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Landstingsstyrelsen

Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@jll.se

2014-01-20

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio
(LS/1164/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-10-18, § 186 enligt följande
1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå
avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse
från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse från
arbetsgruppen).
5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från
arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio
fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har
godkänt beslutet.
Beslutet överklagades och Kammarrätten i Sundsvall upphävde i dom 2014-01-14
fullmäktigebeslutet. Grunden för upphävandet var att beslutet stred mot kommunallagens
bestämmelser om kommunala företag (KL 3:17 och 18) vad gäller beslut om att utse styrelse.
Grunden för domen har betydelse för punkterna 4 och 5 i beslutet. Eftersom Länstrafiken i
Jämtlands län AB nu ägs av Regionförbundet Jämtlands län är frågorna om aktieöverlåtelse och
godkännande av bolagsordning inte längre en fråga för landstinget.
Beslutet har verkställts i de delar som berör landstinget, nämligen avslutnings- och
överlämningsavtal. När ett beslut som verkställts har upphävts ska verkställigheten rättas i den
utsträckning som är möjligt. Eftersom kollektivtrafiken fortfarande är beroende av tillgång till tåg
och landstinget redan ingått borgensåtagande enligt avtalet bör landstinget i stället för att försöka
rätta verkställigheten fatta ett nytt beslut som ersätter det upphävda beslutet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2011-10-18, § 186 Framtida ägande och ansvar i AB
Transitio
Kammarrättens dom i mål om laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut § 186, om
framtida ägande och ansvar i AB Transitio

Förslag till beslut
Styrgruppens och arbetsgruppens förslag till omstrukturering av ägandet i Transitio AB
Bilagor till styrgruppens och arbetsgruppens förslag till omstrukturering av ägandet i Transitio AB

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt ingå
avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio
fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har
godkänt beslutet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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Utdrag sammanträdesprotokoll
2011-10-18

Landstingsfullmäktige

§ 186 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio
(LS/1164/2011)
Ärendebeskrivning

AB Transitio som bildades 1999 har idag 18 ägare med olika andel ägande och ägandet
regleras genom ett aktieägaravtal. Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon
så att stordriftfördelar och standardiseringar tas tillvara samt att fördela spårfordon i ett
större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer.
Frågor om finansieringslösningar för bolagets verksamhet och styrning har pågått sedan en
tid. Detta har aktualiserat behovet av förändringar av ägandet och styrningen av bolagets
verksamhet. Dessutom införs en ny lagstiftning om kollektivtrafik från och med 1 januari
2012.
Landstingsdirektörsföreningen har mot bakgrund av detta skapat en projektorganisation
för att ta fram förslag till förändringar i ägande och ansvar i AB Transitio. Arbetet har
drivits under ledning av en styrgrupp.
Under 2010 genomfördes i projektet en utredning som skulle svara på frågeställningarna:
• Hur ska AB Transitio och dess ingångna förpliktelser ägas och styras?
• Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske
gemensamt?
Nya kollektivtrafiklagen från 1 januari 2012 medför också att ägarbilden behöver förändras om bolagets verksamhet ska bedrivas på liknande sätt i framtiden.
Sammanfattningsvis innehåller förslaget till framtida ägande och ansvar i AB Transitio
följande:
• AB Transitio kvarstår oförändrat som ett bolag , men med delvis förändra uppdrag
• Ägandet i bolaget kopplas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller till
det bolag vilket myndigheten har överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik
• Uppdatering av befintliga aktieägaravtal och bolagsordning, nytt ägardirektiv till
bolaget samt inrättande av ett ägarråd
• Alla framtida delägare har lika andel i bolaget
• Ingen ytterligare solidarisk borgen
• Bolaget ska förvalta och vårda de gamla finansieringarna till dess de förfaller
• Fallerar gamla finansieringsavtal gäller de regler och avtal som gäller vid respektive
finansieringsavtals ingång.
I Jämtlands län behöver Länstrafiken i Jämtland AB ta beslut om att sälja/överlåta aktierna
i AB Transitio och att godkänna avslutnings- och överlämningsavtal.
Regionförbundet Jämtlands län har att ta ställning till vissa dokument eftersom aktierna
föreslås överlåtas till Kollektivtrafikmyndigheten.
Landstinget, som är borgensman, föreslås ta nedanstående beslut.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Material från arbetsgruppen avseende framtida ägande och ansvar i AB Transitio inklusive
bilaga 1-6.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt
ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till
skrivelse från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse
från arbetsgruppen).
5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB
Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall
ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Yrkanden

Harriet Jorderud (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Mats El Kott (FP) yrkar på avslag beslutspunkter 4 och 5.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mats El Kotts yrkande och finner det avslaget.
Ordförande ställer proposition på lanstingsstyrelsens förslag och finner det antaget.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio (bilaga 2 till skrivelse från arbetsgruppen) godkänns.
2. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig fördelning samt
ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt punkt 1.

3. Länstrafiken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB Transitio (bilaga 2 till
skrivelse från arbetsgruppen).
4. Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt bilaga 3 (till skrivelse
från arbetsgruppen).

Justerandes sign
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5. Länstrafiken i Jämtlands län AB får godkänna bolagsordning (bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen)
6. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB
Transitio fattar motsvarande beslut samt att i förekommande fall
ägarna/medlemskommunerna har godkänt beslutet.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Finn Cromberger, Mats El Kott och Kia Carlsson (samtliga
FP) till förmån för Mats El Kotts yrkande.

Justerandes sign
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KLAGANDE
Lennrut Ledin
Rådhusgatan 36 B Lgh 1102
831 31 Östersund
MOTPART
Jämtlands läns landsting
Box 654
831 27 Östersund
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
FÖl'Yaltningsrätten i Härnösands dom den 6 mars 2013 i mål nr 3477-11,
se bilaga A
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900), KL

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten upphäver landstingsfullmliktiges beslut den 18 oktober 2011,

§ 186.

Dok.ld 115532
Postadress
Box 714
85121 Sundsvall

Besöksadress
Södra 1järngatan 2

Telefon
Telefax
060-186600
060-186652
E-post: kammarrattenisundsvatl@dom.se
www.kammarrat!enisundsvall.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.

Lennart Ledin

Lennart Ledin yrkar att Jämtlands läns landstingsfullmäktiges (landstingets)
beslut den 18 oktober 2011, § 186, ska upphävas och anför utöver vad som
anfölis hos förvaltningsrätten i huvudsak följande. De föreskrifter i
kommunallagen som är aktuella i sammanhanget är tillkomna med
utgångspunkt i ett kommunaldemokratiskt perspektiv med syfte att värna
medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan när vården av kommunala
angelägertheter överlämnas till privaträttsliga organ. Han har tydligt visat att
det överklagade beslutet strider mot lag. Förvaltningsrätten delar hans
bedömning att det inte finns något hinder för att 3 kap. 17 § KL ska
tillämpas fullt ut för det aktuella beslutet. Han delar däremot inte rättens
bedömning att det föreligger skäl att jämka villkoren enligt 3 kap. 18 § KL
då det här inte är fråga om en bolagsbildning tillsammans med andra
privaträttsliga juridiska personer utan enbart landsting. Det innebär att
3 kap. 17 § KL ska gälla och därmed finns inte någon grund för att jämka
villkoren.
Landstinget ska bestämma det kommunala ändamålet. Det kommunala
ändamålet har inte explieit fastställts utan endast föremålet för bolaget
Transitio AB:s verksamhet. Det förhållandet att bolaget är helägt av enbart
landsting kan inte åberopas som skäl för att det kommunala ändamålet
därmed är utrett oeh beskrivet.
Landstinget ska utse samtliga ledamöter. Han delar förvaltningsrättens
bedömning att ett ägarråd skulle kunna vara tillfyllest för att utse
styrelseledamöter i bolaget om samtliga landsting vore representerade i
ägarrådet. När landstinget nu inte är representerat i ägarrådet får detta anses
medföra att kommunallagens stadgande om att utse styrelseledamöter inte
uppfylls.
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Landstinget ska utse lekmannarevisor. Förvaltningsrätten tar allttor lätt på
frågan om att utse lekmannarevisor. Bestämmelsen i 3 kap. 17 § KL kan
anses tillkommen för att garantera att lekmannarevisor ska utses. Då
bolagsordningen inte innehåller någon sådan bestämmelse leder det till att
det inte utses någon lekmannarevisor.
Det är landstinget som fattat det överklagade beslutet och därmed har det
ansvar och de skyldigheter som KL föreskriver i sammanhanget, oavsett att
ägandet av Transitio AB sedermera överförts till Regionförbundet
Jämtlands län. Regionförbundet !II' dessutom ett kommunalförbund som
landstinget är medlem i och vars förbundsordning lm:tdstinget har ett
bestärmnande inflytande över både som medlem med plats i förbundets
styrelse och som den medlem som helt svarar för de medel som anslås
förbundet.

Landstinget
Landstinget anser att överklagandet ska avslås och anför utöver vad som
anförts i förvaltningsrätten i huvudsak följande. Vid tidpunkten för det
överklagade beslutet ägdes Länstrafiken i Jämtland AB av landstinget.
Beslutet ingick i cn serie beslut för att omstrukturera ägandet i Transitio
AB, ett bolag som vid denna tid ägdes av Llinstrafiken. Besluten omfattade
bland annat lindringar i aktieägaravtal och bolagsordning för Transitio AB.
Transitio AB var då indirekt ägt av landstinget. Llinstrafiken har i samband
med att trafikfrågorna fördes över till Regionförbundet Jämtlands län
överlåtits till regionförbundet.
Regionf6rbundet är ett kommunalförbund. Som landstinget tidigare anfOrt
är ett kommunalförbund att jämställa med en kommunllandsting. Förbundet
har det rättsliga bestämmandet över de bolag som förbundet äger och har att

tillämpa bl.a. bestämmelserna i 3 kap. 16 - 18 §§ KL. Kormnunalförblmd
regleras i 3 kap. 20 - 28 §§ KL. Enligt dessa bestämmelser regleras
medlemmarnas inflytande på regionförbundet genom förbundsordningen. I
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förbundsordningen finns ingen reglering av bolag som ägs av
l'egionförbundet. Detta är ett politiskt ställningstagande i landstinget och
länets kommuner. Förbundsdirektionen ska ba det politiska ansvaret for den
verksamhet som fOrbundet har satts att sköta. Landstinget har genom
inrättandet av kommunalförbundet och utformningen av förbundsordningen
inte längre något inflytande på länstrafiken oeh dess dotterbolag även om
landstinget har kvar ansvaret fOr finansiering av kollektivtrafik.
Ett upphävande av fullmäktiges beslut kommer på grund av detta att
medfOra att landstinget inte kan fatta något nytt beslut i frågan.
RegionfOrbundets direktion har också fattat beslut i frågan den 7 november
2011, § 109, oeh detta beslut om att godkänna aktieägaravtal och
bolagsordning har inte överklagats.
Landstinget vidhåller att det kommunala ändamålet uttryckligen bar angetts
i bolagsordningen oavsett om man tillämpar 3 kap. 17 § eller 3 kap. 18 §.
Med tillämpning av 3 kap. 18 § är det fullt möjligt att göra de
rimlighetsbedömningar som, vad gäller styrelsens sarnrnansättning, kommit
till uttryck i aktieägaravtal, instruktion till ägarråd och bolagsordning.
Bristen vad avser lekmannarevisor har reparerats genom att bolagsstämman
i Transitio AB har utsett lekmannarevisor.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Tillämpliga bestämmelser framgår av fOrvaltningsrätlens dom.
Inledningsvis konstaterar kammarrätten att det är llirhållandena vid tiden for
landstingets beslut som är relevanta llir frågan om beslutet strider mot lag.
Att landstinget senare överlåtit ägandet i länstrafiken till regionllirbundet
påverkar således inte kammarrättens prövning av beslutets laglighet.
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Bolaget i fråga, Transitio AB, ägdes vid tidpunkten för landstingets beslut
gemensamt av ett antal länstrafikbolag. Av ordalydelsen i 3 kap. 18 § KL
framgår att bestämmelsen blir tillämplig för bolag där landstinget
bestämmer tillsammans med nägon annan. Lennart Ledin har dock gjort
gäliande att villkoren i 3 kap. 17 § KL ska tillämpas fullt ut trots
delägarskapet, eftersom samtliga aktieägare är offentligt ägda. I likhet med
förvaltningsrätten anser kammarrätten att 3 kap. 18 § KL är tillämplig
eftersom det är fråga om överlämnande till ett bolag där landstinget är
delägare. Att övriga delägare är offentliga aktörer saknar betydelse.

Kravet på attfaststalla det kommunala ändamålet med verksamheten
I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att det kommunala
ändamålet får anses fastställt och angivet i de aktuella bolagshandlingama
på ett sådant sätt att kraven i 3 kap. 17 § p. 1 KL är uppfyllda.

Kravet på att utse samtliga ledamöter
Förvaltningsrätten har mot bakgrund av den rimlighetsbedömning som ska
göras enligt 3 kap. 18 § KL funnit att kravet på att fullmäktige ska utse
samtliga ledamöter i detta fall inte kan tillämpas fullt ut utan att den
föreslagna lösningen får anses vara överensstämmande med kraven i KL.
Kammarrätten ansluter sig till ilirvaltningsrättens bedömning att det med
hänsyn till ägarilirhållandena i det aktuella bolaget vore orimligt att
samtliga aktieägare fick utse styrelsen i dess helhet. Enligt kammarrättens
mening krävs dock att landstinget som indirekt aktieägare genom
länstrafiken har något inflytande över valet av styrelseledamöter för att
kravet i 3 kap. 17 § KL ska vara uppfyllt, detta även med beaktande av
rimlighet~bedömningen

i 3 kap. 18 § KL. Av utkastet till aktieägaravtal

framgår att ägarrådet ska ha sju ledamöter varvid de sju aktieägare som har
störst frnansiellt nettoengagemang ska få nominera en ledamot var samt att
aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämman rösta för de nominerade
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kandidaterna (p 19.2). Landstinget är, såvitt framgår av beslutsunderlaget,
inte en av de sju aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang.
Därmed har landstinget inte något inflytande över valet av styrelseledamöter
i bolaget. Detta står enligt kammarrättens mening i strid med kraven i
3 kap. 17 § p. 2 KL.

Kravet på att fUllmäktige ska ta ställning till beslut av principiell eller
större beskaffinhet
I likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att kravet får anses
uppfyllt genom den föreslagna bolagsordningen.

Kravet på att utse minst en lekmannarevisor
I målet är ostridigt att det i bolagshandlingarna inte ställs något krav på att
en lekmannarevisor ska utses. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att kravet på lekmannarevisor bör tillämpas fullt ut när,
som i detta fall, ett aktiebolag ägs av enbart offentliga aktörer. Eftersom
frågan inte berörs i de aktuella bolagshandlingarna får landstingets beslut i
denna del anses strida mot 3 kap. 17-18 §§ KL.
Förvaltningsrätten har funnit att detta är en brist av mindre beskaffenhet och
valt att inte upphäva beslutet. Landstinget har anfört att bristen numera är
avhjälpt genom att bolagsstämman i Transitio AB har utsett
lekmannarevisor. Mot bakgrund av detta instämmer kammarrätten i
förvaltningsrättens bedömning att den aktuella bristen i beslutet är av
mindre beskaffenhet och i sig inte utgör tillräckliga skäl att upphäva
beslutet.

