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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta avtal reglerar Ägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av 
innehavda aktier i Västerås Science Park AB, med organisationsnummer 556555-6148, 
nedan kallat Bolaget.  

Varje enskild Ägare, kallas nedan ”Part” och gemensamt ”Parterna”. De Ägare som berörs 
av detta aktieägaravtal anges under ”Parter” nedan. 

 PARTER (ej färdigförhandlat) 

(1) Västerås Stad, 212000-2080

(2) Landstinget i Västmanland, 232100-0172

(3) Byalaget i Västerås Science Park ek.för., 769609-8388

(4) ABB AB, 556029-7029

(5) Länsförsäkringar Bergslagen, 578000-9956

(6) Almi Företagspartner Västmanland AB, 556488-1356

1 BAKGRUND OCH ÄNDAMÅL

1.1 Parterna är verksamma inom olika områden inom näringsliv, utbildning och
allmän förvaltning men har ett gemensamt intresse att främja utveckling av
en kreativ och expansiv ”teknologipark” i samklang med näringslivet och
Mälardalens Högskola, att bedrivas igenom ett av parterna gemensamt ägt
bolag.

Bolaget skall verka efter affärsmässiga principer och dess relation med Parterna
skall vara strikt marknads- och affärsmässiga.

2 BOLAGSORDNING OCH FIRMA

2.1 Bolaget skall ha den bolagsordning och den firma som framgår av
Bolagsordningen, Bilaga 1. Vid bristande överensstämmelse mellan
innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal skall Avtalets
bestämmelser ha företräde Parterna emellan.

3 AKTIEÄGANDE (EJ FÄRDIGFÖRHANDLAT)

3.1 Bolaget har givit ut 900 aktier med ett kvotvärde om 1 000 kr per aktie.
Parternas aktieägande är följande:

Ägare Aktier

1. Västerås Stad 200 st 
2. Landstinget i Västmanland 100 st  
3. Byalaget i Västerås Science Park ek.för. 200 st 
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4. ABB AB 100 st 
5. Länsförsäkringar Bergslagen 100 st 
6. Almi Företagspartner Västmanland AB 200 st  

3.2 Angiven fördelning av aktierna skall bestå även vid en eventuell framtida 
ändring av aktiekapitalet om Parterna inte enas om en annan fördelning. 
Ovanstående hindrar inte att fördelningen mellan Parterna kan ändras på 
grund av inlösen eller på grund av att Part inte deltar i emission av nya 
aktier i Bolaget. 

3.3 Parterna är överens om att en riktad nyemission av 100 aktier med ett 
kvotvärde om 1 000 kr per aktie skall göras till ett av Mälardalens Högskola 
ägt holdingbolag, om och när regeringen godkänner bildandet av ett sådant 
bolag. Detta holdingbolag skall som villkor för emissionen bekräfta sin 
bundenhet av detta avtal genom att underteckna det original som förvaras 
hos Bolaget, vilket skall tillställa övriga Parter en kopia av det sålunda 
undertecknade Avtalet. 

4 BOLAGSSTÄMMA 

4.1 Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag och enligt Bolagets 
bolagsordning. 

4.2 Parterna förbinder sig att låta sig representeras vid års- och bolagsstämma i 
Bolaget och därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 

4.3 För beslut i frågor som anges i punkt 5.12 A – F nedan fordras enighet 
mellan Parterna. 

4.4 Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av 
bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före bolagsstämman. 

4.5 Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman 

5 STYRELSE 

5.1 Bolagets styrelse skall, förutom eventuella arbetstagarrepresentanter , bestå 
av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter med högst lika många personliga 
suppleanter, som utses av bolagsstämman. Det åligger styrelseledamöterna 
att fortlöpande hålla sin suppleant informerad om vad som förevarit på 
styrelsmöte. Det åligger vidare styrelsesuppleant som deltagit i styrelsmöte 
att informera den styrelsledamot för vilken han eller hon är suppleant om 
vad som därvid förekommit. 

5.2 Till styrelseledamöter skall utses en person som föreslagits av Västerås 
Stad, en person som har föreslagits av Mälardalens Högskola, en person 
som har föreslagits av Landstinget och en person som föreslagits av 
Byalaget i Västerås Science Park. 
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5.3 Styrelsens ordförande skall vara extern och komma från näringslivet. 

5.4 Bolagets verkställande direktör får ej vara ledamot av eller suppleant i 
styrelsen. 

5.5 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra (4) gånger 
per år. På begäran av styrelseledamot skall sammanträde snarast 
sammankallas. Dokumentation och bakgrundsmaterial ska tillhandahållas 
styrelseledamöterna minst en vecka före styrelsemöte. 

