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Information  kommunstyrelse,  och bolag

Sammanfattning
  kommunens  styrelser och bolag informerar kortfattat om 

aktuell verksamhet inom sina 

Information ges vid samtliga  under    av 
 vid varje 

  kultur- och  Perstorp  AB 
och Perstorps  AB informerar vid   27 januari, 24 mars, 26 
maj, 25 augusti, 27 oktober och 15 december.

Kommunstyrelsen, barn- och  revisionen,  
och Perstorps  AB informerar vid   17 februari, 28 april, 23 
juni, 29 september och 24 november.

 tider kan komma att 

 till beslut

 beslutar,

att notera informationen

Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 14

 av    Helsingborg flygplats 
Holding AB 
2021/24

Sammanfattning
Den 25 augusti 2020 fattade  beslut om  av andel i  
och  till  m.m. avseende  Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett   av kommunerna Helsingborg, 
  Klippan, Bjuv, Perstorp och  Avtalet reglerar 

kommunernas  av   Helsingborgs flygplats Holding AB 
och deras   samt deras gemensamma styrning av  och 
indirekt flygplatsbolaget  Flygplats AB.

 kommun avser att  488 av sina 995 aktier i  Helsingborgs 
flyg-plats Holding AB till  Turism och  som  skulle bli en  

  att detta ska kunna ske   av aktierna  av 
samtliga  kommuner, och ett nytt   som ska  det 
tidigare.

Kommunstyrelsens  till beslut,

 beslutar,

att   av 488 av totalt 995 aktier i  Helsingborgs flygplats 
Holding AB   kommun till  Turism och 

att  nytt    Helsingborgs flygplats Holding 
AB som  mellan bolagets samtliga   att   och med den 1 mars 
2021, samt

att det tidigare     Helsingborgs flygplats 
Holding AB ska  att   och med den 1 mars 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

 14

 av    Helsingborg flygplats 
Holding AB 
2021/24

Sammanfattning
Den 25 augusti 2020 fattade  beslut om  av andel i  
och  till  m.m. avseende  Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett   av kommunerna Helsingborg, 
  Klippan, Bjuv, Perstorp och  Avtalet reglerar 

kommunernas  av   Helsingborgs flygplats Holding AB 
och deras   samt deras gemensamma styrning av  och 
indirekt flygplatsbolaget  Flygplats AB.

 kommun avser att  488 av sina 995 aktier i  Helsingborgs 
flyg-plats Holding AB till  Turism och  som  skulle bli en  

  att detta ska kunna ske   av aktierna  av 
samtliga  kommuner, och ett nytt   som ska  det 
tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att   av 488 av totalt 995 aktier i  Helsingborgs flygplats 
Holding AB   kommun till  Turism och 

att  nytt    Helsingborgs flygplats Holding 
AB som  mellan bolagets samtliga   att   och med den 1 mars 
2021, samt

att det tidigare     Helsingborgs flygplats 
Holding AB ska  att   och med den 1 mars 2021
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 av    - Helsingborg 
Flygplats Holding AB

Sammanfattning
Den 25 augusti 2020 fattade  beslut om  av andel i  och 

 till  m.m. avseende  Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett   av kommunerna Helsingborg, 
  Klippan, Bjuv, Perstorp och  Avtalet reglerar kommunernas 

 av   Helsingborgs flygplats Holding AB och deras  
 samt deras gemensamma styrning av  och indirekt 

flygplatsbolaget  Flygplats AB.

 kommun avser att  488 av sina 995 aktier i  Helsingborgs flyg-
plats Holding AB till  Turism och  som  skulle bli en   

 att detta ska kunna ske   av aktierna  av samtliga 
 kommuner, och ett nytt   som ska  det tidigare.

En  av aktier   kommun till  Turism och   att 
 kommuns  att  eventuella framtida  som uppkommer i 

flygplatsbolagets verksamhet  mellan  kommun och  Turism och 
  aktieinnehav.     inte.
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 i styrelsen i  Helsingborgs flygplats Holding AB
Styrelsen i  ska    av sju ordinarie  och sju 
suppleanter. I det nya  anges  kommun ska nominera en ordinarie 
ledamot och  Turism och  ska nominera en suppleant   

  fortsatt  att nominera vars en ordinarie ledamot och en suppleant till 
styrelsen, varav den ordinarie styrelseledamoten ska vara kommunstyrelsens 

Avskaffande av  majoritet vid vissa beslut
Det tidigare avtalet  en paragraf om  majoritet vid vissa beslut,   
tredjedelars majoritet av det totala antalet aktier  I det nya  har 
denna paragraf tagits bort, och  styrelse och  fattar sina beslut med enkel 
majoritet.

 och skyldigheter  
Det nya  anger fortfarande att det   i respektive 

   som ska ges  att ta  i  som  
principiella eller annars av  vikt. Det   dessa parter som ansvarar  att det 
kommunala  med bolagets verksamhet  Avtalet anger  att 
parterna 1-7 har  till de handlingar och  samt  information som 

  att kommunstyrelserna i respektive kommun ska kunna  sina 
uppgifter.

Beslutsunderlag 
 daterat den 27 oktober 2020

 till nytt 

 till beslut

 besluta,

att   av 488 av totalt 995 aktier i  Helsingborgs flygplats 
Holding AB   kommun till  Turism och 

att  nytt    Helsingborgs flygplats Holding 
AB som  mellan bolagets samtliga   att   och med den 1 mars 
2021,

att det tidigare     Helsingborgs flygplats 
Holding AB ska  att   och med den 1 mars 2021

Ulf Bengtsson Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
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  i  Helsingborg flygplats Holding AB



Utkast 2020-11-05

AVSEENDE 

 HELSINGBORGS 
FLYGPLATS HOLDING AB
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Detta   har denna dag  mellan

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg Helsingborg

(2)  kommun, org nr 212000-0972,   2, 262 80  

(3)  kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38  

(4)  kommun, org nr 212000-0944, 269 80  

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928,  12, 264 80 Klippan,
Klippan  

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv Bjuv

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp Perstorp  och

(8)  Turism och  Ekonomisk , org nr 716406-3120, Box 1096, 
269 21   Turism och 

Ovan angivna parter  nedan var  sig  Part  och gemensamt  Parterna

1 Bakgrund

1.1 Parterna 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda  Helsingborgs Flygplats 
Holding AB Bolaget  i syfte att Bolaget skulle  samtliga aktier i 

 Flygplats AB, org nr 556814-2896, Flygplatsbolaget   den 
  Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. Bolagets  av 

Flygplatsbolaget har   per den 1 september 2020. Parterna 1-7 ingick 
i samband   ett  avseende Bolaget och deras gemensamma 
styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget.