Slutsats
Sammantaget finner kammarrätten dänned att det överklagade beslutet är
futtat i strid med bestämmelserna i 3 kap. 17 § p. 2 KL. Beslutet ska därför
upphävas.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär l).
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I avgörandet har även de siirskilda ledamöterna Asa MölJer Gäfvert och
Rolf Edlund deltagit.
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KLAGANDE

Lennart Ledin, 440606-8215
Rädhusgatan 36 B Lgh 1102
831 31 Östersund
MOTPART

Jämtlands läns landsting
Box 654

831 27 Östersund
ÖVERKLAGAT BESLUT

Himtlands läns landstings beslut den 18 oktober 20 Il, § 186
SAKEN

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900)

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.!d 50035
Postadress
BOK 314

871 27 Härnösand

Besöksadress
Backgrllnd 9

Telefon
Telefax
0611-349800
0611-349810
E-post:
forvaltningsratteniharnosand@dorn.se

Expedltlonstld
mllndag - fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.

Transitio AB är ett bolag som tidigare ägdes av 18 länstrafikbolag. Bl.a.
mot bakgrund av att den nya lagen om kollektivtrafik trädde i kraft den l
januari 2012, med bl.a. ändrade bestämmelser rörande organisationen av
den regionala kollektivtrafiken, bestämdes att ägarfllrhålIandena i bolaget
behövde ändras. De aktuella ägarna i form av länstrafikbolag skulle överlåta sina aktier bl.a. till kommande regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Det medförde att befintliga bolagshandlingar samt aktieägaravtal behövde
revideras.
Landstingsfullmliktige i Jämtlands län beslutade därför genom det överklagade beslutet
l. att avslutnings- och överlärnningsavtal i AB Transitio godkänns,
2. att landstingsstyrelsen får i uppdrag att granska, godkänna slutlig
fördelning samt ingå avslutnings- och överlämningsavtalet enligt
punkten I,
3. att Lr!nstraftken i Jämtlands län AB får överlåta sina aktier i AB
Transitio,
4. att Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt
bilaga 3,
5. att Länstrafiken i Jllmtlands län AB får godkänna bolagsordning
(bilaga 6 till skrivelse från arbetsgruppen),
6. att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut samt att i fOrekommande fallllgarnalmedlemskommunerna har godkänt beslutet.
Lennart Ledin överklagar beslutet och yrkar at! det upphävs. Han gör
gällande att beslutet strider mot lag och anför fOljande omstltndigheter till
stöd för sitt överklagande.
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Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv for Transitio AB uppfyller
inte vad som föreskrivs i 3 kap. 16 - 18 SS kommunallagen. Av beslutet
framgår att "Länstrafiken i Jämtlands län AB får ingå aktieägaravtal enligt
bilaga 3" respektive godkänna bolagsordning i bolaget. Av handlingarna i
ärendet framgår att delägarna i bolaget med lika andelar ska bestå enbart av
landets samtliga landsting oeh regioner (utom Gotland). I 3 kap. 18 §
kommunallagen föreskrivs att "Innan vården aven kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan, skall fullmäktige se till
alt den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 Si en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhåUandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt". När som i detta fall ett bolag ägs
enbart av landsting anses andelsförhållanden, verksarithetens art eller andra
omständigheter inte förhindra att den juridiska personen binds fullt ut av de
villkor som föreskrivs i 17 §. För ståndpunkten ges stöd i bl.a. Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) skrift: "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (s. 19-20) samt i Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 september 2011 i mål nr 5782-10.
Föreskrifterna i 3 kap. 17 § kommunallagen ska, enligt den tolkning som
görs i ovanstående skrift och dom, gälla för bolaget. Aktieägaravtalet, bolagsordningen och ägardirektivet uppfyller inle föreskrifterna i 17 § om att,
när vården aven kommunal angelägenhet överlämnas till aktiebolag, ska
fullmäktige (oavsett när ägandet som här överlåts till ett kommunalt bolag
- L!lnstraftken i Jämtlands län AB

där således landstinget indirekt äger

aktier i bolaget):
a) fastsUilla det kommunala dndamålet med verksamheten. I bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektiven anges enbart föremålet för bolagets verksamhet. Fastställelse av det kommunala ändamålet med bolaget saknas således.
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b) utse samtliga styrelseledamöter. Som framgår av bolagsordning
och aktieägaravtal flir inte samtliga ägare plats i styrelse med ledamot och/eller suppleant. Enligt aktieägaravtalet flir inte ens samtliga ägare ingå i det ägarsamrAd som tillika ska utgöra valberedning. Samtliga ägare har således inte ens möjlighet att nominera
någon styrelseledamot.
c) se till att fullmäkllge får ta ställning innan sådana beslut i verk-

samheten som är av principiell beskqffenhet eller annars av stlJrre
vlkl fattas. Bolagsordning och aktieägaravtal saknar en sådan föreskift motsvarande den som den här citerade.
d) också utse minst en lekmannarevisor bland de revisorer som enligt

9 kap. 1 § kommunallagen valts for granskning av styrelsen och livriga ntlmnders verksamhet. Bolagsordning och aktieägaravtal saknar föreskrift om att lekmarmarevisor ska utses och hur de ska utses.
Det överklagade beslutet saknar det innehåll som anges i punkterna a-d
varför beslutet såsom visats ovan strider mot lag.
Jämtlands llins landsting bestrider överklagandet och yrkar att det avslås.
Till stöd för talan anilirs bl.a. följande. Det har ansetts av vikt att AB Transitio ägs av dem som är regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt den
nya kollektivtrafikiagen. I Jämtlands län har Regionförbundet Jämtlands
län utsetts till regional kollektivtrafikmyndighet. AB Transitio ska därför
ägas av Regionförbundet Jämtlands län. Länstrafiken har därför fattat beslut om överlåtelse av aktierna i AB Transitio och Regionförbundet har
beslutat om förvärv av aktierna i detta bolag. I samband med beslutet att
Regionförbundet ska vara regional kollektivtrafikmyndighet beslutades
också om överlåtelse av aktierna i Länstrafiken till Regionförbundet.
AB Transitios verksamhet är att på ett effektivt sätt tillhandahålla för kollektivtrafiken nödvändig utrustning i form av spårfordon och service på
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denna utrustning, kunskap om denna utrustning och anskaffning av den
samt extern finansiering av utrustningen. I bolagsordningen har det angetts
mer precist. Detta är också det kommunala ändamålet. Eftersom det bara !lr
trafikhuvudmän som nu, och regionala kollektivtrafikmyndigheter efter år
20 II , som kan vara aktieägare är det klart att AB l'ransitio bara kan tjäna
dessa. Det films inget krav på att det kommunala ändamålet måste anges
särskilt till exempel under en egen punkt. Det kommunala ändamålet är
därmed fastställt och bolagsordningen strider därför inte mot lag på denna
grund.
AB l'ransitio kommer efter genomförandet av de ändringar som omfattas
av det överklagade beslutet att ägas av 20 lokala kollektivtrafikmyndigheter med en andel av 5 procent var. Bestämmelsen i 18 § har tolkats så att
om det bara är kommunala ägare till ett bolag ska 17 § tillämpas fullt ut.
Med tanke på det antal delägare som finns i AB l'ransitio medfdr en sådan
tolkning att varje landsting/region ska utse hela styrelsen. Effekten av detta
lir att bolaget får 20 styrelser såvida inte samtliga landsting och kommuner
utser samma personer. Antalet styrelseledamöter blir, om varje landsting/region ska utse var sin ledamot, minst 20. Detta talar mot att bestämmelsen i 17 § ska tillämpas fullt ut i fall där enbart kommunerllandstingfregioner är ägare. En rimlighetsbedömning måste vara tilläten även i dessa fall. Den föreslagna lösningen med att bolagsstärmnan
utser styrelseledamöter efter nominering av ett ägarråd enligt aktieägaravtalet är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt. Regleringen strider därmed inte mot kommunallagen.
När det gäller villkoret att fullmäktige ska få la ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas gör landstinget gällande bl.a. följande. Bolagsordningen
innehöll inte någon sådan bestärmnelse när Länstrafiken fdrvärvade aktier-
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na. Verksamheten i bolaget är av sådan art att de flesta beslut omfattar
stora värden. Både när det gäller anskaffning av tåg och finansiering av
dessa rör det sig om mångmiljonbelopp. Dessa beslut tillhör den löpande
verksamheten och är inte av den kategorin att de skulle omfattas av bestämmelsen. Om så skulle vara fallet måste varje beslut ställas under respektive fullmäktiges prövning, vilket skulle göra det myeket svårt, flir att
inte säga omöjligt, att bedriva verksamheten i bolagsform. De beslut som
man med hänsyn till verksamheten kan flirutse skulle omfattas aven sådan
bestämmelse skulle inte vara av den dignitet 80m de beslut som sker i den
löpande verksamheten. I den flireslagna bolagsordningen finns en bestämmelse om att bolagsordningen inte får ändras utan godkännande av fullmäktige i de fall ägaren har fullmäktige. Med hänsyn till detta och till den
tydliga regleringen i bolagsordningen av bolagets verksamhet är den föreslagna bolagsordningen rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Regleringen i denna del strider därmed heller inte mot kommunallagen.
I bolagsordningen saknas föreskrift om lekmannarevisor. Med hänsyn till
nuvarande och blivande ägarkrets bör minst en sådan finnas. Med hänsyn
till antalet ägare bör på samma sätt som för utseende av styrelse detta regleras mellan ägama. Bolagets verksamhet är att tillhandahålla resurser i
form av spårfordon och underhåll fOr dessa till de regionala kollektivtra·
fikmyndigheterna, det vill säga en del av insatsen i kollektivtrafiken. Verksamheten kommer inte medborgama direkt tillgodo utan indirekt genom
den trafik som bedrivs med fordonen. Behovet av kommunal rättslig
granskning av bolagets verksamhet är därfOr inte så stort. Den granskningen har sin tyngdpunkt i granskningen av den kollektivtrafik som fordonen
används i. Bristen i detta hänseende är med hänsyn till vad som anfOrts inte
så allvarlig att den bör leda till att beslutet upphävs ..
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l och med att landstingets aktier i Länstrafiken överlåtits till RegionfOrbundet kommer ett upphävande av beslutet inte att få någon inverkan på
bolagsordningen. Efter överlåtelsen av aktierna i Länstrafiken och LlInstrafikens överlåtelse och Regionfdrbundets fOrvärv a:v aktierna i AB Transitio
är det RegionfOrbundet som är direkt ägare till båda bolagen. Landstinget
som ärmediem i RegionfOrbundet har inget rättsligt inflytande på bolagsfrågor i bolag som ägs av regionfOrbundet.
Domen som klaganden åberopar är inte tillämplig eftersom den fråga som
avgjordes i domen avser insyn i privaträttsliga organ. Frågan är inte aktuell
fOr prqvning i detta fall eftersom allmänhetens insyn i AB Transitio är lagfäst.

Landstinget har därutöver anfOrt bLa. fOljande. Regleringen i 3 kap.
16-18 §§ gäller inte fOr landstingets medlemskap i kommunalfOrbund. Genom överJ'Dringenav aktierna i Llinstrafiken tHl Re,gionfflrbundet är det
RegionfOrbundet som har att tillämpa bestllmmelserna om koIhmunala fOretag. Landstinget har inte längre någon rättslig möjlighet att påverka bolagsordningen i ett bolag som ägs av RegionfOrbundet. - Ett ägardirektiv
beslutas på bolagsstämman och gäller fOr bolaget$åvida det inte strider
mot ak:tiebolagslagen eller f1ireskrifter i bolagsordningen. Regleritlgen av
ägarna,s insyn i bolaget i ett ägardirektiv blir bindande :flir bolaget. Föreskrifte111ll i kommunallagen Oll) insyn är genom den f1ireslagna regleringen
upp~lIda och strider därmed

inte mot lag.

Lennart Ledin har med anIednhig av landstingets yttrande antOrt bl.a.
.

fOlj~de. -S~~mn1~dlem i o~h im aVhuvÖdtnllnnen ilir~e~i~nftirb~ndet
Jämtl~ds län äger landstinget indirekt aktierna i AB Transitio och har
dämled skyldighet att se till att lagens bestämmelse följs. Detta gäller även

om man lämnar Över från ett direkt ligande i ett bolag till ett organ, (bolag)
där man har ett indirekt inflytande eller ägande.
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[ bolagsordning och aktieägaravtal anges enbart föremålet (forsörjningsverksamhet, underhåll, upphandling) for bolagets verksamhet, vilket naturligtvis också ska anges. Det kommunala ändamålet med verksamheten ska
uttryckas med grund i den kommunala kompetensen med verksamheten.
Som framgår av aktieägaravtalet får flertalet ägare inte ens plats i det ägarråd som ftlreskrivs. En ordning där samtliga ägare ges rätt att åtminstone
nominera styrelseledamöterna till en till antal ledamöter mer begränsad
styrelse än antalet ägare borde även ur lagens synpunkt ha kunnat vara en
tillfredsställande lösning. Varken bolagsordning eller aktieägaravtal inne·
hålIer en sådan ordning. På motsvarande sätt hade bestänuneisen om lekrnannarevisor kunnat tillgodoses. I ägardirektiv anges exempel på frågor av
större vikt som ska underställas ägamas fullmäktigeforsamlingar och ägarrådet ansvarar i detta sammanhang. Motsvarande bestämmelse finns inte i
bolagsordning eller aktieägaravtal. Eftersom ägardirektivets status är oklar
inte minst mot bakgrund av att ägandet flyttas till en annan demokratiskt
valt organ (regionftlrbundet) måste regleringen anses bristfällig när den
inte finns permanent stadfäst i bolagsordning eller aktieägaravtal.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
BesUimmelser
Angående laglighets prövning
Av 10 kap. 8 § kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upphl!vas,om
1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänftlr sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
eller landstinget,

J. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan ftlrfattning.
Av lO kap. 9 § kommunallagen framgår att om ett fel har saknat betydelse
för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om
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beslutet har kommit att fOrlora sin betydelse till följd av senare inträffade
forhållanden.

Angående kommunala bolag
Av 3 kap. 17 § kommunallagen, i dess lydelse vid tidpunkten fOr fullmäktiges beslut, framgår att om en kommun eller ett landsting lämnar över
vården aven kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen
eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige
I. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2.

utse samtliga styrelseledamöter,

3.

se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av prineipiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.

Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolaget.
Av 3 kap. 18 § kommunallagen framgår att innan vården aven kommunal
angelägenhet lämnas över till ett bolag eller en fOrening där kommunen
eller landstinget bestlImmer tillsammans med någon annan, ska fullmäktige
se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 §
i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsfOrhällandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Förvaftningsrllttens bedCJmning
Frågan i målet är om fullmäktiges beslut strider mot lag såvitt gäller punkterna 4-5 i besl utet.