5.6 Kallelse till styrelsemöte skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor 
före mötet. 

5.7 Vid styrelsesammanträde skall skriftligt protokoll föras. Protokollet skall 
justeras senast två (2) veckor efter sammanträdet och därefter utan dröjsmål 
sändas till samtliga styrelseledamöter samt förvaras i original på 
betryggande sätt hos Bolaget. 

5.8 Är styrelsen på grund av bristande närvaro inte beslutsför skall förnyat 
styrelsemöte för behandling av samma frågor hållas inom sju (7) dagar. Vid 
sådant förnyat styrelsmöte skall den/de närvarande anses vara beslutföriga 
såvitt avser frågor som upptogs i den för det inställda styrelsmötet utsända 
dagordningen. 

5.9 Styrelsen ska upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska 
minst en gång om året revideras genom beslut av styrelsen och godkännas 
av bolagsstämman. 

5.10 För styrelsens arbete skall gälla att beslut fattas på styrelssammanträde med 
enkelt majoritet. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. 

5.11 Kan ett avgörande i en fråga som skall avgöras av styrelsen inte nås, skall 
frågan avföras från dagordningen och hänskjutas till bolagsstämma i 
Bolaget, som skall hållas inom trettio (30) dagar från hänskjutandet. 

5.12 Följande frågor skall alltid avgöras av bolagsstämma: 

A. Förvärv eller försäljning av fast egenom.
B. Förvärv eller överlåtelse av aktier eller andelar i bolag eller fusion med

annat bolag.
C. Avveckling respektive överlåtelse av rörelse eller rörelsegren.
D. Förvärv av rörelse eller rörelsegren respektive upptagande av ny

verksamhet.
E. Upptagande eller lämnande av lån eller andra krediter som under ett

verksamhetsår överstiger 1 000 000 kr.
F. Ingående av avtal av väsentlig betydelse med Part eller Part närstående

bolag.
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6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

6.1 Verkställande direktör utses av styrelsen. 

6.2 Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen 
mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören 
(VD-instruktion). 

7 FIRMATECKNING 

7.1 Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening 
samt av styrelseordförande och verkställande direktören i förening. 

7.2 Verkställande direktören har dessutom rätt att ensam teckna firman för 
löpande förvaltningsärenden, inklusive utbetalningar i enlighet med 
ingångna avtal och med begränsningar enligt styrelsens VD-instruktion. 

8 REVISORER 

8.1 Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 godkända revisorer med lägst 0 och 
högst 2 revisorssuppleanter. Revisorerna, som skall vara auktoriserade 
revisorer, väljs och godkänns av bolagsstämman. 

9 VINSTUTDELNING 

9.1 Överskott i Bolaget skall i första hand användas till sådana avskrivningar 
och nedsättningar som är affärsmässigt betingade samt för sådan avsättning 
till reserver och fonder som antingen är i lag föreskrivna eller skäligen bör 
verkställas enligt bokföringspraxis eller god redovisningssed, ävensom för 
att täcka föregående års eventuella balanserade förluster. 

9.2 Vinstutdelning får endas ske om Bolagets soliditet överstiger 40 procent. 
Med soliditet skall härvid avses justerat eget kapital uttryckt i procent av 
Bolagets balansomslutning. 

10 FINANSIERING 

10.1 Bolagets verksamhet skall i första hand finansieras genom Bolagets egna 
medel och av Bolagets verksamhet genererade medel. 

10.2 Part skall inte vara skyldig att tillskjuta kapital till Bolaget eller ställa 
säkerhet till förmån för Bolaget utöver vad som uttryckligen anges i detta 
Avtal.  

10.3 Om Parterna, trots stadgandet i 10.2 ovan, genom enhälligt beslut beslutar 
att ställa säkerhet för Bolagets förpliktelser, skall varje Part tillskjuta sådan 
säkerhet i förhållande till respektive Parts aktieinnehav i Bolaget. 

10.4 Om Part utträder som aktieägare skall överenskommelse träffas om 
avreglering av utträdande Parts ställda säkerheter. 
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11 PARTERNAS BITRÄDE TILL BOLAGET 

11.1 Envar Part förbinder sig att aktivt medverka till Bolagets utveckling enligt 
Avtalet samt lojalt verka för att Parternas samarbete avseende Bolaget 
genomförs i överensstämmelse med Parternas intentioner. 