1.2 Mot bakgrund av att  med  Parters  per den [datum] 2020 
har  488 av sina 995 Aktier i Bolaget till  Turism och  har 
Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7    Bolaget 
ska  att  och   av detta nya  Avtalet  som 

 mellan Bolagets samtliga   Det tidigare   
 automatiskt att  per dagen  detta Avtals  efter samtliga 

Parters undertecknande av Avtalet.  av   av 488 Aktier 
till   Turism och  har  under villkor att  gentemot  
Parter, garanterar  Turism och    av sina skyldigheter 
enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet   sig  ett 

  och svarar  solidariskt med  Turism och  
 att  Turism och  uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 

inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 
i avsnitt 8 nedan.
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1.3 Parterna    i Bolaget och  tillsammans samtliga utgivna aktier i 
Bolaget Aktierna  Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget  av punkt 4.1 
nedan.

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet  att driva  Helsingborg Airport 

1.5 Bolagets  av Flygplatsbolaget skedde  att  en fortsatt drift av 
Flygplatsen efter det att Peab FU Holding 2 under  2020 hade fattat beslut om att 

 ned driften av Flygplatsen till  av den  situationen med en helt 
avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till  av den Covid-19 
pandemi som  i Sverige och stora delar av  i  Parterna 1-7 var 

 om att Flygplatsens fortlevnad    att behovet av 
kommunikationer med flyg till och  Flygplatsen    och 

 fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets  av Flygplatsbolaget har
Parterna 1-7  Flygplatsbolaget att  en  av  ekonomiskt 
intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt  i 
enlighet med Bilaga 1.5.   att  en  av  
ekonomiskt intresse samt det initiala    efter detta Avtals 

1.6 Parterna   med att kommunallagens  om  kommunala 
bolag  till mpliga  Bolaget och Flygplatsbolaget. Det  Parterna att enas om 
hur de  bolagen ska vara bundet av dessa  i en omfattning som  
rimlig med  till  mellan Parterna, verksamhetens art och 

 i vrigt.

1.7 Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att  reglera  av Bolaget 
och deras   samt deras gemensamma styrning av Bolaget och 
indirekt Flygplatsbolaget.  i detta Avtal ska   samtliga Aktier i 
Bolaget som en Part  under Avtalets giltighetstid.

1.8 Detta Avtal  Parternas  reglering av samtliga de fr gor som Avtalet 
 

2 Definitioner

I detta Avtal ska  uttryck ha  

Aktie  avser aktie i Bolaget;

Aktier/-na  avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner,   samt 
andra instrument som  till  av aktier eller andel i vinst i Bolaget  
tid till annan;

Avtal/et  avser detta  och samtliga bilagor 

Bolaget  avser  Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;
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Bolagets verksamhet  avser Bolagets verksamhet med att  och  aktier i 
Flygplatsbolaget;

Flygplatsbolaget  avser  Flygplats AB, org nr 556814-2896;

Flygplatsen  avser  Helsingborg Airport;

Flygplatsstyrelsen  avser Flygplatsbolagets styrelse;

Flygplatsbolagets verksamhet  avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

Koncernbolag  avser bolag som direkt eller indirekt  av Part;

Maxbeloppet  avser det belopp som angivits  respektive Part i punkt 8.1 nedan och 
som Parten har  sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive Bolagets 

 av Flygplatsbolaget och   av eventuella framtida  som 
uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av  

 enligt vad som anges i avsnitt 8 nedan;

Part  avser de i ingressen till detta Avtal angivna  i Bolaget, var  sig; 

Parterna  avser de i ingressen till detta Avtal angivna  i Bolaget, 
gemensamt;

Parterna 1-7  avser Parterna exklusive  Turism och 

Rapporten  avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska  till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 8.5.1 nedan;

Styrelsen  avser styrelsen i Bolaget; och

 avser den  av  ekonomiskt intresse som respektive Parts 
  Flygplatsbolaget att 

3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt  i   Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt  i  kommun.

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att  Parternas strategiska intressen genom att  
och  aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt  av Flygplatsbolaget kommer 
Bolaget  styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid av Avtalet
de lydelser som  av Bilaga 3.3(a) och Bilaga 3.3(b). Parterna   om att 
bolagsordningarnas  endast   i enlighet med  i Avtalet. 

 det fall en bolagsordning och Avtalet  motstridiga eller icke  
 ska Avtalet   mellan Parterna.
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3.4 Det kommunala  med Bolagets verksamhet  att  det ansvar som 
   (Parterna 1-7) som  och bidra till att uppfylla 

kommunernas  Det kommunala  med Flygplatsbolagets verksamhet  att 
tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och  Flygplatsen   

 och  och att  bidra till regionens utveckling och 

3.5 Parterna ska lojalt verka  Bolagets och Flygplatsbolagets  och  sig 
 att delta   och i Styrelsens arbete och att   sin 
 i enlighet med  i detta Avtal.

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 
enlighet med det kommunala   respektive bolag. Bolaget och 
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 
kommunala  samt i ekonomiskt  med  av 
den kommunala  Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 
avser  av egendom,   och  av fast och  
egendom ska  dock inte 

3.7 Parterna ska   i Bolaget anta detta Avtal som   Bolaget.

3.8 Parterna ska genom Bolaget   till Flygplatsbolaget som antas  
 i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget  att  

 Det initiala   av Bilaga 1.5. I  har  
  preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget  

 i enlighet med vad som stadgas i   och vid behov  
nya eller   i enlighet med punkt 5.8 nedan. 