Det framgår av handlingarna att aktuellt bolag, Transitio AB, vid tidpunkten fOr fullmäktiges beslut ägdes gemensamt av ett antallänstrafikbolag i
deras egenskap av trafikhuvudmän. Eftersom bolaget är delägt är det bestämmelsen i 3 kap. 18 § kommunallagen som är tillämplig. Förvaltnings-
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rätten utgår från att omständigheterna är sådana att det kan sägas vara fråga
om en överlåtelse aven landstingskommunai angelägenhet till ett bolag.
Klaganden har gjort gällande att eftersom samtliga aktieägare är offentligt
ägda finns inget hinder mot att villkoren i 3 kap. 17 § kommunallagen tilllämpas fullt ut, trots delägarskapet. Förvaltningsrätten håller med om den
bedömningen i och ror sig men anser att själva del ägandet innebär att villkoren ändå i vissa fall måste jämkas i enlighet med en rimlighetsavvligning
enligt 3 kap. 18 § kommunallagen (jämror även vad som anförs i SKL:s
skrift: "Principer ror styrning av kommun- och landstingsägda bolag, s. 20,
av vilken framgår att hänsyn ska las till om det är flera aktörer inblandade).
Den av klaganden åberopade domen från Högsta förvaltningsdomstolen är
enligt förvaltningsrättens mening inte relevant då frågan gällde kommunens skyldighet att verka för handlingars offentlighet innan överlämnande
aven kommunal angelägenhet skedde till en ideell förening, och där det
enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte finns utrymme för någon rimlighetsavvägning, dvs. en helt annan fråga än vad som är aktuell i detta mål.
Kravet på att fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
I det föreslagna aktieägaravtalet anges att aktieägarnas syfte med Transitio
AB är att bolaget ska införskaffa och ombesörja underhåll av spärfordon
och reservdelar samt utföra vissa anknutna tjänster för respektive aktieägares mrsörjningsverksamhet och att bolagets verksamhet således utgör ett
led i respektive aktieägares mrsörjningsverksamhet (punkten 2.2. i utkastet
till aktieägaravtal).
Enligt mrvaltningsrättens mening får nämnda punkt i det mreslagna aktieägaravtalet anses återge det kommunala ändamålet med verksamheten.
Aktieägaravtalet är emellertid inte bindande llir den juridiska personen
Transitio AB. I utkastet till bolagsordning anges emellertid syftet med bolagets verksamhet i överensstämmelse med det nu återgivna kommunala
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ändamålet (3 §). Vidare anges det att bolaget inte ska vara vinstdrivande
(4§). l detta fall står det således klart att bolagets verksamhet och det
kommunala ändamålet med verksamheten överensstämmer med varandra.
Det finns inget krav på att det kommunala ändamålet ska återges i bolagsordningen under en specifik rubrik. Mot den bakgrunden, och att bolaget i
fråga helt igenom är ägt av offentliga aktörer, anser filrvaltningsrätten att
kravet på att det kommunala ändamålet med verksamheten ska vara fastställt, iii.' uppfyllt.
Kravet på att utse samtli!!,a styrelseledamöter
Enligt filrvaltningsrättens mening kan villkoret i 3 kap. 17 § kommunallagen
inte upprätthållas till fullo utan måste tillämpas i en omfattning som iii.' rimlig med hänsyn till andelsfdrhållandena. verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det filljer enligt filrvaltningsrättens mening av att bolaget
ägs av flera intressenter gemensamt. Det vore i sådant fall orimligt att en
aktieägares fullmäktige ensamt. eller att samtliga fullmäktige, fick utse styrelse i sin helhet. Förvaltningsrätten kan inte finna att den filreslagna lösningen med ett ägarråd som nominerar ledamöter och utgör valberedning iii.'
i strid med kommunallagens bestämmelser, trots att samtliga ägare inte är
representerade i rådet (dvs. valberedningen). Förvaltningsrätten konstaterar
även att rådet har getts anvisningar i filrslag till instruktion filr rådet när det
gäller vilka kvaliftkationer de filreslagna kandidaterna ska ha (4§). Mot
bakgrund av den rimlighetsbedömning som ska göras enligt 18 §. anser filrvaltningsrätten således att kravet på att fullmäktige ska utse samtliga ledamöter i detta fall inte kan tillämpas fullt ut utan att den filreslagna lösningen
får anses vara i överensstämmelse med kommunallagens krav.
Fullmäktige ska ta ställning till beslut av principiell eller större beskaffenhet
l motiven till denns bestämmelse i kommunallagen anfllrs att det står fullmäktige fritt att välja lämplig metod filr att tillfilrsäkra sig rätten att uttala
sig innan bolaget fattar sitt beslut (se prop. 2001102:80 s. 75 t).
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Enligt den föreslagna bolagsordningen ska godkännande inhämtas från de
aktieägare som har en fullmäktige innan beslut om bolagets verksamhet
fattas som är principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (20

g). Vi-

dare anges i förslaget till ägardirektiv exempel på vilka ärenden som anses
vara av större vikt (punkten 5.2). Handlingarna blir bindande ilir bolaget.
Förvaltningsrätten kan inte finna att det som klaganden anfört om fullmäktiges rådighet över de kommunala bolagen visar att denna rådighet genom det
överklagade beslutet inskränks på ett sätt som strider mot kommunallagen.
Kravet på att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor
Parterna är överens om att någon lekmannarevisor inte har utsetts i de aktuella bolagshandlingarna och att dessa inte heller innehåller någon bestämmelse om att en sådan ska utses.
Enligt ilirarbetena torde en granskning genom auktoriserade eller godkända
revisorer inte alltid ge tillräckliga ilirntsättningar ilir en prövning av särskilda kommunala aspekter på verksamheten. En granskning genom icke
examinerade personer med erfarenhet av kommunal verksamhet kan ofta
vara av större värde. Regeringen ansåg därilir att den kommunala insynen
alltid bör garanteras med såväl en examinerad som en lekmannarevisor.
Fullmäktige bör därilir alltid vara skyldigt, att vid sidan av examinerade
revisorn, utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag som kommunen innehar alla aktier i (prop. 1997/98:99, s.199).
Förvaltningsrätten anse att kravet på lekmannarevisor i princip bör tillämpas fullt ut när, som i detta fall, aktiebolaget enbart ägs av offentliga aktörer. Eftersom de i beslutet aktuella bolagshandlingarna överhuvudtaget inte
berör frågan får beslutet i denna del anses strida mot 3 kap. 18 § kommunallagen.
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Enligt aktiebolagslagens bestämmelser kan emellertid en lekmannarevisor
utses av bolagsstämman, om inte bolagsordningen innehåller någon bestämmelse om att lekmannarevisor utses på något annat sätt (se 10 kap. l §
och 8 § aktiebolagslagen [2005:551]. Något krav på att en bestämmelse om
lekmannarevisor upptas i bolagsordningen finns således inte enligt aktiebolagsiagen. Bristen kan således korrigeras i efterhand genom beslut på bolagsstämma. Landstinget har även vidgått att en lekrnannarevisol' bör utses.
Vidare innehåller det föreslagna ägardirektivet en bestämmelse om bolagets informationsskyldighet, varav framgår skyldighet för bolaget att till
ägarna bl.a. överlämna information som är relevant och av betydelse ilir att
ägarna ska kunna ililja verksamhetens utveckling (punkten 4.1). Ägarna
har därigenom en möjlighet till kommunal insyn i bolaget. Mot den bakgrunden anser ilirvaltningsrätten att den aktuella bristen är av mindre beskaffenhet varilir beslutet inte ska upphävas på denna grund (10 kap. 9 §
kommunallagen).
Av det anförda framgår att ilirvaltningsrätten finner att det Lennart Ledin
anilirt inte visar att det överklagade beslutet är olagligt enligt 10 kap. 8 §
kommunallagen. Överklagandet ska därilir avslås.

'.
cPiJ

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/1 C).

~

.

l

c:---.-.----.~

,

Kerstin Widmark
I avgörandet har även deltagit de särskilda ledamöterna Lennart Bolander
och Kristin Heroid.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen stil Ils aUtsA till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lOmIIos till kammarrOttelI.

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrlItten inom tre veckor från den dag då
klaganden tick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts nllr beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
besIntet meddelades.
Om sista dagen ror överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyllrsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta fllrvaltningsdomstolen krävs att
pr(jvningstillstlmd meddelas. Högsta fllrvaltningsdomstolen lämnar prövningstillständ om
det är av vikt ror ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sädan prövning, såsom att det finns grund fllr resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt fllrbiseende eller gmvt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas stär kammarrltttens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta fllrvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillständ bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande sk. ioo,hAII. flIljande upp'gifter;
l.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell alUtan
plats där klaganden k.n näs flIr delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i mälet. Om
klaganden anlitar ombud, sk. ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om nAgon person- eller adressuppgift Undras lir det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta flIrvaltningsdomstolen

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, mälnummer samt dagen flIr beslutet
'3. de skäl som klaganden vill äberopa Wr sin b~gUran om att flI prövningstillstånd
4. dcn ändring aV kammarrättens beslut som klaganden vIII flI till sländ och skalen Wr detta
5,

de bevis som klaganden vill äberopa och vad h.nlhon vill styrka med varje särskilt bevis.
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·.0.· Originalmeddelande .....
Idag, den 30 juni skickas beslutsunderlag avseende framtida ägande och ansvar i AB Transitio med
post till ordmranden i landstings·/regionstyrelsema mr anhängiggörande. Föl' kännedom och
handläggning skickas även beslutsunderlaget till Dig elektroniskt. Notera särskilt att Du till Din.
hjälp vid eventuella ftlredragningar av ärendet har en Power Point-presentation som beskriver.
liJ.'endet.
Styrgruppen mr uppdraget vill glIrna veta hur respektive Illn kommer att organisera framtida ägande
och därmed beslutsprocesst;ln. Notera dllrmr att vi i missivbrevet ber att en beskrivning av
beslutsgången i respektive län presenteras mr styrgruppen senast den 31 augusti 2011. Denna
information kan med mrdellämnas till undertecknad.
Med vänlig hälsning
Olle Nilsson
Bilagor:
Missi vbrev:
(See attachedfile: missiv sida 1.pdj)(See attachedfile: missiv sida 2.pdj)
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IJver aktieägare och andel.DOCX)(See altachedflle: 5. Adressforteckning.DOCX)(See attached
flIe: Bilaga 6-nuvarande aktletJgaravtal.PDF)(See attachedflle: 110526_Avslutningsavtal
Transitio.DOCX)(See attachedflle: l10622jnstruktionjör ttgarrad_Transitio.DOCX)(See
attachedflle: 9- Garantiflirbindelse.DOC)
Power Point·presentation:
(See attachedflIe: 2011-06-21 Transitio (utkast6).pptx)

Olle Nilsson
PwC 1 Senior Manager
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PwCSverige
Box 203, 791 25 Falun I Kristinegatan 21
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The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed
and may contain confidential and/or privilegad material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any. action in reliance upon, this information by
persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in
error, please contact the sender and delate the material from any computer. E·mail
transmission cannot be guaranteed to be secure or error·free as information could be
interceptad, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The
sender therefore does not accept liablllty for any errors or omissions In the contents of this
message, which arise as a result of e-mail transmission. Also, please note that any vlews
or opinions presented in this email are solely thosa of the author and do not necessarily
represent those of the company.

2011·06·30
Missiv

Till ordförande Ilandstlngsslyrelsen I Jämtland läns landsting

Framtida ägande och ansvar i AB Transitio - förslag till beslut
samt beslutshandlingar.
Styrgruppen för proJektfJIt att ta fram förslag till framtida ägande och ansvar I AB TransItIo
översänder härmed förslag till beslut och beslutshandlIngar I' ärendet. Styrgruppen har enhälligt
ställt sig bakom förslaget och ber härmed att landstinget i I'$spektlve län att hantera
beslutsprocessen Inom länet. För att beslutsprocessen ska fortskrida har kommer vii projektet att
löpande föga processen hos de framtida ägarna.
För beslutsgången kravs I princip två processer. Dels en process är de nuvarande ägama fattar
beslut om alt sälja aktieinnehavet och dels en prooo6S där de framtida ägarna fattar beslut om att
Ingå som ägare I beslutet. Med detta som bakgrund och med utgångspunkten alt
ägarförändrJngarna ska vara genomförda den 1 Januari 2012 har vi fastställt att alla beslut I
liren det ska vara genomförda den HI november 2011.
Med anledning av de olika länen kommer att ha enskilda beslutprocesser ber vi landstinget om
stöd I form av aU en beskrivning av beslutegången I linet presenteras senast den 31 augusti
2011.
Till stöd för Information I ärendel bifogas ookså en presentation av ärendet i PowerPolnt. Om Ni
behöver extra .slöd I form av föredragning av ärendet kan detta förmedlas av projektets
arbetsgrupp ooh projektledaren. Ta I så fall kontakt med följande personer, vilka också svarar på
övriga frågor I detta ärende.
Ekonomidirektör Bo Svedberg, Landstinget Gävleborg (bo.svedberg@lg.si) 070·269 95 11
Projektledare Olle Nilsson (olle,nllssOIl@!e.pwc.com) 0709·29 26 01.
Med vänlig hälsning

Torbjörn Rosdahl
FInanslandstingsråd Stockholms läns landsting
Ordförande I styrgruppen för framtida ägande och ansvar i AB Transitio
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Bilagor:
1. Förslag 1111 Tjänsteutlåtande
1.1 Fördelning av framtida ägande och beskrivning av aktuellt finansiellt
netloengagemang I AB Transltlo
1.2 Förslag till avslutnings- och överlämnandeavtal
1.3Förslag till nytt aktieägaravtai
1.4 Förslag till ägardlrektiv
1.5Förslag 1IIIInslruktlon för ägarrådet I AB Transltio
1.6Förslag 1111 bolagsordning I AB Transltlo
2. Powerpoint-Presantallon av ärendet
Handlingarna har skickats elektroniskt till landstingets ekonomidirektör.

','
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Framtida agande och ansvar i AB Transitio - förslag till
tjänsteutlåtande och beslutsformuleringar
Inledning och bakgrund
En stark kollektivtrafik utgör en framgAngsfaktor for nationell, regional och lokal utveckling. Regionalt och
lokalt är landstingen och kommunerna tillsammans ansvariga för utvecklingen av kollektivtrafiken. Med
detta som bakgrund har ett antal trafikhuvudmän valt att organisera fordonsförsörjningen till den
spAI'bundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan I det gemensamägda bolaget AB Transitio.
Bolaget har till syfte att anskaffa och förvalta splrfordon sl\ att stordriftfördelar och standardiseringar tas
tillvara samt att fördela spårfordonen I ett större geografiskt omrllde melIan trafikhuvudmännen och dess
operatörer. AB Transltio bildades 1999 och har idag 18 ägare med olika andel ägande och ägandet regleras
genom ett aktieägaravtal.
Frlgor om flnansietingslösningal' for bolagets verksamhet och styrning av bolaget har pägätt sedan en tid.
Detta har aktualiserat behovet av förändringar av ägandet och styrningen av bolagets verksamhet. Utöver
detta har Riksdagen i juni 2010 beslutat om införande av förändringar i lagstiftningen inom
kollektivtrafikornrlldet (SFS 2010:1065). Dessa förändringar medför också att, om bolagets verksamhet ska
bedrivas på liknande sätt i framtiden, ägarbilden behöver förändras.
'
Landstingsdirektörsföreningen har mot bakgrund av detta skapat en projekturganisatlon for att ta fram
förslag till fOrändringar i ägande och ansvar I AB Transltio. Arbetet har drivits under ledning aven
styrgrupp bestlende av Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsrlId i Stockholms läns landsting, Harriet
JOl'derud, ordförande i Iandstingastyrclsen i Jämtlands läns landsting, Denise Norström, ordforande i
landstingastyre\sen I Landstinget Västmanland, Leif Blomqvist, regionrld I Västra Götalandsregionen,
Peranders Johansson, ot'dförande Ilandstingsstyrelsen i Landstinget Jönköpings län, Nils-Eric Gustavsson,
ekonomidirektör i Landstinget Västmanland, Lars Hillerström, flnanschef I Västra Götalandsregionen,
Barbro Naroskyin, landstingsdirektör i Landstinget i Östergötland och Toivo Helnsoo, landstingsdirektör
Stockholms läns landsting.
Under 2010 genomfördes tprojektet en utredning som skulle svara pä frllgeställningarna:
•

Hur ska AB Transltio oell dess ingängna förpliktelser ägas och styras?