11.2 Parternas avsikt är att till Västerås Science Park associera företag som har 
en högteknologisk och kunskapsintensiv profil, i enlighet med vad som 
anges i Bolagsordningen under §3 ”Föremål för Verksamheten”. Styrelsen 
skall utarbeta och kontinuerligt uppdatera riktlinjer som är baserade på 
objektiva kriterier för att attrahera lämpliga sökanden samt bedöma deras 
lämplighet. Styrelsen skall även kontinuerligt hålla sig underrättade om 
behov och utvecklingsmöjligheter för Västerås Science Park samt verka för 
ett gott och kreativt företagsklimat. 

12 AKTIER – OMFATTNING OCH  PÅSKRIFT  

12.1 Detta avtal omfattar Parternas nuvarande aktier i Bolaget och varje aktie 
som Part eller annan därefter förvärvar i Bolaget. Med aktier i detta Avtal 
avses även teckningsrätter, delrätter, optioner att teckna aktier och 
konvertibla skuldebrev i Bolaget. Det åligger styrelsen och eventuellt 
överlåtande Part att tillse att ny aktieägare i Bolaget blir bunden av detta 
avtal. 

12.2 Varje aktie som omfattas att detta avtal skall förutom de uppgifter som 
följer av lag förses med påskrift av följande lydelse: 

”Enligt avtal träffat mellan ägaren av denna aktie och övriga aktieägare i 
bolaget, får denna aktie inte förvärvas av annan utan att först ha erbjudits 
för lösen till kvotvärdet till av styrelsen i särskild ordning anvisad köpare.” 

13 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

13.1 Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller 
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet 
och utan de andra parternas skriftliga godkännande. 

14 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER OCH FÖRKÖP 

14.1 Bolagsordningen innehåller en hembudsklausul. Härutöver gäller att aktie 
inte får övergå till annan utan att dessförinnan ha erbjudits övriga Parter till 
inlösen. Dock äger part rätt att utan föregående erbjudande överlåta 
samtliga sina aktier i Bolaget till ett bolag i samma koncern som 
överlåtande Part, varvid inte heller hembudsskyldigheten enligt 
bolagsordningen skall gälla, allt under förutsättning att villkoret i punkten 
14.6 nedan uppfylls och köpeskillingen motsvarar aktiernas kvotvärde. 

14.2 Erbjudandeskyldigheten skall fullgöras genom skriftlig anmälan till 
Bolagets styrelse. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om den tänkta 
köparen, köpeskillingens storlek och samtliga övriga villkor. När anmälan 
gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till övriga Parter 
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genom rekommenderat brev med anmodan att skriftligen framställa 
eventuella förköpsanspråk hos styrelsen inom trettio (30) dagar  från dagen 
för styrelsens brev. 

14.3 Lösenbeloppet för aktier som erbjuds Part skall utgöras av aktiens 
kvotvärde. 

14.4 Part eller Parterna äger inte förvärva endast en del av de till förköp erbjudna 
aktierna. Önskar fler än en Part förvärva de erbjudna aktierna, skall aktierna 
så långt kan ske fördelas mellan de Parter som anmält förköpsanspråk i 
förhållande till varje sådan Parts tidigare innehav av aktier. I övrigt skall 
företrädesrätten sådana Parter emellan bestämmas genom lottning 
verkställd av notarius publicus. 

14.5 Avstår de förköpsberättigade från att utöva förköpsrätten eller framställs 
inte förköpsanspråk inom i detta Avtal stadgad tid, skall styrelsen i samråd 
med kvarvarande Parter anvisa en köpare som bedöms lämplig som 
aktieägare och Part mot bakgrund av syftet med detta Avtal, och erbjuda 
denne att förvärva de till förköp erbjudna aktierna till en köpeskilling 
motsvarande aktiernas kvotvärde. Har styrelsen inte inom sextio (60) dagar 
anvisat sådan köpare äger erbjudande Part överlåta aktierna, förtsatt att så 
sker på de villkor som uppgivits i anmälan enligt punkten 14.2 och priset 
inte understiger lösenbeloppet enligt punkten 14.3. 

14.6 Part som överlåter sina aktier skall tillse att den som förvärvar aktierna 
övertar den överlåtande partens rättigheter och skyldigheter enligt detta 
Avtal, genom att underteckna det original av Avtalet som förvaras hos 
Bolaget. Intill så skett ansvarar överlåtande Part såsom för egen skuld för 
att förvärvaren uppfyller sina skyldigheter enligt detta Avtal. Bolaget skall 
tillställa samtliga parter en kopia av det sålunda undertecknade originalet. 