3.9 Parterna ska genom Bolaget  tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 
 som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 

Flygplatsbolaget  verkar  en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 
Flygplatsbolaget ska   vara en av de ledande flygplatserna i Sverige  
det  klimat- och 

4 Aktiekapital och  av Aktier

4.1 Bolagets aktiekapital vid tidpunkten detta Avtals 100 000 kronor,
  10 000 Aktier som   mellan Parterna enligt 

Antal Aktier Andel kapital
 och 

Helsingborg 4 159 41,59 %

3 238 32,38 %

1 067 10,67 %

507 5,07 %

Klippan 286 2,86 %
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Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %
 Turism och 

488 4,88 %

Summa 10 000 100 %

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma  och  till utdelning.

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny i Bolaget att det
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till  ny 

 Varje ny  ska  vara skyldig att  detta Avtal som part.

5 Styrelse,   revisorer m.m.

5.1 Styrelsen ska  av sju (7) ordinarie  med sju (7) suppleanter som utses av 
 i Bolaget  tiden intill slutet av den  som  under det 

  Envar av Helsingborg,   Klippan, 
Bjuv och Perstorp   att nominera vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) 
suppleant till Styrelsen.  ska    att nominera en (1) ordinarie 
ledamot medan  Turism och  ska   att nominera en (1) suppleant 
till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska Parterna 1-7 utse 
kommunstyrelsens  i sin kommun.

5.2 Parterna  ense om att den ledamot som har utsetts av  ska utses till 
Styrelsens  och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 
Styrelsens vice 

5.3  till  och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas  
 i Bolaget och ska   kommuns principer som  i 

samverkan mellan olika kommuner exempelvis i 

5.4 Parterna ska  efter att Styrelsens   en  kompetens 
med god   och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5 Parterna  sig att   i Bolaget    av de personer 
till  och suppleanter som har nominerats av respektive Part. 

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen  en  eller annat liknande 
engagemang med en Part ska  Part   att entlediga  person  
sina uppdrag i Bolaget.

5.7  ska  minst fyra (4)  per   kallelse av 
Styrelsens   styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens  och 
ha  och  vid  dock utan  att delta i Styrelsens beslut annat 

 efter  i  ledamots  Dokumentation och bakgrundsmaterial 
ska   och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar  

 I  fall  kallelse och material dock skickas senare,  
att alla  ges  att delta i och  sig  
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 och att samtliga  accepterar att   
 och fatta beslut grundat   kallelse.  i form av protokoll per 

capsulam  samtliga  justering av protokollet.

5.8 Styrelsen ska  fungera som ett   Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga   Flygplatsbolagets verksamhet och  
nya eller    Flygplatsbolaget. De   
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska  till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut   i Flygplatsbolaget. Innefattar det   

 som  av principiell beskaffenhet eller annars av  vikt ska   
 till Parterna 1-7:s respektive    innan 

 beslut fattas.  som ska upp  beslut   i Flygplatsbolaget 
ska alltid  av en beredning av  i Styrelsen.

5.9 Styrelsen ska  ansvara  att  styrdokument,  exempelvis 
arkivreglemente och beslut om  till dess styrelse, som   i ett 

 bolag antas   i Flygplatsbolaget.

5.10 Varje enskild Part ska tillse att ledamot eller suppleant i Styrelsen eller 
Flygplatsstyrelsen, som  utsedd av eller  annat  representerar  Part, i alla 

  och agerar i enlighet med  i detta Avtal.

5.11 Styrelsens  ska vara  vid  i Bolaget.

5.12  granskning av Bolagets    samt styrelsens, och i 
 fall    ska Parterna   

utse en revisor med en suppleant, vilka  ska vara auktoriserade revisorer.  ett 
registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 

 utses till revisor i Flygplatsbolaget.

5.13 Parterna  ense om att  i  ska utse en lekmannarevisor 
med en suppleant  granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 

  ett  och  ekonomisk synpunkt   och om 
bolagens interna kontroll   Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 

  en tid av  (2)  

5.14 Parterna   om att Bolagets firmateckning ska ske genom   
i  varav en ska vara Styrelsens  eller vice 

5.15 Bolaget ska inte ha    Parterna   om att  
ska utse en ansvarig   Bolaget som ska ansvara  Bolagets 
styrelseadministration.

6  i Styrelsen

6.1 Styrelsen i Bolaget   endast om minst fem (5)    varav 
Styrelsens  och vice ska vara  Vid   Parts 
ordinarie ledamot i Styrelsen ska i dennes   av samma Part nominerad 
styrelsesuppleant. Den av  Turism och  utsedde suppleanten ska  

 att   den ordinarie ledamot i Styrelsen som nominerats av 
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6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella    Bolaget och 
 inte i  fall  att avvika    vid sina beslut.

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika  ska  ha 

6.4   styrelseledamot ska inte anses  enbart av den anledningen att  
avser ett  mellan Bolaget och en Part som ledamoten   i eller har 
annat engagemang med.

7    
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 
m.m.

7.1  

Innan beslut som  av principiell beskaffenhet eller annars av  vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parterna 1-7:s respektive 

 ges  att ta  till 

7.2

7.2.1 Styrelsen ska  en  dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 
operativa ledning kring Flygplatsbolagets  och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga   syftar  till att  upp   
Flygplatsbolaget.   ska  minst   per 

7.2.2 Om   av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person  Flygplatsbolagets ledning   i de 

 som    en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat.  redovisning ska dock endast kunna ske en  per  och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen

7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning  val av Flygplatsstyrelsen och 
 besluta om Flygplatsstyrelsens  Flygplatsstyrelsen ska  av 

sju (7)  varav   eller  i kommunerna (Parterna) 
som externa  ska kunna komma   i  kommun 
ska utse  i Flygplatsstyrelsen efter  Styrelsen. Arvodet till 

 i Flygplatsstyrelsen ska  till 1,5 prisbasbelopp per    
och 1 prisbasbelopp per    

7.4 Insyn och rapportering

7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget   en skriftlig  till samtliga Parter 
 Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och  i  