•

Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och fmansieting av spltfordon ske gemensamt?

Utredningen föreslog följande förändringar inom AB Transitio:
•
•
•
•
•
•
•

De regionala kolleklivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikornrådet
övertal' ägarskapet av bolaget
Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna
AB n'ansltio fortsätter bedl'iva den verksamhet man bedrivit hlttills
Framtida finansiering löses genom en finansieringsoption
Verksamheten kvarstlIr i ett bolag
Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet
Styrningen formaliseras i form av bl a ägarråd och valberedning

Med detta som bakgrund har arbetet i projektet fortskridit under 2010-2011 med framtagande av nya
styrdokument för AB Transitio. Dessa styrdokument har tagits fram aven arbetsgrupp bestående av ett
antal ekonomi- och finansdirektörer i landstingen oell underställts projektets styrgrupp ror godkännande.
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Under arbetet med framtagande av nya styrdokument för AB Transitio har expertstöd använts och
dokumenten har ocksä tillställts ekonomidirektörer och landstIngsjurister i landstingen med begäran om
synpunkter.

Förslag till framtida ägande ooh ansvar i AB Transitio
AB Transitio kvarstår som ett bolag med, i grunden samma uppdrag som tidigare. Bolagets uppdrag vad
avser firtansierlngslösningar förändras doek. Tidigare har det fdrekommit en mängd olika kombinationer
vad avser finansieringar, och borgensätagandena har inte följts av samma nivll. pä det finansiella
nettoengagemanget I bolaget. Detta kan lösas gefiom att ägarna i AB Transitio har samma andel av ägandet
och att ägarna I framtiden Inte lämnar solidarisk borgen, utan ägarna övergår tm att finansiera
fordonsanskaffningen via finansieringsoptioner. Detta innebär att finansieringen säkerställs direkt av
berörda parter, d v s det skapas en direkt relation mellan anskaffningen av fordon och finansieringen av
dessa Inköp. Det betyder att solidarisk borgen fdr alla ägare Inte gäller för framtida anskaffning.

Vad avser de nuvarande finansieringarna föresläs att bolaget fortsatt ska förvalta och värda dessa. De
ätaganden som ägare, borgensmän och AB Transltio hittills ingått kvarstär således till dess att nuvarande
finansieringsavtallöper Ut, vilket framgär av det nedan nämnda avslutnings- och överlämnandeavta1et.
Med anledning av förändringar i IwllektivtrafikSlagstiftningen föreslås att ägandet övergår till de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna eller det bolag till vilket den regionala kollektivtrafikmyndigheten har
överlåtit rätten att ingå avtal om allmän trafik. En viktig frAga för AB Tl'ansitio är också att man ska kunna
betraktas som ett sä kallat samriskbolag enligt lagen (2007:1092) om upphandling Inom omrAdena vatten,
energi, tranSporter och posttjänster ("LUF"). Detta innebär i korthet att bolaget, i egenskap av
samriskföretag enligt LUF, utan krav på upphandling kan leverera spårfordon och finansierings- och
underhåIlsljänsterrörande sädana fordon m.m. tl1\ ägarna för ägarnas försörjningsverksamhet. Ägandet av
bolaget och fordonsanskaffningen bör säledes hänga ihop.
Fördelningen av andelen ägande i AB Transitlo skulle s1lledesse ut enligt bilaga'.
Det nuvarande aktieiigal'avtalet bör med anledning av ovan angivna förslag förändras. För det första
behöver därför de förpliktelser som ägarna har i rorhillIande till bolaget regleras så att åtaganden avslutas
eller att ägarna kommer överens om hur kvarstående förpliktelser ska hanteras. Detta görs i ett avslutnings"
och överlämnandeavtal" som tecknas av säväl utträdande som tillträdande parter och nuvarande
borgensmän. Den slutliga utformningen av avtalet kan komma att förändras fram till dagen för
undertecknande. Detta har sin bakgrund i att den praktiska hanteringen av hur aktieöverlåtelserna ska ske
.
kommer att utredas och slutligen fastställas under hösten.
Då ägarbilden förändras behöver även det nuvarande aktieägaravtalet förändras. Förslag pä ett nytt
aktieägaravtal presenteras i bilagaS. Dessutom fOreslås ägal~irektiven4 forändras. Ägardirektiven tar
utgllngspunkt i ägarnas uppdrag till bolaget, hur ägama ska utöva inflytande pli bolaget och hur bolaget ska
hantera informationen till ägarna.

I Bilaga 1: Fötxlelning av framtida lIgalldeool. beskrivning av aktuellt finansiellt lIettoengagemong I AB TransUIo
• Bilaga 2: Förslag till avslutnlngs- och övorUlmnandeavtal
• BIlaga 3: Förslag tIllIlytt aktieäg.ravhll
4

Bilaga 4: Förslag till ägal'dlrektiv
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Vad aVller förändring av ägarnas styrning av AB 'fl:ansitio har förslag till instruktioner för detframtida
ägarrädetH tagits fram. Ägarrådet, som enligt förslaget är ägarnas organ för att utöva ägarstyrning och hälla
sig Infol'lnerade om bolagets verksamhet föreslll.s bestå av !\iu ledamöter. För att fä en bred och geografiskt
spridd representation i ägarrll.det fOreslås att de ägare med störst finansleIlt nettoengagemang bildar rädet.
Förslaget beaktar också den geografISka spridningen av representationen i ägarrädet. Det kan hanteras sä
att de ägare som tillsammans äger bolag inom kollektivtrafikomrll.det, exempelvis Norrtåg eller Tåg i
Bergslagen ges möjlighet att genom dessa bola!,! utse representanter I Transitlos ägarråd. RAdet utgör ocksli
valberedning till AB Tt'ansitios bolagsstämma. A.garrådet ska bestå av förtroendevalda.
Ägarrädets uppgifter utgår ifrån att ägarna vill ha en aktiv ägarstyrnlng av bolaget. Huvuduppgiften är att
hälla sig väl informerad om bolagets utveckling. En viktig del i ägarstyrningen är att avgöra hur frågor av
principiell beskaffenhet eller av större vikt ska hanteras. I samråd med bolagets styrelse föreslås ägarrådet
hantera dessa frågor. Ägal'rädet föresläa också fä initiativrätt på så sätt att man ges möjlighet att anmäla
frågor till bolagets styrelse. Bolaget ska därför till ägarrådet, med kontinuitet rapportera om bolagets
vet'ksamhet oeh ekonomI. Ägarrådets sammanträden ska protokollföras oeh protokollen ska tillställas
ägarna.
Till sist påverkas även AB Transitios bolagsordning av ovanstående förslag tU! förändringar. Av den
anledningen presenteras förslag till en ny bolagsordning<>.
Sammanfattningsvis innehllJler förslaget följande.
•
•
•
•
•
•
•

AB Transitio kvarstår oförändrat som ett bolag, men med delvis förändrat uppdrag.
Ägandet i bolaget kopplas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller till det bolag till villret
myndigheten har överlätit rätten att ingå avtal om allmän trafik.
Uppdatering av befintliga aktIeägaravtal och bolagsordning, nytt ägardirektiv till bolaget samt,
inrättande av ett ägarrll.d.
Alla framtida delägare har lika andel i bolaget.
Ingen ytterligare solidarisk borgen,
Bolaget ska forvalta och vårda de gamla finansieringarna till dess de förfaller.
Fallerar gamla finansierlngsavtal gäller de regler och avtal som gällde vid respektive
flnansieringsavtals ingäng.

Förslag till beslut
[beslutande organ] i [organisationens namn] före..qläs enligt förslagen I tjänsteutlåtandet besluta

att godkänna avslutnings- och övel'lämningsavtal i AB Transitlo enligt bilaga 2
att godkänna aktieägaravtal i AB Tl'ansitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarföl'delning enligt
aktieägal'avtalet inklusive överläteise av aktier enligt bilaga l
att godkänna ägardirektlv till AB Transitio enligt bilaga 4
att godkänna instruktion till ägarrädet i AB T.I'ansitio enligt bilaga 5

, Bilaga 5: Förnlag 1111 instruktion för öll"l'rfidet i AB TrnnsiUo
, Bilaga 6: Förslog till ny holagsol'dning ffir AB Tl'nnslt!o

,..
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att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitlo enligt bilaga 6
att uppdra lit [namn/funktion] att teckna erforderliga handlingar enligt ovan
att uppdra lit [namn/funktion] att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och
överlämningsavtal i enlighet med de principer [fullmäktige] har godkänt enligt ovan
att beslutet gäller under 'förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar
motsvarande beslut [samt att i förekommande fall ägarna/medlemskommunerna har godkänt
beslutet]
[Styrelsen] beslutar för egen del under förutsättning av ovanstående beslut av [fullmäktige]
att uppdra lit [ordföranden] att underteckna nödvändiga handlingar i enlighet med styrelsens beslut
att uppdra lit [ägarens] ombud vid bolagsstämma att rösta för att stämman antar direktiv enligt
[fullmäktiges] beslut ovan

BILAGA 1

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Västmanland
Dalarna
Örebro
Uppsala
Värmland
Stockholm
Halland
Kronoberg
Kalmar
Skåne
Blekinge
Västra Götaland
Jönköping
Östergötland
Sörmland

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

3,8
4,4
4,6
4,6
10,8
7,8
4,5
4,5
8,5
12,2
7
10,9
7,3
4,4
3,5
1,2
O
O
O
O

BILAGA 2

AVSLUTNINGS- OCH ÖVERLÅMNINGSAVTAL
Detta avslutnings- och överlämningsavtal ("AVlIlutningsavtalet") har denna dag trllffats mellan
undertecknade parter. nedan gemensamt kallade "Avtalsparter". Genom Avslutningsavtalet avslutas delvis
aktieägaravtalet daterat den 7 december 2000 ("Nuvarande Aktlellgaravtal") samt tillhörande avtal. Vidare
regleras genom Avslutningsavtalet kvarstående forpliktelser enligt Nuvarande Aktieägaravtal som skall
kvarstå efter avslutandet ("Kvarstllende Förpliktelser").
1.

PARTER
l,

[Alla Utträdande AktieägareI

2,

[Alla TilItrlldande aktieägare]

3.

[Landslingen]/[Borgensmlln]

Parterna 1-['] benämns nedan "Utträdande Aktieägare" oeh parterna
nedan "Tillträdande Aktie!lgare".
4.

l.

[·J-r·] benämns

[AB Transitio, arg, nr. (nedan kallat "Bolaget")],

BAKGRUND
Med anledning av inftlrandet av lag (2010: I 065) om kollektivtl'afik ("KoRektlvtraftklagen")
genomförs en rad strukturella ftlrllndfingar av Bolaget Bolagets struktur förändras varigenom
bland annat [vissa] Avtalsparter kommel' utträda oeh vissa nya avtalsparter kommer att tilltrlIda
som aktieägare i Bolaget [och i samband dllnned ta över Kval'8täende Förpliktelser från respektive
Uttrlldande Aktieägare med ftlrdelning enligt Bilaga [.]], Förhållandet mellan de [Utträdande
Aktieägarna som kommer att kvarstå som aktieägare i Bolaget] oeh de Tillträdande Aktieägarna
kommer att regleras genom ett nytt aktiei!garavtal daterat [.J ("Aktie/lgaravtaletj som i sin helhet
ersätter det Nuvarande Aktiellgaravtalet, med undantag föl' de Kvarstående Förpliktelser som
fOl1sättningsvis skall gälla gentemot Bolaget oeh de Uttrlldande Aktieägarna (och part som ersatt
sådan aktieägare, sådan ersättare kan vara en Tilltrlldande Aktieägare) emellan oeh reglellls nedan i
punkt 4 (Reglering av kvarstående flrpliktelser),

3.

AVSLUTANDE

Hllrmed avslutas Nuvarande Aktieägaravtal, med undantag för de Kvarstående Förpliktelserna
("Avslutandet"),
4.

REGLERING AV KVARSTÅENDE FÖRPLIKTELSER
De finansieringar som hal' ingåtts för Avtalspart oeh tillhörande borgensförbindelser som hal'

utställts filr Bolaget kval'8lår efter Avslutandel. Därmed kvarstår ansvaret ftlr (I) de Avtalsparter
eller sådan Tillträdande Aktieägare som har tagit över ansvaret filr en Utträdande Aktieägare för
vars rIIkning Bolaget har fOrvärvat spårfordon (en "Fordonsansvarig") enligt Nuvarande
Aktie!lgaravta~ (ii) respektive Avtalsparts borgensmans skyldigheter enligt de ingångna solidariska
borgensåtagandena samt (iii) respektive Avtalspal1s borgensmans skyldigheter enligt nuval-ande
regressavtal.

CS389704.8

2 (3)

Avtalsparterna överenskommer hllrmed ililjande:
4.1

Solidarl!lklt borgeDllAtllganden och regrcSSIIVtaI
Respektive solidariska borgensåtaganden som utställts av [borgensman fllr] (Avtalspart) skall
kvarstå. Regressavtalet. se bilasa [.J. upphör mellan Avtalsparterna rorutom får de Avtalsparter
som stillt ut ett eller flera solidariska borgensåtaganden såvitt avser dessa borgensåtaganden.
[All fmansiering hlIrefter som Tillträdande Aktieägare uppdrar åt Bolaget skall göras enligt
Aktieägaravtalet]

4.2

Skyldigheter och åtaganden gentemot Bolaget
Skyldigheterna fOr de Fordonsansvariga gentemot Bolaget (sAsom garanti fllr hyra och
kostnadstäekning enligt punkt 5.4 i Nuvarande Aktieägaravtal) skall kvarstå. (För det fall någon av
de Fordonsansvariga upphör att existera övertar den eller de Avtalsparter som lir dess
bOI'gensrnanlborgensmän härmed dess skyldigheter och åtaganden gentemot Bolaget [alternativt
skall en Tillträdande Aktieägare överta dessa skyldigheter och åtaganden]]. För det fall en
borgensman övertar skyldigheter och åtaganden skall denna ersätta sAdan Avtalsparts
borgensåtagande utställt till Bolaget. F/lr det fall en Fordonsansvarig vill överlåta ansvaret fOr
spårfurdon som finansierats genom Bolaget, skall denne forl.<;att svara fOr spårfordonen gentemot
Bolaget och flir själv inhämta ersättning från övertagande [aktieägare].