14.7 Med undantag för överlåtelser enligt denna punkt 14 äger Part inte överlåta, 
upplåta annan rätt eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan samtliga övriga 
Parters skriftliga samtycke. 

14.8 Parterna är medvetna om att bestämmelser om priset vid lösen av aktier 
skall utgöras av aktiens kvotvärde kan te sig oskälig mot Part som avser att 
lämna Bolaget, eftersom aktiernas marknadsvärde kan vara högre än deras 
kvotvärde. Parterna är emellertid ense om att syftet med innehavet av 
aktierna inte är att tillgodogöra sig en värdeökning av aktierna utan att 
syftet är att stimulera ett högteknologiskt och kunskapsintensivt näringsliv i 
Västerås. Mot ovanstående bakgrund förbinder sig Part oåterkalleligt att 
inte ifrågasätta giltigheten av denna punkt 14, vare sig helt eller delvis, med 
hänvisning till 36 § avtalslagen eller annan rättsregel om oskäliga 
avtalsvillkor. 

15 PANTSÄTTNING AV AKTIER 

15.1 Samtliga av detta Avtal omfattade aktier pantförskrivs härmed till säkerhet 
för respektive Parts åtagande och förpliktelser enligt detta Avtal gentemot 
övriga Parter. 
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15.2 Aktie skall vara deponerad hos bolagets bank i Västerås så länge aktien ägs 
av aktieägare som är part till detta avtal. Tillträde till aktiebreven skall 
endast ske av parterna gemensamt. 

15.3 Övrig pantsättning får inte ske. 

15.4 Varje aktie som omfattas av detta Avtal skall förses med påskrift av 
följande lydelse: 

”Enligt avtal, träffat mellan ägaren av denna aktie och övriga aktieägare i 
bolaget, får denna aktie icke förvärvas av annan utan att först erbjudits för 
inlösen till nominellt värde till av bolagets styrelse i särskild ordning 
anvisad köpare.”. 

16 LIKVIDATION, KONKURS OCH REKONSTRUKTION 

16.1 Parterna kan, när som helst, besluta om likvidation av Bolaget. För att detta 
skall vara möjligt krävs – oavsett vad aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen stadgar – enighet mellan parterna. 

16.2 En likvidation skall alltid ske under ordnade former och med helägda och 
delägda dotterbolag, anställd personal och eventuella externa leverantörer i 
åtanke. 

16.3 Om Bolaget av ekonomiska eller juridiska skäl inte kan fortsätta 
verksamheten, och en likvidation inte låter sig göras, måste parterna besluta 
om konkurs eller rekonstruktion av Bolaget. Beslutet om konkurs kan 
föregås av upprättande av en kontrollbalansräkning och processen måste 
följa aktiebolagslagens stadgar. 

17 PARTS INSYN I BOLAGET 

17.1 Parterna skall, på styrelsesammanträde och i andra sammanhang, i skälig 
omfattning delge varandra all information om Bolaget som respektive Part 
har tillgång till. 

17.2 Part har rätt att när som helst ta del av och kopiera räkenskaper, 
verifikationer och andra handlingar rörande Bolaget som innehas av 
Bolaget. Part som tar del av information eller kopierar handlingar rörande 
Bolaget skall iaktta bestämmelserna om sekretess enligt punkten 18 i detta 
Avtal. Rätten att ta del av information gäller ej sådan information som vid 
utlämnande medför en påtaglig risk för skada för Bolaget. 

17.3 Bolaget skall tillställa Parterna löpande kvartalsrapportering senast den 
trettionde dagen efter utgången av varje kalenderkvartal. 

18 SEKRETESS 

18.1 Envar Part förbinder sig att under detta Avtals giltighetstid och under tre (3) 
år därefter behandla all information som Part mottagit från annan Part 
rörande dennes eller Bolagets affärshemligheter och affärskunnande strängt 
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konfidentiellt och att dels inte använda denna information till annat än detta 
Avtals ändamål, dels inte utlämna sådan information till tredje man eller till 
andra av Parts anställda än de som är direkt berörda av Parternas samarbete 
enligt detta Avtal. Envar Part svarar för att dess anställda och andra som fått 
del av ovan nämnd information, iakttar denna bestämmelse om sekretess. 

Vad som ovan stadgats gäller inte för information som 
(i) bevisligen var känd för mottagande Part innan den mottogs i anslutning

till detta avtal; eller
(ii) är tillgänglig för allmänheten i skriftlig form; eller
(iii) blir tillgänglig för allmänheten i skriftlig form eller på annat sätt än

genom mottagande Parts handlande eller oförmåga att handla; eller
(iv) erhållits av mottagande Part utan sekretessåliggande från tredje man

som inte var sekretessskyldig i förhållande till Part.
(v) Part är skyldig att lämna ut på grund av lag, förordning,

myndighetsbeslut eller tillämpliga börsföreskrifter.