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive  ska vidare ha  att ta del 
av  Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och  samt i  
informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket  innefattar  att  
in de yttranden och upplysningar som   att kommunstyrelsen ska kunna 

 sina uppgifter.  hinder mot att  viss uppgift  grund av 
lagstadgad sekretess  uppgiften dock strykas eller  varvid Bolaget 
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respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller  med
angivande av  

8 Finansiering

8.1 Parternas 

8.1.1 Envar av Parterna  sig genom  av detta Avtal att finansiera Bolagets 
  av Flygplatsbolaget och  de eventuella framtida  som 

uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av  
 med nedan angivna maximala belopp Maxbeloppet

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

16 255 000

5 355 000

2 547 450

Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

 Turism och 2 447 550

Totalt: 50 197 768

Maxbeloppet ska   kostnaderna  Bolagets bildande och  kostnader 
som  relaterade till  av Flygplatsbolaget,  inte Parterna beslutar annat.

8.1.2 Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav i 
Bolaget. Varje Parts   vidare  till Maxbeloppet. 
Parternas finansiering ska  Bolaget  likartat  och normalt genom att 
Bolaget  ett driftbidrag   av uppkommen  eller,    

 ett villkorat  Parterna ska dock  kunna besluta att  
Bolaget finansiering  annat  i enskilda fall. Finansieringen ska  Bolaget vid 
behov, efter    Styrelsen.

8.1.3   i denna punkt 8.1 och vad som i  uttryckligen anges 
i avsnitt 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital,  

 eller  annat  bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering. I 
enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, garanterar  dock  Turism 
och    av sina skyldigheter enligt Avtalet. Skulle  
Turism och  inte uppfylla sitt  att  Bolaget finansiering i 
enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8,  det   att   av 
Styrelsen, eller av Parterna 1-7, utan   Bolaget  utebliven 
finansiering. 



 12 

8.2   aktierna i Flygplatsbolaget

8.2.1 Den    Bolagets  av aktierna i Flygplatsbolaget 
uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga  kommer att 

  ett slutligt   Flygplatsbolaget  i enlighet 
med vad som stadgas i  med  Peab FU Holding 8 AB. 

8.2.2   Bolagets  av aktierna i Flygplatsbolaget  i Maxbeloppet.

8.3

8.3.1  grund av den  situation som Flygplatsbolaget   befinner 
sig i till  av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att  Flygplatsbolaget 
ett   till  av Flygplatsbolagets prognosticerade  
under perioden 1 september  31 december 2020. 

8.3.2   i Maxbeloppet.

8.4 Flygplatsbolagets 

8.4.1 Flygplatsbolaget ska varje enskilt  finansiera sitt behov av  
   av  genom att uppta  hos  eller 

 av Parterna eller i extern bank.  ska  i den  som 
antas av Flygplatsstyrelsen  varje nytt  Flygplatsstyrelsen ska  
varje nytt  skriftligen  Styrelsen om Flygplatsbolagets  

 det kommande  Till  ska vara fogat ett skriftligt 
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets  har  och vilka kostnader 

  av  inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 
vid  av  

8.4.2 Styrelsen ska  ta beslut om att  Flygplatsbolagets  varefter 
Flygplatsstyrelsen ska  Flygplatsbolagets  i enlighet med Styrelsen 
beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader  det 
kommande   rimliga och att Flygplatsbolaget inte   

    

8.4.3 I de fall som en Part som  ut  till Flygplatsbolaget ska  vara  med 
en   i proportion till kreditrisken.

8.4.4 Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin  och  till denna 
andel och  inte solidariskt med annan Part - svara  att  de  som 

  i samband med   till Flygplatsbolaget som har  
i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska  en  borgensavgift till varje 
enskild Part  det  som Part har  ut.

8.5

8.5.1 Bolaget ska genom  instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 maj 
och den 15 september  en skriftlig rapport till Styrelsen Rapporten  som 
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid  av  tertial och en 
resultatprognos   Rapporten ska  ett objektivt  beakta all relevant  
fakta och alla de   som  kan   
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat. 
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8.5.2 Rapporten ska ligga till grund  Styrelsens  analys och planering av 
huruvida och i vilken  som Bolaget kan komma att   eventuell 
uppkommen  i Flygplatsbolaget med anledning av  vid  

   inte  vad som   att  de kostnader 
som har uppkommit i samband med  med  tagen till de  som 

 har  Flygplatsbolaget ska inte     
 och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader  av 
  i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade  bolaget var i 

privat  med undantag  normala  i Flygplatsbolagets verksamhet. 

8.5.3 Parterna  ense om att Bolaget, i  fall, ska  den  som 
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt  med anledning av  genom 
att  koncernbidrag eller  annat  som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska  

 en   Flygplatsbolaget varigenom Bolaget  sig att 
svara  att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje   till minst det 
registrerade aktiekapitalet.

8.5.4 Inom ramen  Parternas  enligt punkt 8.1 ovan ska Parterna 
vidare,    av Styrelsen,  uppkommen  i Bolaget  varje enskilt 

 upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

8.6  av villkorade 

Varje Part  sig, i  fall, att   i Bolaget   
 av de eventuella villkorade  som Parterna har  till 

Bolaget  Bolagets  vinstmedel innan  vinstutdelning sker  
Bolaget.

8.7 Insyn i Flygplatsbolaget

Bolaget ska i  till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen   att ta del av 
Flygplatsbolagets  och andra handlingar som  Flygplatsbolagets 
verksamhet, i den omfattning det   att Styrelsen ska kunna  
Flygplatsbolagets  och resultat eller ett visst  som ska behandlas vid 

 i Styrelsen eller   

8.8 Ytterligare finansiering till Bolaget

Om Styrelsen finner att Bolaget  i behov av ytterligare finansiering  
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera  och ta fram  till Parterna  hur 
Bolaget kan   ytterligare finansiering. Part har dock inte  skyldighet 
att tillskjuta  ytterligare kapital till Bolaget  Maxbeloppet, och accepterar i 

   att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att  ut om 
det   i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part    att 
teckna  Aktier.