4.3

Skyldigheter gentemot tredje man (!.ex. finansiär)
Borgensåtagande och fllrpliktelser gentemot tredje man kvarstår och respektive Avtalspart svarar
fllr detta. Vid en refinansiering av existerande finansiering skall inte åtagandet att utfllrda solidarisk
borgen gälla utan respektive Fordonsansvarig svarar fllr sina egna fordon och en borgen får i det
fallet anordnas av Avtalsparten själv. Ingen ytterligare skyldighet alt ställa solidarisk borgen skall
således tillkomma fllr Utträdande Aktieägare. Utträdande Aktieägare kan dock komma att behöva
ställa ut solidarisk borgen på nytt om finansiärerna så kräver.
Vid eventuella avslut av existerande finansieringar skall respektive FordonsansvarigIborgensman
svara for spärfordon i förhållande till Bolaget. För det fall en Fordonsansvarig vill överlåta
spArfordon som finansierats genom Bolaget, skall denne fOl1satt .svara fllr spårfordonen i
f6rhållande till Bolaget (inklusive borgensåtagande gentemot finansiär) och får själv inhämta
ersättning från övertagande part.

"

3 (3)

Detta Avslutningsavtal har upprättats j [.] ([.]) exemplar varav respektive part har tagit var sitt,

Stockholm den [datum]

Stockholm den [datum]

ABSTORSTOCKHOLMS
LOKALTRAFIK

gm

['l

gm

IUnderskrift(-er)!

-:-:-----,,-=--c-.,-..- -

IUnderskrift(·er)l

lNamnfiirtydligande(-n)1

lNamnfiirtydligande(-n)l

Stockholm den [datum]

Stockholm den [datum]

['l

['l

,gm

gm

/Underskrift(-er)!

IUnderskrift(·er)1

lNamnfiirtydligande(-n)/

lNamnfiirtydligande(-n)/

Stockhol m den [datuml
[.]

Stockholm den [datum]

['l

gm

gm

IUnderskrift(-er)/

/Underskrift(-er)!

lNamnfiirtydligande(-n)/

lNamnfMydligande(-n)/

"
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AKTIEÄGARAVTAL - TRANSITlO
PARTER

1.

I.

[Altlieägare], orgnr [o];

2.

[Ak.!ieägllre], orgnr [o];

3.

[Aktieägare], orgnr [o];

4.

[Aktieägare], orgor [o];

5.

AB Transitio, orgnr 556033-1984; samt

6.

den eller de Tillkommande Aktieägare 80m sedermera har tillträtt detta Aktiel!.garavtaJ enligt
vad som närmare anges i punkt J6 nedan;

Parterna i punkt [o] till [o] benllmns härefter gemensamt såsom "Aktieägarna" ellel', var fOr sig,
"Aktieägare". Parterna ovan har träffat fOljande avtal, "Aktieägaravtalet".

2.

AKTIEÄGARE MM.

2.1

Ak.!ieägarna äger gemensamt Bolaget. Aktieägarna kan enbalt bestå av:

2.2

i.

RKTMjämlikt lagen (2010: 1065) (lm kollektivtrafik ("Kollektivtrafiklagen"),
inklusive landsting;

ii.

det landsting och de kommuner som jämlikt 2 kap. I § KollektivtrafikIagen
ansvarar fOr den regionala kollektivtrafiken i ett visst län i de fall RKTM i aktuellt
län beslår aven gemensam nämnd;

iii,

de kommuner som jllmlikt 2 kap. I § Kollektivtrafikiagen ansvarar fOr den
regionala kollektivtrafiken i ett visst län j de fall RKTM i aktuellt län bestå!. aven
gemensam nämnd;

iv.

aktiebolag till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats
av RKTM jämlik.! 3 kap. 2 § l stycket KollektivtrafikIagen; och

v.

kommun till vilken befogenheten att ingå avtal om allmän trafik har överlämnats
jämlikt 3 kap. 2 § 2 stycket Kollektivtrafikiagen. Aktieägarna tillhandahåller
tl'ansport\illnster jämlikt J kap. 8 § lagen (2007: l 092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttj!lnster ("LUF") och är upphandlande
enheter enligt samma lag.

Aktieägarnas syfte med Bolaget är att Bolaget, i egenskap av ett samriskfOretag enligt LUF, skall
jnf~rskaffa och ombesöIja undel'11åll av splrfol'don och reservdelar samt utfOra vissa anknutna tjänster
BIr respektive Aktieägares försörjningsverksamhet i enlighet med vad som närmare framgål'av
punkten 5 nedan. Bolagets verksamhet utgör således ett led i respektive Aktieägat'es
fiirsörjningsverksamhet.
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Bolagets policy för spårfordonsanskaffning skall vara att införskaffil spårfordon allmänt 11Impadc för
fr1lmst regional järnvägstratlk och andra typer av j!lmv!lgsfordon. Bolaget skall härvid eftersträva att
införskaffa standardiserade splrfordon som med ett minimum av anpassning skall kunna användas i
flera Aktiellgares tratlkområden,

2.4

I syfte att reglera frllgor rörande Aktieägarnas lIgande av aktier i Bolaget och utnyttjandet av Bolagets

resurSer har Aktieägarna denna dag träffat detta Aktieägal'avtal.

3.

DEFINITIONER MM.

"Aktieägare"

skall betyda l·J,r· J,l·J samt Tillkommande Aktieägare till dess att någon
av dessa uttrilder eller utesluts ur Aktieägaravtalet, varvid denne inte
längre är att betrakta som Aktiellgare.

"Anslutningsavtal"

skall betyda det anslutningsavtal vilket Tillkommande Aktieägare skall
ingå med övriga Aktieägare enligt vad som anges i punkt 16.5 nedan.

"Bolaget"

skall betyda AB Transitio, argnr 556033·1984.

"Finansiellt
Nettaengagemang"

skall betyda enligt Bolagets balansräkning kvarvarande restvärde på för
respektive Aktieägare anskaffat tAg.

"God känd Hyrestagare"

skall betyda Aktieägare, sådant aktiebolag till vilket RKTM överlämnat
sin befogenhet att ingå avtal om allmän trafik ellet' operatör anlitad av
RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM överlllmnat sin
befogenhet att ingå avtal om allmän trafik.

"Kontrollbolag"

"RKTM"

skall betyda ett av Aktieägare direkt eller indirekt (genom andra helägda
dotterbolag) helllgt bolag.
skall betyda högvärdeskomponenl, exempelvis boggie, koppel eller
motor.
skall betyda sådan myndighet 80m är att anse som regional
kollektivtratlkmyndighet enligt Kollektivtratlklagen eller annan
motsvarande lagstiftning och som !Igel' Aktiellgal'C. som III' Aktieägare
eller som Aktlellgare deltar i.

"Tillkommande
Aktieägare"

skall betyda vatj e sådan Aktieägare i Bolaget som ingått
Anslutningsavtal med övriga Aktieägare.

"Underhåll"

skall betyda sådana underhållsåtgärder som utförs löpande med sällan
återkommande cykler och är i omfattning både tidskriivande och
kostnadskrävande.

"Reservdel"
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AKTIEÄGARNAS ÅTAGANDE
Aktieägarna fdrbinder sig att själva eller genom ombud (eller genom av dem utsedda
. styrelseledamöter) vid bolagsstämmor, llgarrådsmöten, styrelsemöten samt i övrigt utöva sin rösträtt på
sådant s1!tt som erfordras för Aktiell.garavtalets r1!tta genomförande.

~

BOLAGETSVERKSANUIET

5.1

Bolaget skall ha som huvuduppgift alt på olika sätt stödja Aktieägare_avseende frågor om upphandling
och finansiering av spårfordon och Reservdelar. Bolaget hat· tillika en uppgift avseende f<!l'valtning
och underhåll av spårfordon. Bolaget har ocksii en rådgivande roll som sakkunnig inom
spärfordonsområdet.

5.2

Bolagets verksamhet skall vara att:
i.

sjlUvt anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eller begagnade spårfordon
lämpade f<!r regional kollektivtrafik;

ii.

genom uthyrning eller på annat siltt ställa sådana spArfordon till fOrfogande f6r Aktieägare
eller sådant aktiebolag till vilket RKTM överlqmnal sin befogenhet att ingå avtal om allmän
trafik;

iii.

genom uthyrning eller på annat sätt ställa sådana spårfordon till förfogande f6r operatör som
anlitats av RKTM eller av sådant aktiebolag till vilket RKTM överlllmnat sin befogenhet att
ingå avtal om allmän trafik, dock endast undet· f6rutsättning att berörd Aktieqgare ställer
säkerhet i form av borgen såsom f<!r egen skuld mr operatörens f<!rpliktelser gentemot bolaget;

iv.

ombesötja f<!rvaltning och Underhåll av spårfordon;

v.

självt anskaffa eller medverka vid anskaffande! av Reservdelar;

vi.

bistA RKTM med sakkunskap inom spårfordonsområdet; samt

vii.

i enlighet med punkt 14 nedan förvalta tidigare genomförda finansieringar (vilket inkluderar
transaktioner).

US-Lea~to-Service-Contract

5.3

Bolaget skall vara ett samriskföretag i den betydelse som anges i LVF. Ett samriskmretag är ett bolag
bildat uteslutande av flera upphandlande enheter f<!r att bedriva verksamhet som omfattas av lagens
tillämpningsområde. Bolaget skall bedriva f<!rsöljningsverksamhet i LUF:s mening i minst tre år.

5.4

Bolaget och Bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande.

HANNES SNELLMAN

UTKAST AKTIEÄGARA VTAL

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Helene Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.20 Il

4 {17

6.

INFÖRSKAFFANDE AV SpARFORDON TILL BOLAGET

6.1

Vid tidpunkten fIIr detta Aktieägaravtals ingående innehar Bolaget de existerande spärfordon, med
flIrdelning mellan Aktieägarna, som framgår av bilaga 2.

6.2

Av fIIrteckningen framgår för vilken Aktieägares räkning spårfordonen, beställningarna och
optionsrlltterna har infllrskaffats eller sedermera kommit att innehas.

6:3

De optionsI1ltter att införskaffa spårfordon som Bolaget från tid till annan innehar och som inte
umyttjats enligt punkt 6.1 ovan, skall fördelas mellan Aktieägarna genom skriftlig överenskommelse.
För det fall de Aktieägare som önskar utnyttja dessa optionsI1ltter inte kan enas om fördelningen innan

optionsrätterna måste utnyttjas för att inte förfalla eller om berörd Aktieägare si skriftligen begär,
skall Bolagets styrelse flIrdela optionarätterna efter främst filljande kriterier; (i) Aktieägares behov av
snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell och (iii) total kostnad flIr
utnyttjande av optionarätterna pl av Aktieägarna önskat sätt; varvid den Iligre totalkostnaden skall äga
företräde om inte särskilda sklll talar häremot.
6.4

I syfte att undvika att kapacitetsbrist uppkommer i Bolagets verksamhet är Aktieägarna överens om

undersöka möjligheterna att Bolagets vagnfllrsörjningsresurser utökas genom offentlig upphandling,
dllr så erfordras, förvärv av dotterföretag, apportemissioner eller på arma! fIIr Bolaget lämpligt slltt.
6.5

Bolaget får enbart fIIrvllrva dotterbolag om fllrvärvet dessförinnan godkänts av Aktieägarna. För det
fall Bolaget fIIrvärvar dotterflIretag, är Aktieägarna ense om att dotterfllretagets verksamhet bör

integreras i Bolagets verksamhet och att dotterflIretaget i samband därmed avvecklas på lämpligt sätt,
såvida inte bibehållandet av dotterföretnget är fllrdelllktigt ur ekonomisk synvinkel och riskneutralt för
Bolaget.

7.

FINANSIERING AV BOLAGETS VERKSAMHET

7.1

Bolagets verksamhet skall flnaasieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel, genom
enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av fIIr dess
verksamhet möjliga finansieringsformer.

8.

FINANSIERING AV INFÖRSKAFFANDE AV SPÅRFORDON OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
UTFÖRDA AV BOLAGET

8.1

När och i den mån som Aktieägare anmodar Bolaget att avropa optionsrilrter att infllrskaffa splrfordon
eller på anast slltt tar i anspråk Bolagets resurser, skall Aktieägaren vara skyldig att ställa fullgod
säkerhet, i första hand i form av propriebOl'gen, eller lämna villkorat aktieägartillskott som motsvarar
Bolagets totala kostnads- och f111'Iustexponerlng avseende de aktuella spårfordonen fIIr Bolagets totala
kostnads- och förIustexponering avseende de aktuella spårfol'donen. För det fall Aktieägare är ett
aktiebolag skall säkerhet ställas av kommun eller landsting som äger aktiebolaget. Utan hinder härav
skall dock Aktieägare, mot betalning, kunna utnytlja de övriga yänster som Bolaget kan komma att
tillhandahålla, t.ex. Underhåll, allt under flIrutsättning av att ett sådant utnyttjande sker på ett sätt som
inte riskerar att märkbart försämra Bolagets kreditvärdighet.
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När flera Aktieägare gemensamt införskaffar spärfordon genom Bolaget skall dessa Aktieägare vara
skyldiga alt sillIla gemensam solidarisk säkelnet för Bolagets totala kostnads- och förlustexponering
avseende de aktuella spärfordonen eller IlImna villkorat aktiei\gartillskott som motsvarar Bolagets
totala kostnads- och förlustexponering avseende de aktuella spårfordonen eller andel därav.
Utöver vad som följer av punkterna 8. I och 8.2 ovan, skall Aktieägare inte vara skyldig att tillskjuta
ytterligare medel till Bolaget.

8.3

Den Aktieägare för vars rlikning spärfordon lir införskaffade skall ersätta Bolaget för samtliga
kostnader vid införskaffandet av spårfordon.

8.4

För det fall Bolaget utför lJiinster fljr en Aktiellgare som inte har införskaffat spårfordon genom
Bolaget skall Bolaget debitera Aktieägaren filr dessa tjllnster till självkostnadspris.

9.

UTHYRNING AV INFÖRSKAFFADE SPARFORDON

9.1

Bolaget skall till självkostnadspris ställa de spårfordon som Bolaget införskaffut till Godkänd
Hyrestagares förfogande genom uthyrning enligt av Bolaget framtaget hyresavtal.

9.2

Sådan uthyrning skall prirnllrt ske till Godkänd Hyrestagare med anknytning till den Aktieägare för
vars räkning de aktuella spårfordonen III' införskaffade.

9.3

Prissättning for utnyrning enligt ovan skall innebllra skälig ersättning för Bolagets alla kostnader samt
administration.

9.4

Om Aktieägare för vars räkning spårfordonen öl' infilrskaffade inte längre önskar hyra visst spåifordon
eller inte längre önskar att Godkänd Hyrestagare med anknytning till Aktieägaren skall hyra visst
spårfordon, skall övriga Aktieägare ges möjlighet att på marknadsmässiga villkor hyra spärfordonen
eller anvisa annan Godkänd Hyrestngare som hyresman. Anmäler flera Aktieägare intresse av ett
förhyra de erbjudna spårfordonen, skall spirfordonen fördelas mellan Aktieägarna och av Aktieägare
. anvisad operatör genom skriftlig överenskommelse. Om dessa Aktiellgare inte kan enas om
fördelningen innan de aktuella spårtbrdonen måste förberedas föl' uthyrning, skall Bolagets styrelse på
ett objektivt och omdömesgillt sätt fördela de aktuella spårfordonen efter frllmst följande kriterier; (i)
Aktieägares behov av snabb leverans, (ii) Aktieägares behov av leverans av specifik fordonsmodell
och (iii) for uthyrningen föreslagna villkor, varvid det föl' Bolaget ur finansiell synvinkel mest
fördelaktiga erbj udandet skall liga företräde.