19 AVTALSTID 

19.1 Detta Avtal träder i kraft denna dag och ersätter tidigare ingånget 
aktieägaravtal och gäller för envar Part utan möjlighet till uppsägning så 
länge Part äger aktier i Bolaget. 

20 FÖRTIDA UPPSÄGNING 

20.1 Detta avtal kan bringas till förtida upphörande i följande fall: 

a) Om på grund av bristande enighet i fråga, som för giltighet kräver
enighet mellan Parterna, beslut inte kan fattas på bolagstämma, och den
bristande enigheten på ett avgörande sätt uppenbarligen äventyrar
Bolagets verksamhet.

b) Om Part bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal och avtalsbrottet
är av väsentlig betydelse för någon av de övriga Parterna och den
avtsalsbrytande Parten inte inom trettio (30) dagar från avsändande av
skriftlig anmaning vidtagit rättelse.

I fall som avses i a) ovan har envar av Parterna och i de fall som angivits 
under b) Part eller Parter som inte begått avtalsbrott, rätt att skriftligen säga 
upp avtalet med en uppsägningstid som sextio (60) dagar, räknat från dag 
för avsändandet av rekommenderat brev med uppsägning. 

20.2 Upphör Avtalet på grund av uppsägning enligt 20.1 a) ovan skall den 
uppsägande Parten senast inom trettio (30) dagar efter uppsägningen 
hembjuda sina aktier till övriga Parter. 

20.3 Skulle Avtalet upphöra på grund av uppsägningen enligt 20.1 b) ovan skall 
Part eller Parter som ej begått avtalsbrott, inom trettio (30) dagar från 
mottagande av uppsägning ges rätt att inlösa de aktier som ägs av Part som 
föranlett uppsägningen. 
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20.4 Vid inlösen enligt bestämmelserna ovan i denna punkt 20 skall vad som 
stadgas i punkt 14 om överlåtelse gälla i tillämpliga delar. Vid inlösen i 
anledning av uppsägning på grund av avtalsbrott enligt 20.1 b) ovan, skall 
dock inlösenpriset motsvara sjuttiofem (75) procent av aktiernas kvotvärde. 

21 LAGÄNDRINGAR M.M. 

21.1 Skulle avtalet eller del därav, till följd av lagändringar eller andra liknande 
omständigheter av tvingande natur som Parterna inte råder över, inte kunna 
tillämpas i enlighet med Parternas intentioner, är Part skyldig att på annan 
Parts begäran inleda och på ett konstruktivt sätt deltaga i förhandlingar i 
syfte att anpassa Avtalet till de ändrade förutsättningarna, varvid Parterna 
skall eftersträva att i möjligaste mån uppnå samma resultat som följer av 
detta Avtal. 

22 ÄNDRINGAR I AVTALET 

22.1 Ändringar eller tillägg till  detta Avtal skall för att vara gällande göras 
skriftligen av Parterna. 

23 FULLSTÄNDIG REGLERING 

23.1 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet 
ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor. 

24 BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

24.1 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska 
detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan den ska, i den 
mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt 
avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 

25 PASSIVITET 

25.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller 
underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte 
innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende. 

25.2 Skulle part vilja avstå från att utnyttja viss rättighet eller att påtala visst 
förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall. 

26 TILLÄMPLIG LAG 

26.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. 

27 TVISTER 

27.1 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. 



2016-02-17  10 (10) 

27.2 Om vid tvist flera kontrahenter befinner sig på samma sida och dessa inte 
kan ena sig om valet av skiljeman, skall på begäran av en av dem med 
verkan även för övriga kontrahenter på samma sida, Stockholms 
Handelskammares Skiljdomsinstitut utse skiljeman. 

________________________________________ 

Detta avtal har upprättats i sju (7) exemplar varav Parterna har tagit var sitt och ett 
förvaras av Bolaget. 

Västerås  ……………........... 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Västerås Stad Landstinget i Västmanland 

………………………………………….. ………………………………………….. 

ABB AB Länsförsäkringar Bergslagen AB 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Byalaget i Västerås Science Park Almi Företagspartner Mälardalen AB 
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Inkom 2016-04-10 enl. ant. 
myndighetsbrevlådan. /EH

Bilaga 46



Bilaga 47