9 Utdelning

Parterna  ense om att ingen vinstutdelning ska ske  Bolaget  eventuella 
 villkorade  har kunnat  till Parterna. Motsvarande 

 ska   vinstutdelning  Flygplatsbolaget, d.v.s.  det fall Bolaget 
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har  villkorade  till Flygplatsbolaget ska dessa  till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

10  och  av Aktier

10.1  mot att  aktier

Ingen Part   att  eller  eller  annat    sitt 
aktieinnehav i Bolaget,  annat   som  av denna punkt 10.

10.2  till av Part kontrollerat bolag

10.2.1 Part   att  sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 
 om  i Aktiernas  i detta Avtal respektive 

Bolagets bolagsordning blir  Vid  ska Koncernbolaget skriftligen 
ansluta sig till och  Avtalet som ny Part   den  Parten. Den 

 Parten ska dock  med ett solidariskt ansvar  Koncernbolagets 
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 

10.2.2  Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte  till  
 koncernen, utan att Aktierna i Bolaget  har erbjudits  Parter 

till  i enlighet med punkt 10.3 nedan. 

10.3

10.3.1 Parterna  ense om att ingen Part ska kunna  sina Aktier i Bolaget  den 31 
december 2030 annat  med de andra Parternas skriftliga   

10.3.2  tiden efter den 31 december 2030   i punkt 10.3.3  10.3.11 
nedan om Part   sina Aktier.

10.3.3  det fall en Part   eller  annat   sig samtliga eller vissa av 
sina Aktier, ska dessa Aktier av  Part  erbjudas de andra Parterna till  
Parterna  vidare med att en Part i vissa situationer kan vara skyldig att 
erbjuda sina aktier i Bolaget till  av de andra Parterna i enlighet med vad som 
anges i detta Avtal.   inte   mindre antal Aktier  de 
som erbjudits.

10.3.4 Skyldigheten att erbjuda Aktierna till  ska  genom en  
skriftlig till Styrelsens med angivande av och

 villkor   inklusive  vilken   i kontanter. 
Vid  av en Parts Aktier ska, i  fall,  av denne Part 

  till Bolaget  i  

10.3.5  ett  avgivits, ska Styrelsens  genast skriftligen 
meddela detta till de  Parterna med anmodan till dessa att, om en Part 

 begagna sig av  skriftligen   till 
Styrelsens  inom tre (3)   den dag   mottogs. 

10.3.6 Inom en (1) vecka efter att Styrelsen  mottagit Parts  enligt 
punkt 10.3.5, ska Styrelsens  skriftligen meddela Parterna om och hur de 

 Parterna avser att utnyttja  Har flera Parter  



 15 

intresse av att  sin  ska de aktuella Aktierna  mellan Parterna 
proportionerligt.

10.3.7 Genom   Aktier ska  kontant inom  (2)   den 
tidpunkt   blev  mot  av eventuellt  
aktiebrev samt samtliga andra  som  med innehav av Aktie i Bolaget.

10.3.8  de  Parterna  att    erbjudande Part 
fritt  Aktierna inom tre (3)    av erbjudandefristen till den 
i  om  angivne  och  de  villkor som angivits i 

 om  dock med beaktande av vad som  av punkt 10.3.9 nedan. 

10.3.9 Part, som  eller  annat   sina Aktier till tredje man ska tillse att den 
som  Aktierna i omedelbar anslutning till  ansluter sig skriftligen till 
detta Avtal. Om  inte senast en (1) vecka  det att   
anslutit sig till detta Avtal  var och en av de andra Parterna  att  att de 

 Aktierna blir   hembud enligt bolagsordningens 

10.3.10 Vad ovan stadgas om Aktier ska   interimsaktier, konvertibler, 
teckningsoptioner,   samt andra instrument om  till 

 eller annan  i Bolaget som Part  

10.3.11 Med  av Aktier  i  fall,  Parts  till 
 av  villkorade  

10.4  av samtliga Aktier i Bolaget

 tredje man bud till Parterna som avser ett  av samtliga aktier i Bolaget, 
ska   Om Parter som tillsammans representerar minst  tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet,  sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och  villkor som anges i  tredje mans bud.

10.5  att inte  eller   enligt bolagsordningen

Envar av Parterna  sig att inte  eller   enligt Bolagets 
bolagsordnings  om  eller hembud i samband med Parts  
av Aktier som sker i enlighet med  i detta Avtal eller som sker med 

 av de andra Parterna.

11

11.1 Om ingen  angivits i  om  enligt punkt 10.3 ovan eller om 
 av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan  

 om   Aktierna inom en (1)   det att 
erbjudandefristen  eller   om  gjordes av Part, ska 

 motsvara Aktiernas  (i  fall inklusive 
 av de till Bolaget av  Part   vid tidpunkten  

  Kan Parterna ej   om 
  Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska   av 

en oberoende och Parterna   utsedd av Sydsvenska 
Handelskammaren.  ska vara  hos en  
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 med stor erfarenhet av  av bolag. Kostnaden    
ska delas lika mellan Parterna.

11.2 Det av den oberoende     Bolaget  bindande och 
varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i  som svarar mot Aktiens andel i 
Bolagets kapital.

12 g

Part  inte  Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger  till aktie eller 
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande  samtliga Parter.

13 Meddelanden

Varje meddelande eller  enligt detta Avtal ska av Part  till annan 
Part   som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat  Parter, med iakttagande 
av  i denna punkt).  meddelande ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda

(a) om  med bud; dagen   

(b) om  med e-post; vid kvittens eller svar  adressaten som  
 av att meddelandet har mottagits; eller

(c) om  med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter   
postbefordran.

14  av  och skyldigheter

Parts  och/eller skyldigheter enligt detta Avtal  ej  eller  
utan samtidig  av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med 

 om  i punkt 10.3 ovan.