9.5

Om Aktieägare anvisar Godkänd Hyrestagare, som inte är Aktieägare, som hyresman av spårfordon,
skall Aktieägaren vara skyldig alt i torhällande till Bolaget utfllrda en garantiförbindelse (i form av en
proprieborgen) för hyresmannens rätta fullgörande av hyresbetalningar och övriga betalningar till
Bolaget enligt hyresavtalet. Garantifölbindelsen skall, i allt väsentligt, ha den ordalydelse 80m framgår
av bilaga 9. Om sådan garantiförbindelse Inte utfärdas skall Aktiellgaren inte äga rätt att anvisa
hyresman.

9.6

Om Bolaget inte kan hyra ut spårfordon med full kostnadstäckning
Aktieägare filr vars räkning spårfordonen hal' införskaffats, alltid
spårfordonen av Bolaget enligt hY''esavtlllet som nllmns i punkten 9.1,
annat föl' Bolaget, och enligt styl'elsens mening, Iikvllrdigt sätt.
kostnadstäckning.

skall den Aktieägare eller de
vara skyldig( -11) att förhyra
eller täcka hela kostneden på
Så alt Bolaget erhåller full
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9.7

Aktieägare f6r vars räkning spårfurdonen är inf6rskaffade som önskar hyra ut spårlbrdonen till tredje
part skall allljiimt ansvara gentemot Bolaget och tillse att Bolaget erhliller full kostnadstllckning frän
Aktieägaren.

10.

UNDERHÅLL AV SPÅRFORDON

Bolagets styrelse lIger besluta alt Underhåll skall organiseras genom annan. 1'61' det fall Bolagets
styrelse beslutar att sädant underhåll skall organiseras genom annan skall Bolaget genomföra
upphandling av underhållsljänstw i konkul·rens. Sådan upphandling skall vända sig mot företag som
har särskild kompetens inom detta område och skall ske med iakttagande av de riktlinjer föl'
upphandling av underhåll som [vid var tid beslutas av styrelsen].

11.

FÖRVALTNING AV SP ARFORDON

11.1

Bolaget ansvarar för förvaltningen av de spärfordon som Bolaget anskatTat för Aktieägares räkning.

11 .2

Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare förvalta spärfordon som Aktieägare införskaffat med
medverkan av Bolaget eller på annat sätt. Sådan filrvaltning skall dock begränsas till [administl'lltiv
förvaltning) och upphandling av förvaltnings· och konsulttjllnster.

1l.3

Bolaget skall pä uppdrag av Aktieägare ombesörja eller vara behjälpligt med flIrfaranden med
anknytning till registrering och myndighetsgodkännande av spllrfordon som Aktieägare inf6rskaffat
med medverkan av Bolaget [eller på annat sil!!] samt därtill relaterade uppgifter.

·12.

AVSKRIVNINGAR PÅ FORDON

12.1

Avskrivningar av spårfordons eller Reservdels redovisningsmllssigl\ värde får enbart ske enligt av
Bolagets styrelse fastslagen avskrivningspian.

12.2

Överavskrivningar får aldrig fOrekomma på spårfordon eller Reservdel som infllrskaffats flIr annan
Aktieägares rikoing utan enbart på spärfordon eller Reservdel som Bolaget inf6rskaffat flIr egen
rIlkning.

13.

RESERVDEI,AR
Bolaget skall på uppdrag av Aktieägare eller Rlr egen del anskaffa Reservdelar. Bolaget skall hyra ut
Reservdelar till Godkänd Hyrestagare. Av Bolaget anskaffade Reservdelar skall kunna samlas i en
"pool", det vill saga hantet'llS som en gemensam nyttighet som flera Aktieägare har tillgång till.
Bolaget skall kunna anskaffu och underhålla Reservdelar åt flera Aktieägare gemensamt. Bolagets
prissättning vid anskaffning och underhåll av Reservdelar skall ge Bolaget sklllig ersättning f6r alla
kostnader samt administration.

HANNES SNELLMAN

UTKAST AKTIEÄGARAVTAL

Ingvar Zander, Fredrik Madani, Helene Johansson Och
Erik Norderfeldt

22.6.20 Il

14.

7 (17:

HANTERING AV REDAN GENOMFÖRDA FINANSIERINGAR
Redan genomllirda finansieringar, inklusive s,k. VS-leasar, upphör inte att gälla i samband med
ingåendet av detta Aktieägarnvtal utan skall bibehållas enligt nuvarande villkor i enlighet med
villkoren i det bilagda aktieägaravtalet och dess bilagor bilaga 6. Detta regleras vidare genom det
bilagda avslutnings- och överliimningsavtalet, bilaga 7.

15.

FÖRDELNING AV ÄGANDET I BOLAGET

15.1

Envar Aktieägare skall, om inte något annat sägs i punkt 15.2, äga ['J styekoo aktier i Bolaget.

15.2

Om landstinget och kommunerna i ett län har beslutat att uppgiften som RKTM skall fullgöras aven
gemensam nämnd skall kommunerna ellel'landstinget och kommunerna gemensamt genom
samägande !iga samma antal aktier som i punkt 15.1 stycken aktier j Bolaget.

15.3

Om RKTM har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik till aktiebolag eller kommun
och sådant aktiebolag eller kommun skall vara Aktlellgare skall sådan Aktiellgare liga ett antal aktier
så att sådan(-a) Aktieägare tillsammans med sådan RKTM (eller, i llirekommande fall, landstinget
och/eller kommunerna i aktuellt lin) äger det antal aktier som anges i punkt 15.1 ovan.

15.4

Aktiebolag, till vilket befogenheten att ingå avtal om allmän trafik överlåtits, skall ensamt liga det
antal aktier som !Inges i punkt 15.1 ovan i det fall RKTM (eller, i fflrekommande fall landstinget
och/eller kommunerna) i aktuellt län inte nr Aktieägare.

15.5

För tillkommande Aktieägare g!iller punkt 16 i detta Aktieägaravtal.

15.6

Vid Aktieägares utträde gäller punkt 26 j detta Aktiellgaravtal.

16.

TILLKOMMANDE AKTIEÄGARE

16.1

Aktieägarna III' överens om att medverka till att även andra som uppfYller kraven i punkt 2. I i detta
Aktieägaravtal som önskar utnyttja Bolagets resurser och verksamhet blir Aktieägare i Bolaget på och
i enlighet med de villkor som anges i detta AktieägaravtaL

16.2

Bolagets styrelse beslutar huruvida Tillkommande Aktieägare skall förvärva sina aktier fren befintlig
Aktiellgare som i enlighet med punkt 26 amnlllt sitt utträde eller genom riktad nyemission enligt
nedan. Om tillkommande Aktieägare skall ffll'Värva sina aktier från en befintlig Aktieägare eller från
ett dotterbolag till Bolaget, skall Bolagets styrelse tillse att de ftlrutsättnillgar som anges i punkten 16.3
är uppfYllda, Förvlilvet skall ske tilllIktiens kvotvärde.

16.3

Under ftlrutsllttning att kraven i punkt 2.1 samt nedanstående villkor 111' uppfyllda är Aktieägarn
skyldig att på bolagsstämma rösta llir en riktad nyemission till Tillkommande Aktieägare:

(a)

att den Tillkommande Aktieägaren inträder som part i Aktieägaravtalet enligt punkt 16.5 nedan; och
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att Bolagets resurser - med beaktande av vad den Tillkommande Aktieägaren eventuellt tillRir vid
forvllrvet eller teckning av aktier i Bolaget - är eller blir tillräckligt omfattande llir att kapaciretsbrist
inte därigenom skall uppstå i Bolagets verksamhet.
Vid sådan riktad nyemission skall det antal aktier som anges i punkt IS.! emitteras till varje
Tillkommande Aktie!lgare Om inget ägande är fördelat enligt punkt 15.2 eller puakt 15.3 skall således
alla Aktieägare liga lika många aktier även efter att Aktieägare tillkommit. Emissionskursen skall
motsvara aktiens kvotvärde.

16.5

Utöver de handlingar varigenom Tillkommande Aktieägare llirvllrvar, tecknar eller på annat slltt
erhåller aktier i Bolaget, skall Tillkommande Aktieägare ingå ett Anslutningsavtal med existarende
Aktieägare. Detta Anslumingsavtal skall i allt väsentligt ha den lydelse som framgår av bilaga 3.

16.6

Tillkommande Aktieägare skall ha llir avsikt att vara Aktieägare i minst tre år.

17.

ÅGARDIREKTIV

Ägardirektiv skall antas årligen av bolagsstllmman. Ägardirektivet skall ha till syfte att tydliggöra
vissa utgångspunkter filr Bolagets verksamhet. Ägardirektivet lir bindande filr Bolagets styrelse och
andra stllllfilretrlldare som har at! folja direktivet, såvida det i visst full inte strider mot
aktiebolagslagen (2005:551) (nedan "Aktlebolall8ll1l1on") eller Bolagets bolagsordning.
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18.

ÄGARINFLYTANDE

18.1

Respektive Aktieägare åtar sig att delta i och fatta de beslut som krävs av Aktieägare som har
förvärvat spårfordon genom Bolaget om, och endast om, sådan Aktieägare begär det med anledning av
spårfordon som denne har förvärvat genom Bolagat. Detta innebär att om Aktieägare vill lösa ut
spårfordon som denne har finansierat eller anskaffut med hjälp av Bolaget och berörd finansiär
godkllnner detta så skall övriga Aktieägare inte vägra Aktieägaren att lösa ut de aktuella spårfordonen.

19.

BOLAGETS LEDNING OCH STYRELSE

19.1

Ordinarie bolagsstllmma skall hållas en gång per år. Bolagsstl!mma sammankallas av styrelsen.

19.2

Bolagsstämman skall utse ägarråd vilket tillika utgör valberedning. För ligarrAd och valberedning
gäller instruktion i bilaga 8. Ägarrådet skall ha sju ledamöter varvid de sju aktieägare som har störst
Finansiellt Nettoengagemang skall få nominera en ledamot var, AktielIgarna förbinder sig att vid
bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna.

19.3

Styrelsen skall sammanträda sex gånger per år. Verkställande direktör i Bolaget får inte vara
styrelseledamot. Styrelsen väljs årligen.

19.4

Styrelsen skall ha nio ledamöter. Ledamöterna i styrelsen skall tillsättas utifrån den kompetens och
erfarenhet som speglar Bolagets verksamhet, detta skall regleras genom en instruktion till
valberedningen.

19.5

Styl-elseledamöter och styrelsens ordförande skall nomineras av valberedningen. Styrelsen skall kunna
utse utskott som tillsammans med verkställande direktör ges i uppdrag alt utreda särskilda frågor.

19.6

Ägarrådet skall godklInna arbetsordningen fik styrelsens arbete ..

20.

BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH FÖRVALTNING

20. I

Bolagets verkstlillande direktör utses av styrelsen efter samråd med llgarrådet. Vid lika röstetal skall
det förslag till verkställande direktör som biträdes av styrelsens ol'dRlI'IIRde anses utgöra styrelsens
beslut.

20.2

Styrelsen skall upprätta instruktioner Rlr arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkstllllande
direktören, instruktioner för ekonomisk rapportering, instruktioner för verkstänande direktörens arbete
samt instruktioner för verkställande direktörens arvode. Dessa instruktioner skall godkännas av
ägarrådet.

20.3

Styrelsen äger besluta om hur Bolagets förvaltning praktiskt skall bemannas och hanteras.
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21.

MAJORITETSKRAVVID VISSA BESLUT

21.1

För giltigt beslut i fl:lljande frågor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen ener Bolagets
bolagsordning stadgar - enighet fl:lreligga mellan Aktieägarna:

21.2

21.3

(a)

Ändring av Bolagets bolagsordning;

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev
fl:lrenade med optionsrätt vid nyteckning eller andra instrument vilka berättigar till aktier i
Bolaget och vinstandelsbevis, med undantag Rlr riktad nyemission till Tillkommande
Aktieägare i enlighet med punkt 16 ovan;

(c)

Beslut om att Bolaget skall trilda i likvidation i annat mil lin då så skall ske enligt lag eller
detta Aktieågaravtal;

(d)

Bolagets ställande av sllkerhet där värdet av säkerheten överstiger rem (5) basbelopp enligt
socialIDrsilkringsbalken (2010:110), i annat fall lin då finansiering av inRlrskaffude
spårfordon eller Reservdelar sker i enlighet med punkt 8 ovan;

(e)'

Avtal om överlåtelse av fastighet, rllrelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet; samt

(t)

Beslut, i förekommande fall, motsvarande de under EI)-e) angivna sävitt avser Bolagets
dotterföretag.

FÖl' giltigt beslut i Rlljande frägor rörande Bolaget skall - oavsett vad Aktiebolagslagen eller Bolagets
bolagsordning stadgar - beslutet bitrlldas av minst två tredjedelar (2/3) av Aktieägarna:
(a)

Vinstutdelning eUer återbetalning av villkorade aktieägartillskott;

Cb)

Förändring av instruktionen till ägalTädet;

(c)

Förändring av instruktionen till Bo lagets styrelse;

(d)

Förllndring av instruktionen till Bolagets verkställande direktör;

(c)

Beslut römnde inriktningen av Bolagets verksamhet,

(t)

Bildande, Rlrvilrv, avyttring eller nedläggning av dotterfllretag; samt

(g)

Beslut,. i Rlrekommande fall, motsvarande de under a)-t) angivna såvitt avser Bolagets
dotterRlretag.

FlIrekommer till behandling på bolagsstämma eller styl"Clsesammantrllde sådan fräga som enligt denna
punkt 21 eller detta Aktie1lgaravtal i övrigt fordrar enighet eller viss ml\ioritet mellan Aktieägarna och
kan enighet eller sådan majoritet ej uppnås skall frågan avRlras från dagordningen, Om parts
representant är Rlrhindrad att delta i styrelsens behandling av viss fråga p.g.a. jäv enligt
Aktiebolagslagens bestämmelser, skall representanten inte beaktas vid bedömningen av om enighet
eller erforderlig majoritet Rlreligger.
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n.

FIRMATECKNING

22.1

Bolagets firma skall tecknas av styrelsen i dess helhet eller av två (2) styrelseledamöter i forening. Två
styrelseledamöter skall dock inle ensamma kunna teckna Bolagets filma i mrening om de är utsedda
av samma Aktieägare. Suppleant llir styrelseledamot skall inte kunna teckna Bolagets firma i mrening
med suppleant eller styl'esledamot som utsetts av samma Aktieägare som suppleanten.

22.2

Dlirulöver /!ger Bolagets verkställande direktör teckna Bolagets firma enligt vad som anges
8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

23.

BOLAGETS REVISOR
Bolaget skall ha minst en (l) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleantel'. Dessa
skall semtliga vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag och skall utses i den
ordning som Aktiebolagslagen llireskriver.

~

INSYN I BOLAGETS VERKSAMHET

24.1

Styrelsen skall vid bolagsstämma eller vid annat tillflIIIe delge Aktiellgarna all information om Bolaget
som Aktieägare efterfrågar.

24.2

Aktieägare har när som hels! rätt att få del av och (mot en administrativ avgift) kopiera alla handlingar
rörande Bolaget som innehas av Bolaget, med undantag mr handlingar som innehåller
afflirshemligheter. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan person
utsedd av Aktieägare. Det noteras att styrelsen och sådan Aktieägare hal' att svara mr att eventuella
sekl'Ctessåtaganden som Bolaget gjort mot tredje man samt skyddet f(;r affllrnhemligheter upprätthålls
inom sådan Aktieägares verksamhet.

