten

98 800 aktier

Företagarna Västerbotten Service AB

10 400 aktier

Skellefteå Kraft AB

10 400 aktier

Umeå Energi UmeNet AB

10 400 aktier

3. Bolagets ledning och firmatecknare
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter vilka ska utgöras av företrädare för
parterna i detta avtal. Styrelsen ska på kallelse sammanträda minst fyra gånger per år och styrelsens
arbete ska organiseras enligt arbetsordning.
Bolagets firma tecknas var för sig av ordförande och verkställande direktören.
Bolaget ska utse en auktoriserad revisor vilken ska granska bolagets räkenskaper och årsredovisning.

4. Bolagsstämma och samråd före bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas då så erfordras enligt lag, antingen enligt Bolagets bolagsordning eller efter
begäran av part. Minst sex veckor före ordinarie bolagsstämma, ska parterna sammanträda för
diskussion om riktlinjerna för årsredovisningen och disposition av årets resultat.

Kommentar [MA1]: Klipp ur ägarsamråd med
kommunerna i kulturbolag, ska vi ha in sådan formulering i
alla konsortialavtal/samverkansavtal? ” att
majoritetsägaren tar ansvar för lekmannarevisionen av det
delägda bolaget, under förutsättning att full insyn möjliggörs
för övriga delägare.
Bolagen ifråga ges instruktion att ta kontakt med revisionen
för att bereda förslag till budget för bolagets revision.”

5. Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget
Partnerna ska så snart anledning finns eller annars årligen under våren respektive kalenderår efter
överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess
ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv.
6. Vinstdisposition
Uppkommande vinst i bolaget ska i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomiska
ställning. Intill dess att fritt eget kapital uppgår till minst tio miljoner kronor, ska någon utdelning inte
ske till ägarna. När fritt eget kapital nått upp till angiven nivå, ska parterna uppta diskussioner om hur
bolagets vinst fortsättningsvis ska disponeras.
7. Samråd
Förändring av ägarförhållanden, konsortialavtal eller förslag till förändring av ägartillskott ska föregås
av samråd mellan parterna.
8. Beslutsordning
Bolagets beslutsordning regleras enligt Aktiebolagslagen och av styrelsen i Bolaget vid varje tidpunkt
antagen arbetsordning samt beslutad delegation. Parternas beslutsordning regleras och beslutas
enligt deras eget bestämmande.
9. Överlåtelse av aktier
Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av övriga parter.
10. Hembudsförfarande
Part som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare
i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse först erbjuda samtliga aktieägare att
köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för de aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen
framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om
flera aktier erbjudits, ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav
mellan dem som framställt förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva
förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.
Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.
11. Avveckling
Om avtalet mellan Parterna inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske, förbinder sig Parterna
att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och enligt
aktiebolagslagens regler.

12. Avtalstid
Detta avtal gäller tillsvidare med ett års uppsägning.
13. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara gällande vara upprättade i skrift och
undertecknade av Parterna.
14. Giltighet
Detta avtal är giltigt under förutsättningar att det godkänns i förbundsfullmäktige avseende
Regionförbundet och i övriga parters vedertagna beslutsprocesser.

15. Tillämplig lag och tvist
Detta avtal ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag.
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol.
Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Umeå den 20xx-xx-xx
REGION VÄSTERBOTTEN

FÖRETAGARNA VB SERVICE AB

SKELLEFTEÅ KRAFT AB

UMEÅ ENERGI UMENET AB