15  ogiltighet

Skulle   i detta Avtal (eller del  vara ogiltig, ska detta inte 
 att Avtalet eller  i sin helhet  ogiltigt. I  ska Parterna 

justera Avtalet eller    det    att ge effekt  Avtalets 
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma  om  av  
som  ogiltig, ska   anses struken och   i Avtalet 
ska  

16  reglering och 

16.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
 alla  som Avtalet  Alla skriftliga eller muntliga  och 

 som  Avtalet  av  i detta Avtal.

16.2  av och  till detta Avtal ska  att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.
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17 Avtalstid

17.1 Detta Avtal  i kraft  samtliga Parter i  ordning har undertecknat Avtalet 
och   en inledande avtalstid till och med den 31 december 2030. Om inte 
Avtalet sagts upp till  skriftligen av Part senast tolv (12)   
avtalstidens   avtalstiden  Avtalet  automatiskt med  (2)  i 
taget med  

17.2 Skulle Avtalet  upp av en Part enligt punkt 17.1 ovan,   Part skyldig att 
erbjuda sina Aktier till  enligt punkt 10.3 ovan varvid  av Aktierna 

 ska  i enlighet med punkt 11 ovan.

17.3 En Parts  av Avtalet ska inte  Avtalets giltighet i  utan Avtalet 
ska  att vara i kraft mellan  Parter.

18 Avtalsbrott; 

18.1  det fall Part i   bryter mot detta Avtal och, i det fall brott mot 
avtalet kan   att   brott inom trettio (30) dagar  
det att  Part har mottagit skriftligt meddelande  brottet   av de 
andra Parterna,  de andra Parterna  men ingen skyldighet, att  upp detta 
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska   ha 
en ovillkorlig  att  den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 
Aktierna ska vara   indragning   till den avtalsbrytande Parten 
(enligt 20 kap aktiebolagslagen).  av Aktierna ska i dessa fall  i 
enlighet med punkt 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

18.2 Den  som  i punkt 18.1 ovan ska inte utesluta annan  som 
Parterna kan   till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

18.3 Om Part  i konkurs, inleder   in betalningarna eller 
eljest  anses ha kommit    den andre Parten  att  den 

 Partens Aktier.  av Aktierna ska  i enlighet med 
punkt 11 ovan. 

19  lag och tvister

19.1 Svensk lag ska   detta Avtal.

19.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt  av  domstol. 
Tvist avseende   Aktie ska dock  enligt den i punkt 11 stadgade 
ordningen.

________________________________

SIGNATURSIDA 
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Detta Avtal har  i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad  kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

 kommun  kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Perstorp kommun  Turism och  Ek. 

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________



Utkast 2020-11-05
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 HELSINGBORGS 
FLYGPLATS HOLDING AB



2 

1 Bakgrund ......................................................................................4

2 Definitioner ...................................................................................5

3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter ...................6

4 Aktiekapital och  av Aktier ............................................7

5 Styrelse,   revisorer m.m...........................78

6  i Styrelsen ...............................................................9

7    valberedning 
till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn m.m. .......................910

7.1  ...........................................910

7.2 ...................................................................................910

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen ...................................................10

7.4 Insyn och rapportering....................................................................10

8  majoritet vid vissa beslut...............................................10

98 Finansiering ................................................................................11

9.18.1 Parternas .......................................................11

9.28.2   aktierna i Flygplatsbolaget .....................................12

9.38.3 ................................................................................12

9.48.4 Flygplatsbolagets .............................................................12

9.58.5 ...........................................................................1312

9.68.6  av  villkorade .........................13

9.78.7 Insyn i Flygplatsbolaget ..................................................................13

9.88.8 Ytterligare finansiering till Bolaget.................................................1413

109 Utdelning.................................................................................1413

1110  och  av Aktier ....................................................14

11.110.1  mot att  aktier .........................................................14

11.210.2  till av Part kontrollerat bolag ...........................................14

11.310.3 ..........................................................................................14

11.410.4  av samtliga Aktier i Bolaget.............................................15

11.510.5  att inte  eller   enligt bolagsordningen .......1615

1211 ................................................................................1615

1312 ................................................................................16

1413 Meddelanden...............................................................................16

1514  av  och skyldigheter.................................16

1615  ogiltighet .........................................................1716

1716  reglering och .........................................1716

1817 Avtalstid......................................................................................17

1918 Avtalsbrott; ..................................................................17

2019  lag och tvister .........................................................1817



3 

BILAGOR

Bilaga 1.41.5 Intitialt   Flygplatsbolaget

Bilaga 3.3(a) Bolagsordning Bolaget

Bilaga 3.3(b) Bolagsordning Flygplatsbolaget
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AKTIE GARAVTAL

Detta   har denna dag  mellan

(1) Helsingborgs stad, org nr 212000-1157, 251 89 Helsingborg Helsingborg

(2)  kommun, org nr 212000-0972,   2, 262 80  

(3)  kommun, org nr 212000-1165, Centralgatan 20, 263 38  

(4)  kommun, org nr 212000-0944, 269 80  

(5) Klippans kommun, org nr 212000-0928,  12, 264 80 Klippan, 
Klippan  

(6) Bjuvs kommun, org nr 212000-1041, Box 501, 267 25 Bjuv Bjuv och

(7) Perstorp kommun, org nr 212000-0910, 284 85 Perstorp Perstorp .; och

(8)  Turism och  Ekonomisk , org nr 716406-3120, Box 1096, 
269 21   Turism och 

Ovan angivna parter  nedan var  sig  Part  och gemensamt  Parterna

1 Bakgrund

1.1 Parterna har beslutat 1-7 ovan beslutade att gemensamt bilda  Helsingborgs 
Flygplats Holding AB Bolaget  i syfte att Bolaget ska skulle  samtliga aktier 
i  Flygplats AB, org nr 556814-2896, Flygplatsbolaget   den 
nuvarande   Peab FU Holding 8 AB, org nr 559257-3132. 
Flygplatsbolagets verksamhet  att driva  Helsingborg Airport 

Flygplatsen Bolagets  av Flygplatsbolaget har   per den 1 
september 2020. Parterna 1-7 ingick i samband   ett  avseende 
Bolaget och deras gemensamma styrning av Bolaget och indirekt Flygplatsbolaget.