24.3

Offentlighetsprincipen gäller enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (nedan
"OSL") i Bolagets verksamhet. Bolagets styrelse semt dess anställda skall tillse att allmllnheten får
tillgång till infurmation och alJmllnna handlingar i enlighet med vad som följer aven korrekt
tillämpning Elv offentlighetsprincipen.

25.

PANT8XTTNING AV AKTIER l BOLAGET
Aktieägare äger inte rlltt att pantsätta eller på annal sått ställa aktier i Bolaget som säkerhet.
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26.

VISSA REGLERINGAR I HÄNDELSE AV AKTIEÄGARES UTTRÄDE

26.1

Om Aktieägare, efter att ha varit Aktieägare i minst tre år, vill träda ur Avtalet skall Aktieägaren
skriftligen underrätta Bolagets styrelse om detta.

26.2

Om Aktieägare av fri vilja eller av annan anledning skall upphöra att vara Aktieägare ("Utträdande
Aktieägare") äger styrelsen besluta hur Aktieägaren skall utträda ur bolaget, enligt vild som stadgas
nedan. Styrelsen skaU besluta att aktierna antingen skall överlåtas till Tillkommande Aktieägare som
styrelsen anvisar, till av Bolaget ägt dotterbolag eller att aktien skall lösas in enligt punkt 30 nedan.
Överlåtelse skall ske till aktiens kvotvärde.

26.3

Utträdande Aktieägare är skyldig att lösa ut samtliga spårfordon som Bolaget har förvärvat föl'
Aktieägarens räkning samt lösa alla eventuella finansieringar som upptagits fOr dessa spårfordon. Att
lösa ut spårfordon samt lösa finansieringar är enbart möjligt om berörd finansiär godkänner detta.

26.4

Utträdande Aktieägare skall, om Bolaget så begär, vara skyldig att från Bolaget förvärva samtliga de
spårfordon samt avropade optionsrätter som Bolaget inneha,', direkt eller indirekt, eller har avropat för
Utträdande Aktieägares räkning. Överlåtelsen skall ske per den dag då Utträdande Aktieägarens aktier
inlöses eller överlåtes och till ett pris som motsvara,' spårfordonens bokförda värde.

26.5

Aktieägare som flIrvärvar spårfordon m.m. enligt punkt 16 ovan har aldrig rätt att gentemot Bolaget
rikta några som helst invändningar eller anspråk avseende de aktuella spårfordonens skick.

26.6

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 flIrutsättning
att Aktieägaren löser ut de fordon och Reservdelar för vilka villkorade aktieägartillskott och lån
betalats, och även i övrigt löser samtliga engagemang. Om Aktieägare förvärvar spårfordon m.m.
enligt denna punkt 26 skall Aktieägaren utan kostnad for Bolaget lösa eller tillse att Bolaget löses från
all finansiering i den mån finansieringen är hänfllrlig till förvärvad egendom och täcka Bolagets
kostnader i samband med detta. Under dessa förutsättningar skall Aktieägaren även äga rätt att säga
upp garantifllrbindelse mr hyresmans mrpliktelser enligt punkt 9.5 ovan. Sådan Aktieägares
skyldighet att ställa borgen eller garantiförbindelse for Bolagets förpliktelser upphör först när samtliga
engagemang och finansieringar som belöper på Aktieägaren är lösta .

. 27.

AKTIEÄGARES AVTALSBROTT

27.1

Aktieägare som öve,träder bestämmelserna i detta Aktieägamvtal eller unde"'åter att fuUgöra sina
förpliktelser enligt detta Aktieägaravtal, skall, oavsett om Aktieägaravtalet upphör eller inte och
oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller inte, ersätta Bolaget och/eller Aktieägarna fo,' den skada
som uppkommer för Bolaget respektive Aktieägarna på grund av avtalsbrottet.

27.2

Oaktat vad som anges ovan i punkt 27.1 om avtalsbrott, skall vad som anges i denna punkt 27.2 gälla
om Aktieägare ("Felande Aktieägare") gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller, vid upp"epade
tillfiilJen, begår annat avtalsbrott och avtalsbrottet respektive avtalsbrotten inte hal' åtgärdats av den
felande Aktieägaren inom fjorton (14) veckodagar från det att denne erhöll den forsta skl'iftliga
underrättelsen om forekomsten av avtalsbrott fI'ån annan Aktieägare. Felande Aktieägare är skyldig att
snarast, och senast inom en (I) vecka från det att han erhöll sådan underrättelse om mrekomst av
avtalsbrott, framställa en begäran till styrelsen om att denne önskar upphöra att vara Aktieägare, varpå
styrelsen har att besluta ordningen flI,· utträde enligt punkten 26 ovan. Felande Aktieäga"en är

HANNES SNElLMAN

UTKAST AKTIEÄGARAVTAL

Ingval" Zander, Fredrik Madani, Helene Johansson och
Erik Norderfeldt

22.6.20 II

13 (17:

dessutom skyldig att hålla Bolaget och övriga Aktieägare helt skadeslösa genom att ersätta dem fOr
alla kostnader som uppstår på grund av den Felande Aktieägarens utträde ur Bolaget och
Aktiellgaravtalet. Härvid skall vad som anges i punkt 26 liga tillämpning.

28.

UTTRÄDE VID OENIGHET
För det fall oenighet uppkommer bland Aktieägarna och samma ärende dlirför avförs från
dagordningen Rlr bolagsstämma eller styrelsesammanträde i enlighet med punkt 21.2 ovan mer än en
(1) gång under en period om tolv (12) månader, kan Aktieägare, meddela styrelsen om att denne
önskar träda ur Avtale!. l samband med sådant utträde skall vad som anges i punkt 26 äga tillämpning,

29.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR DET FALL AKTIEÄGARAVTALET SKULLE
MEDFÖRA ATT ETT ENKELT BOLAG FÖRELIGGER

29.1

Om detta Aktieägaravtal - mot parternas uttalade avsikt - skulle medRlra att ett enkelt bolag mellan
Aktiellgarna skall anses Rlreligga överenskommer Aktieägarna härmed om Rlljande reglering med
avvikelse flin vad som anges i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

29.2

Fllr det fall en sådlll1 omständighet inträffar vilken medRlr att det enkla bolaget enligt lagen
(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (i) skall träda i likvidation, eller (ii) kan begäras i
likvidation av bolagsman och sådan begäran framst!ills, skall Aktiellgare till vilken
likvidationsgrunden kan hänföl1ls eller, där så 1lr fullet, dennes rättsinnehavare, uteslutas ur det enkla
bolaget på begliran av AktieRgare. Fmmst!illes sädan begäran skall Aktieägaren framRlra sin önskan
till styrelsen om att uttrllda m' Avtalet.

29.3

Därtill gäller vad som stadgas i punkt 26 ovan.

30.

INLÖSEN AV AKTIER

30.1

Om styrelsen sil påkallar skall 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 Bolageta bolagsordning, bilaga l ("Inlllsenförfarandef'). Styrelsen
skall, om så krävs, glira en bedömning enligt 20 kap 33 § 2 st. 1 p. ABL huruvida InlösenRlrfarandet
1lr förenligt med ABL:s regler om värdeöverRlring (17 kap 3 § 1 st.).

30.2

Vid en eventuell bolagsstämma, åtar sig samtliga Aktieägare, om så krävs, att rösta Rlr en minskning
av aktiekapitalet, att den UttrlIdande Aktieägarens aktier skall inlIIsas samt pä övriga slit! verka Rlr att
inlösen av aktierna kan ske enligt Inlösenlllrfarandet. Detta åtagande gäller under Rli·utsättning att
Aktieägarens samtliga engagemang kan lösas.
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31.

AVTAI,STID

31.1

Detta Aktieägaravtal tr!Ider i kraft vid undertecknandet av i plmkt I angivna parter och gäller därefter i
minst [tre]1 år. Om Aktie!lgaravtalet skriftligen sägs upp av någon Aktieägare minst ett (I) år fl>re
utgången av sagda period, skall det upphöra att glIIla vid utgången av avtalsperioden under
ilirutsättning att även övriga Aktiellgare vill utträda ur Aktiellgaravtalet. Om Aktiellgaravtalet inte sägs
upp enligt ovan, fl>rlängs avtalstiden automatiskt i perioder om tre (3) år åt gången med motsvarande
uppsägningstid.

31.2

Utan att påverkas av om detta Aktie!lgaravtal upphör att gälla helt eller i förhållande till viss
Aktie!lgare skall utstllllda borgensåtaganden gälla till dess att berörd( -a) Aktie!lgare löst samtliga
sådana borgensåtaganden. Aktieägares skyldighet att garantera hyrestagares åtaganden påverkas inte
av om detta Aktie!lgaravtal upphör att gälla helt eller i flIrhållande till viss Aktie!lgare.

31.3

Aktieägare äger inte rlItt att överlåta sina aktier i Bolaget fl>rrän Aktieägaren har varit Aktieägare i
minst tre år.

3Z.

KONKURRENSFRIHET

Det stAr varje Aktieägare fritt att infl>rskaffa, hyra eller på annat sätt ta i anspråk spårfordon samt
uppsöka och utnyttja yllnater avseende underhåll och finansiering fl>r sin verksamhet på annat sätt än
genom utnyttjande av Bolagets resurser. Denna möjlighet fl>r Aktieägare attinfl>rskaffa spårfordon
samt att uppsöka och utnyttja tjänster avseende underhåll och finansiering direkt frän annan leverantör
än Bolaget inverkar dock inte på giltigheten av de åtaganden Aktie!lgaren har gjort betrllffande
Bolagets flIrpliktelser.

33.

SEKRETESS

33.1

Aktieägarna fl>rbinder sig att inte fl>r utomstående avslöja kllnslig aflllrsinfonnation eller kunskap om
Bolaget oeh dess verksamhet som Aktieägare fått del av på grund av sitt engagemang i Bolaget och
som inte dessfl>rinnan var tillgänglig fl>r Aktieägare eller lir eller blir allmänt känd på annat sätt än
genom brott mot detta Aktie!lgaravtal. Detta sekretessåtagande skall gälla flIr Aktie!lgare så länge
Aktieägaren iir Aktieägare och fl>r en period om ett (I) år efter det att Aktieägare upphört att VaJ'R part
till detta Aktieägaravtal.

33.2

Sekretesskyldigheten i denna punkt 33 må dock jämkas på grund av tvingande tillämplig fIlrfattning
såsom OSL eller fl>reskrift eller på grund av flIr palt gällande kontrakt med börs eller auktorisered
marknadsplats.

33.3

Aktie!lgarna lir medvetna om att tillämpningen av offentlighetsprincipen kan medfl>ra en skyldighet fl>r
Bolaget eller Aktie!lgama att lämna ut information eller handlingar.

!

Kan vara )1Ingre. dock ej kortare.
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34.

MEDDELANDEN

34.1

Uppsägningar, Rlrköpsel'bjudanden och andra meddelanden skall ske genom bud eller rekommenderat
brev till Aktie!lgares eller Bolagets i bilaga 5 angivna eller senlIre meddelade adresser.

34.2

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
(a)

om avlämnat med bud: vid överlämnandet; samt

(b)

om avsänt med rekommenderat brev: tre (3) dagar efter avlämnande Rlr postbefordran.

34.3

Aktieägares adressändring skall meddelas Aktieägarna samt Bolaget på sätt ilireskrivs i denna
best!immelse.

35.

FULLSTÄNDIGT AVTALSJNNEHÅLL

Aktieägaravtalet utgör Aktieägarnas fllllst!indiga reglering av samtliga frågor som Aktieägaravtalet
berör. Varje skriftligt eller muntligt lItagande och/eller utfiIstelse som Rlregått Aktiellgaravtalet,
inklusive tidigare ingånget aktieägaravtal, ersätts till fullo av innehållet i AktieHgaravtalet med
undantag for de delar av det tidigare aktieägaravtalet sam! därti Il hörande 'avtal inklusive regressavtalet
som skall kvarstå i enligbet med avslutnings- och överlämningsavtalet, bilaga 7.

36.

AVTALAD SKRIFTFORM FÖR ÄNDRINGAR OCH TILLA.GG

36.1

Ändring i och/eller tillägg till Aktieägaravtalet skall Rlr alt erhålla bindande verkan vara skriftligen
avmttat och undertecknat av samtliga övriga Aktieägare.

36.2

Oaktat vad som anges i punkt 36.1 ovan skall styrelsen filr Bolaget kontinuerligt uppdatera Rlljande
bilagor haserat pli de filrändringar som ägt rum i enlighet med Aktieägaravtalets bestllmmelser:

37.

(a)

filrdelning av spårfordon , bilaga 2;

(b)

ilirteckning över Aktieägare, bilaga 4; ooh

(c)

adressRlrteckning, bilaga 5.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse eller del av best!lmmelse i Aklieägal'avtalet visa sig vara ogiltig, skall detta
inte innebära att Aktieägaravtalet i dess helhet är ogiltigt ulan i st!illet skall - i den mån ogilligbeten
väsentligen påverkar Aktieägares utbyte av eller prestation enligt Aktiel!garavtalet - sk!!ligjämkning
av bestämmelserna i Aktieägaravtalet ske.
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ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSA'ITNING AV AKTIEÄGARAVTALET

AktielIgares rIIttigheter och/eller skyldigheter enligt Aktieägaravtalet får endast överlåtas, uppllltas
eUer pantslIttas under ftJrutsättning av samtliga övriga Aktiellgares ftJregående och skriftliga
godkännande.

39.

PASSIVITET

39.1

Aktiellgares underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Aktieägaravtalet eller underlåtenhet att
påtala visst förhållande hänftJrligt till Aktieägaravtalet skall inte innebäl'll att Aktieägare fränfallit sin
rlltt i sådant avseende.

39.2

Skulle Aktieägare vilja med bindande verkan mot övriga Aktieägare avstå från alt utnyttja viss
rättighet eller att påtala visst ftJrhållande skall sådant avstående ske skriftligen i varje enskilt fall.

40.

TILLÅMPLIG .LAG

Detta Aktieägaravtal skall tolkas och tillIImpas enligt svensk rätt.

41.

TVlSTELÖSNING

41.1

Tvister som uppstår i anledning av detta avtel skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Skiijedomsregler ftJr Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

41.2

Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter.

41.3

SkiljeftJrfarandet skall liga rum i Stockholm. Språket för ftJrfarandet skall vara svenska.

