Linköping 2018-11-21

Styrelsen

Ärende 12
Tekniska verken, bildande av gemensamägt utvecklingsbolag
Tekniska verken har inkommit med ärende om bildande av gemensamt utvecklingsbolag och
därtill sammanhängande beslut.
Tekniska verken har informerat om utvecklingsklustret vid ägardialog i maj 2018.
Enligt gemensamt ägardirektiv för Stadshuskoncernen ska bolagen inhämta kommunfullmäktiges
godkännande vid förvärv eller bildande av dotterbolag, förvärv och försäljning av aktier eller
andelar i annat företag samt emission eller lämnande av ägartillskott eller dyligt i företag som inte
är helägt dotterbolag.
VVD föreslår styrelsen besluta
att tillstyrka Tekniska verkens förslag till bildande av gemensamägt utvecklingsbolag och därtill
sammanhängande beslut enligt förslag men med förslag av tillägg att kommundirektören får i
uppdrag att godkänna utvecklingsbolagets firmanamn under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna bolagsordningen samt
att ge VVD i uppdrag att skicka ärendet vidare till Linköpings kommun för vidare handläggning.
Linköpings Stadshus AB (publ)
Peder Brandt
VVD
Bilaga:
1.
2.
3.
4.

Tekniska verkens missiv
Förslag till bolagsordning
Protokollsutdrag Tekniska verken
Förslag Tjänsteskrivelse

BOLAGSORDNING
efter ändring vid stämma den [ ]
1.
1.1.

Firma
Bolagets firma är [ Kluster AB ] AB.

2.
2.1.

Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

3.
3.1.

Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende utveckling, marknadsföring, försäljning och
licensiering av tjänster, mjukvaror, databearbetning och dataanalys och andra produkter
inom energi och samhällsnyttig informationshantering. Bolaget har genom
styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, förvalta och sälja aktier, andelar och
värdepapper att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska inte bedriva egen verksamhet med elproduktion eller elhandel
men ska bedriva verksamhet inom områdena energieffektivisering och
energioptimering tillsammans med och för sina ägarbolags räkning.

4.
4.1.

Ändamål
Bolagets ändamål är att med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer
uppfylla sina ägares uppdrag och åtagande såvitt avser att understödja och biträda en
miljömässigt effektiv och hållbar produktion och försäljning av energi vilket till viss del
kan fullgöras genom att bolaget utvecklar och erbjuder tjänster och produkter för
effektiv och hållbar energianvändning samt samhällsnyttig informationshantering och
därtill sammanhängande processer.

5.
5.1.

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

6.
6.1.

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

7.
7.1.

Antal aktier
Antal aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000 aktier.

8.
8.1.

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma efter godkännande av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller
indirekt äger aktier i bolaget

9.
9.1.

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i
förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en
och högst två auktoriserad(e) revisor(er) med högst två suppleanter för tiden intill slutet
av nästa årsstämma.

9.2.

Kommunfullmäktige i en av de kommuner som indirekt äger aktier i bolaget ska utse en
lekmannarevisor med högst en suppleant. Lekmannarevisorn (och i förekommande fall
suppleanten) väljs vartannat år på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma
som infaller två år efter valet.

10.
10.1.

Bolagsstämma
Kallelse till alla typer av bolagsstämma sker genom brev med posten eller med e-post,
till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämma eller extra
bolagsstämma.

10.2.

Förutom den kommun där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma äga rum i någon av
följande kommuner: Helsingborg, Jönköping, Linköping, Västerås, Östersund och Umeå.

11.
11.1.

Kommunfullmäktiges yttrande och beslut i olika frågor
Innan beslut i verksamheten ska fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt, ska kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt äger
aktier i bolaget ges möjlighet att yttra sig i frågan.

11.2.

Beslut om ändring av bolagsordningen erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i
de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget

11.3.

Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant i bolaget kan kräva beslut av
kommunfullmäktige i den kommun som direkt eller indirekt är aktieägare i bolaget om
aktieägaren direkt eller indirekt ägd av samma kommun genom stämmoombud föreslår
valet på bolagsstämma i bolaget.

12.
12.1.

Kommunstyrelses rätt till information
Kommunstyrelsen i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget äger rätt
att del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och
dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

13.
13.1.

Förköp
Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska
aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förköp genom skriftlig anmälan till
styrelsen (”Erbjudandet”). Erbjudandet ska innehålla hur många aktier som omfattas av
överlåtelsen, önskad köpeskilling och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen.

13.2.

Förköp får endast utnyttjas beträffande samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet.
Med undantag för sådan aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till
förköp är övriga aktieägare i den mån deras aktier är eller borde ha införts i bolagets
aktiebok berättigade att utöva förköp i förhållande till innehavda aktier
(”Förköpsberättigad”). Om en Förköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till
förköp innan tiden för påkallande enligt punkt 13.3 nedan har gått till ända, upphör
dennes position som Förköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.

13.3.

En Förköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar
utnyttja Erbjudandet, ska inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om

förköpserbjudandet, skriftligen anmäla till bolaget att man önskar utöva förköpsrätten
samt om Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av
Erbjudandet som begärs.
13.4.

Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas,
som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I
den mån sådan överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas
mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som
önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i
punkt 15.1 senast två månader från ingivandet av anmälan till styrelsen enligt punkt
13.3. Den som väcker talan ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. Om
skiljenämnden därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen
motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med
utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet kom styrelsen till handa.

13.5.

Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan
dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt
kan ske, ska fördelas mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i
bolaget som de tidigare äger.

13.6.

Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna
blev bestämt.

13.7.

Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 13 är ogiltig.

14.
14.1.

Hembud
Övergår äganderätten till aktie genom vinstutdelning, aktieägartillskott eller utskifte
från juridisk person, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till någon som
inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den nye ägaren
hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse
(”Hembud”). Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuell
ersättning.

14.2.

Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som erbjudandet omfattar. Med
undantag för sådana aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp
enligt punkt 13 ovan är övriga aktieägare i bolaget i den mån deras aktier är eller borde
ha införts i aktieboken berättigade att inlösa hembjudna aktier (”Inlösensberättigad”).
Om en Inlösensberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till hembud eller inlösen
innan tiden för lösningsanspråk enligt punkt 14.3 gått till ända, upphör hans/hennes
position som Inlösensberättigad för aktier som omfattas av Hembudet.

14.3.

När hembud skett enligt punkt 14.1 ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje Inlösensberättigad med uppmaning till Inlösensberättigad, som vill utöva av
lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2)
månader räknat från det att anmälan om Hembud inkommit till bolagets styrelse.

14.4.

Anmäler sig flera Inlösensberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan
dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt

kan ske, ska fördelas mellan dessa Inlösensberättigade i förhållande till det antal aktier
i bolaget som de tidigare äger.
14.5.

Lösenbeloppet ska i första hand vara ett belopp som följer av eventuell tidigare träffad,
särskild överenskommelse mellan aktieägarna, i andra hand avgöras genom att de
överlåtande och de Inlösensberättigade träffar sådan överenskommelse. I tredje hand
avgörs beloppet genom skiljedom enligt punkt 15.1 nedan. Skiljenämnden har därvid att
fastställa köpeskillingen per aktie till ett pris som kan påräknas vid en försäljning under
normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt då
Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från det att
lösningsanspråk framställts hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från
den tidpunkt då beloppet blivit bestämt.

14.6.

Om inte någon Inlösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges
i punkt 14.3 ovan eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven tid, har den som
gjort Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier.

15.
15.1.

Tvist
Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 13
och 14 ovan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljenämnden ska
bestå av en skiljeman. Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som
Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska.