1.2 Mot bakgrund av att  med  Parters  per den [datum] 2020 
har  488 av sina 995 Aktier i Bolaget till  Turism och  har 
Parterna beslutat att det mellan Parterna 1-7    Bolaget 
ska  att  och   av detta nya  Avtalet  som 

 mellan Bolagets samtliga   Det tidigare   
 automatiskt att  per dagen  detta Avtals  efter samtliga 

Parters undertecknande av Avtalet.  av   av 488 Aktier 
till   Turism och  har  under villkor att  gentemot  
Parter, garanterar  Turism och    av sina skyldigheter 
enligt Avtalet. Genom sitt undertecknande av Avtalet   sig  ett 

  och svarar  solidariskt med  Turism och  
 att  Turism och  uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, 
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inklusive finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, enligt vad som anges 
i avsnitt 8 nedan.

1.3 1.2Parterna    i Bolaget och  tillsammans samtliga utgivna aktier 
i Bolaget Aktierna  Parternas nuvarande aktieinnehav i Bolaget  av punkt 
4.1 nedan.

1.4 Flygplatsbolagets verksamhet  att driva  Helsingborg Airport 

1.5 Bolagets  av Flygplatsbolaget skedde  att  en fortsatt drift av 
Flygplatsen efter det att 1.3Peab FU Holding 2 AB fattade under  2020 hade fattat 
beslut om att  ned driften av Flygplatsen till  av den  situationen 
med en helt avstannad flygverksamhet som Flygplatsen hade drabbats av till  av 
den Covid-19 pandemi som     i Sverige och stora delar av 

 i  Parterna 1-7 var  om att Flygplatsens fortlevnad  
  att behovet av kommunikationer med flyg till och  Flygplatsen  

  och  fortsatt kunde erbjudas. Efter Bolagets  av 
Flygplatsbolaget har Parterna 1-7  Flygplatsbolaget att  en  av 

 ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen samt beslutat om ett initialt 
 i enlighet med Bilaga 1.5.   att  en  av 

 ekonomiskt intresse samt det initiala    efter detta 
Avtals 

1.6 Parterna   om att Flygplatsens fortlevnad    att behovet 
av kommunikationer med flyg till och  Flygplatsen    och 

 kan erbjudas  framgent. Parterna har  beslutat att genom Bolaget 
 avtal med Peab FU Holding 8 AB om  av samtliga aktier i Flygplatsbolaget 

 att  en fortsatt drift av Flygplatsen. Efter Bolagets  av Aktierna 
ska Flygplatsbolaget av 1.4Parterna  att  en  av  
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har  beslutat om ett 
initialt  i enlighet med Bilaga 1.4, som ska   Flygplatsbolaget tills 
vidare.

1.6 1.5Parterna   med att kommunallagens  om  
kommunala bolag  till mpliga  Bolaget och Flygplatsbolaget. Det  Parterna 
att enas om hur de  bolagen ska vara bundet av dessa  i en omfattning 
som  rimlig med  till  mellan Parterna, verksamhetens 
art och  i vrigt.

1.7 1.6Parterna har enats om villkoren i Avtalet i syfte att  reglera  av 
Bolaget och deras   samt deras gemensamma styrning av Bolaget 
och indirekt Flygplatsbolaget.  i detta Avtal ska   samtliga 
Aktier i Bolaget som en Part  under Avtalets giltighetstid.

1.8 1.7Detta Avtal  Parternas  reglering av samtliga de fr gor som Avtalet 
 



 6 

2 Definitioner

I detta Avtal ska  uttryck ha  

Aktie  avser aktie i Bolaget;

Aktier/-na  avser samtliga aktier i Bolaget och de ytterligare aktier som emitteras av 
Bolaget och/eller konvertibler, teckningsoptioner,   samt 
andra instrument som  till  av aktier eller andel i vinst i Bolaget  
tid till annan;

Avtal/et  avser detta  och samtliga bilagor 

Bolaget  avser  Helsingborgs Flygplats Holding AB, org nr 559257-3132;

Bolagets verksamhet  avser Bolagets verksamhet med att  och  aktier i 
Flygplatsbolaget;

Flygplatsbolaget  avser  Flygplats AB, org nr 556814-2896;

Flygplatsen  avser  Helsingborg Airport;

Flygplatsstyrelsen  avser Flygplatsbolagets styrelse;

Flygplatsbolagets verksamhet  avser Flygplatsbolagets verksamhet med att driva 
Flygplatsen;

Koncernbolag  avser bolag som direkt eller indirekt  av Part;

Maxbeloppet  avser det belopp som angivits  respektive Part i punkt 9.1 8.1 nedan 
och som Parten har  sig att bidra med till finansieringen av Bolaget, inklusive 
Bolagets  av Flygplatsbolaget och   av eventuella framtida  
som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av  

 enligt vad som anges i avsnitt 9 8 nedan;

Part  avser de i ingressen till detta Avtal angivna  i Bolaget, var  sig; 

Parterna  avser de i ingressen till detta Avtal angivna  i Bolaget, 
gemensamt;

Parterna 1-7  avser Parterna exklusive  Turism och 

Rapporten  avser den ekonomiska rapport som Flygplatsstyrelsen ska  till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 8.5.1 nedan;

Styrelsen avser styrelsen i Bolaget; och

 avser den  av  ekonomiskt intresse som respektive Parts 
  Flygplatsbolaget att 
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3 Bolaget och Flygplatsbolaget och dess verksamheter

3.1 Bolagets styrelse ska ha sitt  i   Flygplatsbolagets styrelse ska ha 
sitt  i  kommun.

3.2 Bolagets verksamhet ska vara att  Parternas strategiska intressen genom att  
och  aktier i Flygplatsbolaget. Genom sitt  av Flygplatsbolaget kommer 
Bolaget  styra och kontrollera driften av Flygplatsen.