Avtelet har upprIIttats i [-l (.) exemplar varav Aktiellgarna tagit varsitt.
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Bilagor
l. Bolagets bolagsordning;

2. Fördelning av spårfurdon;

3. Anslutningsavtal;
4. Förteckning över Aktiellgaro, och respektive Aktiellgares lIgarandel;

S. Ad ressfbrteckning;
6. Tidigare aktieägaravtal jämte bilagor;

7. Avslutnings- och överlllmningsavtaJ;
8. Instruktioner tillllgarrådet tillika valberedningen; och
9. Garantifbrbindelse.
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BlLAGA4

Ågardirektiv för AB Transitio
1. Bakgrund
AB Transitio, orgnr 556033-1984 ("Bolaget"), är ett samriskföretag och ägs [i dag av 20
landsting, regioner, kommunalförbund och Illnsbolag] i Svetige. Ägandet är lika fördelat d v s
varje landsting äger [.J aktier i bolaget. Genom aktieägaravtal har ägarna beslutat om detta
gemensamma ägardirektiv för bolaget. Ägardirektivet ska antas av bolagsstämman.
2. Verksamhetsinriktning

2.1
Bolaget ska ha som huvuduppgift att på olika sfltt stödja aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av spårfordon, högvltrdeskomponenter och reservdelar. Bolaget
har tillika en uppgift avseende förvaltning och underhåll av furdon Bolaget har också en
rådgivande roll som sakkunnig inom spårfurdonsområdet
Bolagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande.
På uppdrag av aktieägare ska bolaget:
• Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av nytillverkade eHer begagnnde
spårfurdon lämpade för regional jllrnvägstrafik
• Genom uthyrning eHer på annat slltt stlIlla sådana fordon tiH forfogande för
kollektivtrafikmyndighet
• Ombesörja förvaltning och tungt underhåll av spårfordon
• Själv anskaffa eller medverka vid anskaffandet av högvärdeskomponenter och
reservdelar
• Bistå kollektivtraftkmyndighet med sakkunskap inom spårfordonsområdet
Verksamheten i bolaget ska drivas enligt affiIrsmässiga principer och ska vara
kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

3. Ekonomiska förhållanden
3.1
Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag
som utförs åt aktieägarna ska ha full kostnadstäckning genom avtal. Bolaget får inte fastställa
budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som ilirutsätter ytterligare
ekonomiskt bidrag från ägarna utöver vad som anges i avtal med
aktieägarna.
3.2
Styrelsen i bolaget ska anta en finanspolicy ilir bolagets finansiella verksamhet. Finanspolicyn
ska kännetecknas av ett lågt risktagande och efterlikna de finanspolicies som gäller hos ägarna
eller deras huvudmlIn. Innan finanspolicyn antas av bolagets styrelse ska samråd ha skett med
ägarrådet.

'.
3.3
Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar utan godkännande av
bolagsstämman.
4. Informadonsskyldighet

4.1
Bolaget ska till ägarna snarast överlämna
• protokoll från bolagsstämma och styrelsemöten
• årsredovisningar och delårsrapporter, enligt den tidsplan varom ägarna beshitar
• bolagets verksamhetsplan och budget
• revisionsberättelse
• annan information som är relevant och av betydelse för att ägarna ska kunna följa
verksamhetens utveckling.
Innehåller handling 80m skall överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte år skyldigt att
tillhandahålla allmilriheten handlingen vari uppgiften återfinns,rar bolaget utesluta uppgiften.
Av översänt material ska framgå att sådan åtgilrd vidtagits.
4.2
Bolagets styrelse ska i fdrvaltningsberättelsen utöver vad lagen om årsredovisning anger
också redovisa hur verksamheten bedrivits och hur den utvecklats mot bakgrund av
verksamhetens ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den
interna kontrollen fungerat. Uppgift ska lämnas om i vilka frågor ställningstagande hämtats in
från ägama. Uttalande ska göras om hur ägardirektiven fIlljts och, om avvikelse fIlrekommit
skälen till avvikelsen.
4.3
Bolaget ska vid behov lämna ytterligare uppgifter till ägarna i samband med behandling av
årsredovisning och revisionsberättelse inför bolagsstämma.
4.4

En aktiv ägarstyrning kräver fdrntom skriftlig rapportering att fIlreträdare fdr ägarna
regelbundet träffar Bolagets ledning/styrelse för att båda parter ska hålla sig väl infonnerade
om utvecklingen. Vid dessa trllffar representeras ägarna av IIgarrådet. Ägarrådet ansvarar fOr
att sådana träffar kommer till stånd, minst två gånger per år.
4.5
I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ges anst!llIda och uppdragstagare i
Bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i något av ägarlandstingen. Vidare
gäller offentlighetsprincipen i Bolaget, vilket medfOr att Bolaget ska verka fIlr att allmänheten
ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller fOr allmiinna handlingars
offentlighet.

5. 19arnas inflytande

5.1
Bolagets verksamhet stål' enligt kommunallagen under uppsikt hos respektive ägare.
Inflytandet bör i första hand utövas genom ägarrådet som har rlltt att genom därtill utsedda
personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om handlingama inte är av sådan beskaffenhet
att bolaget p.g.a. reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar.
I sådana fall skall ägarens inflytande tillgodoses på annat s!itt. Uppsiktsplikten enligt
kommunallagen utövas av respektive ägare i enlighet med kommunallagens bestllmmelser.

5.2
Enligt kommunallagen ska Bolaget bereda landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige i
respektive ägare tillflilie att ta ställning innan bolaget futtar sådana beslut i verksamheten som
är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. Bland annat nedanstående ärenden
är av större vikt:
- åtgärder som innebär ny inriktning för bolaget.
- ändring av bolagsordning
- förvärv av aktier eller andelar i annat företag
• ändring av aktiekapi tal
- fusion av f6retag
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.
Det åligger bolaget att proaktivt verka för att frågor av större vikt blir föremål för beredning
inom ägarrådet innan formellt beslut initieras hos delägarna, allt i syfte att undvika att
delägarna kommer till olika stllllningstaganden i väckta frågor.

5.3
Bolagets styrelse ska samråda med lIgarrådet i frågor rörande rekrytering, avveckling,
överenskommelse om lön och övriga anstllllningsvillkor för VD, innan beslut futtas i frågan.
5.4
Bolaget ska ha en intern kontroll som möjliggör att avvikelser från vad som gäller i fråga om
verksamhetsmässiga, finansiella, styrningsmässiga eller andra förutsättningar för
verksamheten uppmärksammas.
6. Ågardlrektlvet som styrinstrument

6.1
Föreliggande IIgardirektiv har till syfte att som formellt instrument tydliggöra vissa
utgångspunkter för bolagets verksamhet. 19ardirektivet ska antas på bolagsstämma varje ål'.
Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande for Bolagets styrelse och andra

,
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stllllfllreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot
aktiebolagslagen eller bolagsordning. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl
eller av aanan anledning ska redovisning lämnas till avvikelsen enligt punkt 4.2.

B1LAGA5

Instruktion för ägarrådet i AB Transitio
1. Bakgrund
Ägarnas fonneIla inflytande kan endabi utövas pä bolagsstämman. I syfte att öka
informationsutbytet mellan ägare och AB Transitio, orgnr 556033- t 984 ("Bolaget") har ett
ägarråd inrättats. Ägarr1ldets sammansättning och uppgifter regleras i denna instruktion.
Instruktionen utgör en bilaga till ägardirektivet Rlr Bolaget som har antagits på bolagsstämma
("Ägardirektivet"). Ägarrådet skall även utgöra valberedning Rlr val av styrelse i Bolaget
samt arvodesberedning Rlr styrelsearvoden och lön till VD.

2. Ågarrådets sammansättning
Ägarrådet ska bestå av 7 ledamöter varvid varje aktieägare som tillhör den grupp om 7
aktieägare som har störst finansiellt netto engagemang i Bolaget utser sin ledamot.
Ägarrlidet utser inom sig ordförande och vice ordRlrande. Ägarrådets ledamöter består av
illrtroendevalda.
Ägarrådets ledamöter bör liven representera sin respektive ägare vid bolagsstämma i Bolaget.

3. Ågarrådets uppgifter
Ägarrådet har som huvnduppgift att hålla sig väl informerat om Bolagets utveckling. Enligt
Ägardirektivet ska ägarrådet träffa Bolagets ledning/styrelse minst två gånger per år.
Ägarrådet ansvarar för att dessa trlIffar kommer till stånd. Vid dessa möten med ägarrådet ska
Bolaget redovisa hur verksamhet och ekonomi utvecklats. Vid mötena ska protokoll upprättas,
som ska tillställas alla ägare. Bolagets styrelse ska samråda med Ägarrådet om fråga som
uppkommit är av större vikt, som kräver ställningstagande från samtliga
fullmäktigeRlrsamlingar. Ägarrådet har att tillsammans med Bolaget verka flIr att frågor av
större vikt som kräver fullm!lktiges ställningstagande bereds i syfte att nndvika att delägarna
kommer till skilda ställningstaganden. Ägarrådet ska liven tillse att frågor som de finner bör
behandlas i Bolagets styrelse anmäls till styrelsen eller VD. Bolagets styrelse ska vidare
samråda med Ägarrådet avseende rekrytering/avveckling och anställningsvillkor Rlr VD.
Styrelsens instruktion till VD ska godkännas skriftligen av ägarrlidet.

4. Valberedningens uppgifter
Ledamöterna i Bolagets styrelse och dess ordf6rande ska nomineras av valberedningen.
Styrelseledamöterna ska representera skilda kompetenser inom de områden som Bolaget har
att verka. Styrelsens sammansättning ska i övrigt präglas av mångsidighet och erfarenhet.
Styrelsen ska bestå av icke illrtroendevalda ledamöter/personer som inte lir aktiva f6reträdare
flIr ett politiskt parti. Vid nomineringen av ledamöter till styrelsen ska eftersträvas att ledamot
har erfarenhet och bred kompetens av eller anknytning till ägarnas uppgifter på
kollektivtraflkområdet. En jämn könsillrde1ning i styrelsen ska efterstrIIvas. Ledamöterna i
styrelsen väljes slutligen av bolagsstämman.

BOLAGSORDNING
§1

Firma

Bolagets firma är AB Transitio, registreringsnummer 556033-1984.

§l

StyreJsem .ltte

Styrelsen har sitt sllte i Stockholms kommun.

§3

Verksamhet

Bolaget skall ha 80m huvuduppgift att pil olika slltt stödja Aktieägare avseende frågor om
upphandling och finansiering av splrfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende
anskaffande, uthyrning, Rlrvaltning och underllåll av splrfordon, högvärdeskomponenter avseende
spärfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget har ocksä en rådgivande roll som
sakkunnigt inom splrfordonsomrädet. Bolaget skall ocksä Rlrvalta tidigare genomftlrda
finansieringar (vilket inkluderar US-Lease-to-Service-Contract transaktioner).

§4

Bolaget skall ej vara vllllltdrivaude

Bolaget och bolagets verksamhet skall ej vara vinstdrivande. Vid bolagets likvidation skall bolagets
behällna tillgångar ftlrdelas mellan aktieägarna i ftlrhållande till deras finansiella nettoengagemang,
varvid en aktieägares finansiella nettoengagemang beräknas som det enligt bolagets balansräkning
kvarvarande restvw'det ftlr respektive aktieägare anskaffat tåg. Bolagets bokftlring skall vara
ordnad sä att respektive aktiellgares finansiella nettoengagemang kan utilIsas.

§5

Aktleleapital

Bolagets aktiekapital skall vara Illgst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst [100.000] och högst [400.000] aktier.

§7

Aktleserier

Aktierna skall utgöras av dels aktier av serie l, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst
100 % av antalet aktier, dels aktier av serie 2, vilka kan utges till ett antal motsvarande högst 100 %
av antalet aktier.

§8

Styrelsens sammansllttning

Styrelsen beslår av nio (9) ledamöter med högst nio (9) suppleanter. De väljes på årsstllmma ftlr
tiden intill dess 1I11sta årsstllmma har hällits.

§9

Revisorer

Bolaget skall ha minst en (l) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter.
Dessa skall samtliga vara auktoriserade revisorer. IsmIlet kan ett registrerat revisionsbolag utses.
Revisor utses i den ordning som Aktiebolagslagen Rlreskriver.
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§ 10

Meddelande

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna aker genom brevförsändelse med posten. Kallelse
till bolagsstämman avsändes tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman.
§ 11

RlIkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 12

Agarråd

Bolagsstämman skall utse ägarråd. Ägarrådet skall bestå av 7 ledamöter varvid de 7 aktieägare som
har störst finansiellt nettoengagemang (beräknat i enlighet med § 4 ovan) skall fil. utse en ledamot
var.

§ 13

Valberedning

Agarrådet utgÖl' även valberedning oeh skall lämna förslag till styrelse inför bolagsstämma.

§ 14

Plats fllr bolagsstllmma

Bolagsstämma skall hIUlas i Stockholms kommun.

§ IS

Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande för bolagsstämman har valts.

§ 16

8fllagsstllmma

Arsstämma skall hällas inom sex (6) månader efter räkenskapsirets utgång. Därvid skall följande
ärenden f6rekomma:
I.

Val av ordförande vid stämman;

2.

Uppr1lttande och godkännande av röstlängd:

3.

Godkännande av dagordning;

4.

Prövning av om stämman blivit behöl'igen sammankallad;

5.

Val av en (I) eller två (2) justeringsmän;

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i f6rekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsbet'iittelse;

7.

Beslut om
a)

fastställande av resultatrlIkning och halansräkning samt, i förekommande fall,
koncernre8ultaträknlng och kotlcemhalansråkning,

II '
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b)

om dispositioner beträffande vinst eller ftlrlust enligt den fhststiillda
balansräkningen,

e)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och,
direktör;

ftlrekommande fall, verkställande

8.

Fastställande av arvode till styrelse respektive revisorer;

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar rostberättigad rösts ftlr hela antalet av honom ägda och lliretrlldda
aktier, utan begränsning i rostetsle!.

§ 17 Samtyekesfllrbehllll
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är
aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära styrelsens samtycke
till överlåtelsen. Frågan om samtycke skall provas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges ftlr alla de aktier som begllran om samtycke avser.
Av ansökan skall framgå vem den tiIltllnkte ftlrvärvaren lir och om överlätsren viII att bolaget skall
anvisa någon annan llirvlirvare om samtycke vägras. Överlåtsren skall ange samtliga villkor ftlr
överlåtelsen i sin ansökan.
Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke skall bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som 111' missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid
allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begllrt
samtycke,
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare skall betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.

§ 18 Hembud
Har en aktie övergått flin en aktieägare till en person som inte lit' aktieägare i bolaget, har övriga
aktieägal'e rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall även kunna utnyttias för ett mindre antsl aktier
!In erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla övergången till
bolagets sty,·else. Han skall också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.
När anmälan om en akties övergång har gjorts skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsber!lttigad vars postsdress är känd llir bolaget.
Styrelsen skall uppmana de lösningsber!lttigade att skriftHgen framställa lösningsanspråk till
bolaget senast inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om övergången.
Anmäler sig fler lin en lösningsbedlttigad, skall samtliga aktier så långt det är möj ligt fllrdelas
mellan de lösningsberättigade i llirhällande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget
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Aterstående aktiel' fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad
begär det, av notarius publicus.
Lösenbeloppet skall, oavsett hur aktien har övergått, motsvara aktiernas kvotvärde. Lösenbeloppet
skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket
framställdes hos bolaget. En tvist om inlösen skall avgöras aven eller flera skiljemän.
§ 19 Inlösenförbehåll

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av aktieägare
äga rum genom inlösen av denne aktieägares aktier av serie 2. Begäran från aktieägare skall
framställas skriftligt tiII bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När
minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till
reservfonden, om härilir erforderliga medel finns tillgängliga.
Inlösenbeloppet per aktie skall vara aktiens kvotvärde.
Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om
inlösenbeslutet taga lösen för aktien, eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen elfordras,
efter det man undenättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.
§ 20 Rätt för aktieägares fullmäktige att ftI ställning

Innan beslut om bolagets verksamhet fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt skall fullmäktiges godkännande inhämtas för de aktieägare som har en fullmäktige.

§ 21 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige för de aktieägare som har
sådan.

Antagen vid bolagsstämma den [datuml 20 I I