3.3 Bolagets och Flygplatsbolagets respektive bolagsordning har vid  av Avtalet 
den lydelse de lydelser som  av Bilaga 3.3(a). Efter  av Aktierna ska 
Bolaget  en  i Flygplatsbolaget besluta anta en ny bolagsordning  
Flygplatsbolaget enligt  och Bilaga 3.3(b). Parterna   om att 
bolagsordningarnas  endast   i enlighet med  i Avtalet. 

 det fall en bolagsordning och Avtalet  motstridiga eller icke  
 ska Avtalet   mellan Parterna.

3.4 Det kommunala  med Bolagets verksamhet  att  det ansvar som 
  (Parterna   (Parterna 1-7) som  

och bidra till att uppfylla kommunernas  Det kommunala  med 
Flygplatsbolagets verksamhet  att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg 
till och  Flygplatsen    och  och att  bidra 
till regionens utveckling och 

3.5 Parterna ska lojalt verka  Bolagets och Flygplatsbolagets  och  sig 
 att delta   och i Styrelsens arbete och att   sin 
 i enlighet med  i detta Avtal. Envar av Parterna  sig 

vidare att tillse att styrelseledamot som   i eller  annat  har ett 
engagemang hos Part efterlever detta Avtal vid  av sitt uppdrag som ledamot i 
Styrelsen respektive Flygplatsstyrelsen.

3.6 Verksamheterna i Bolaget och Flygplatsbolaget ska bedrivas utan vinstsyfte och i 
enlighet med det kommunala   respektive bolag. Bolaget och 
Flygplatsbolaget ska vidare bedriva sina verksamheter med iakttagande av den 
kommunala  samt i ekonomiskt  med  av 
den kommunala  Till den del som Flygplatsbolagets verksamhet 
avser  av egendom,   och  av fast och  
egendom ska  dock inte 

3.7 Parterna ska   i Bolaget anta detta Avtal som   Bolaget.

3.8 Parterna ska genom Bolaget   till Flygplatsbolaget som antas  
 i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget  att  

 Det initiala   av Bilaga 1.41.5. I  har  
  preciserats. Styrelsen ska kontrollera att Flygplatsbolaget  

 i enlighet med vad som stadgas i   och vid behov  
nya eller   i enlighet med punkt 5.8 nedan. 

3.9 Parterna ska genom Bolaget  tillse att Flygplatsbolaget bedriver ett effektivt 
 som syftar mot en klimatneutral drift av Flygplatsbolaget samt att 
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Flygplatsbolaget  verkar  en utveckling mot ett fossilfritt resande med flyg. 
Flygplatsbolaget ska   vara en av de ledande flygplatserna i Sverige  
det  klimat- och 

4 Aktiekapital och  av Aktier

4.1 Bolagets aktiekapital  vid tidpunkten  detta Avtals  100 000 kronor, 
  10 000 Aktier som   mellan Parterna enligt 

Antal Aktier Andel kapital
 och 

Helsingborg 4 159 41,59 %

3 238 32,38 %

1 067 10,67 %

995507 9,95 5,07 %

Klippan 286 2,86 %

Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %
 Turism och 

488 4,88 %

Summa 10 000 100 %

4.2 Aktierna i Bolaget ska ha samma  och  till utdelning.

4.3 Om Parterna beslutar att det ska intas ny  i Bolaget   att det 
ska ske genom beslut om riktad nyemission av nya aktier i Bolaget till  ny 

 Varje ny  ska  vara skyldig att  detta Avtal som part.

5 Styrelse,   revisorer m.m.

5.1 Styrelsen i Bolaget ska  av sju (7) ordinarie   med sju 
(7) suppleanter som utses av  i Bolaget  tiden intill slutet av den 

 som  under det   Varje Part Envar av 
Helsingborg,   Klippan, Bjuv och Perstorp   att nominera 
vars en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant till Styrelsen.  ska  

  att nominera en (1) ordinarie ledamot medan  Turism och  ska 
  att nominera en (1) suppleant till Styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot i 

Styrelsen ska varje Part Parterna 1-7 utse kommunstyrelsens  i sin kommun.

5.2 Parterna  ense om att den ledamot som har utsetts av  ska utses till 
Styrelsens  och att den ledamot som har utsetts av Helsingborg ska utses till 
Styrelsens vice 
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5.3  till  och suppleanterna i Styrelsen ska beslutas  
 i Bolaget och ska   kommuns principer som  i 

samverkan mellan olika kommuner exempelvis i 

5.4 Parterna ska  efter att Styrelsens   en  kompetens 
med god   och insikt i Bolagets verksamhet.

5.5 Parterna  sig att   i Bolaget    av de personer 
till  och suppleanter som har nominerats av respektive Part. 

5.6 Skulle en ledamot eller suppleant i Styrelsen  en  eller annat liknande 
engagemang med en Part ska  Part   att entlediga  person  
sina uppdrag i Bolaget.

5.7  ska  minst fyra (4)  per   kallelse av 
Styrelsens   styrelsesuppleanterna ska kallas till styrelsens  och 
ha  och  vid  dock utan  att delta i Styrelsens beslut annat 

 efter  i  ledamots  Dokumentation och bakgrundsmaterial 
ska   och suppleanterna minst sju (7) arbetsdagar  

 I  fall  kallelse och material dock skickas senare,  
att alla  ges  att delta i och  sig  

 och att samtliga  accepterar att   
 och fatta beslut grundat   kallelse.  i form av protokoll per 

capsulam  samtliga  justering av protokollet.

5.8 Styrelsen ska  fungera som ett   Flygplatsbolaget med uppgift att 
diskutera strategiskt viktiga   Flygplatsbolagets verksamhet och  
nya eller    Flygplatsbolaget. De   
Flygplatsbolaget som Styrelsen beslutar om ska  till Flygplatsstyrelsen 
genom beslut   i Flygplatsbolaget. Innefattar det   

 som  av principiell beskaffenhet eller annars av  vikt ska   
 till Parternas Parterna 1-7:s respektive   

 innan  beslut fattas.  som ska upp  beslut  
 i Flygplatsbolaget ska alltid  av en beredning av  i 

Styrelsen.

5.9 Styrelsen ska  ansvara  att  styrdokument,  exempelvis 
arkivreglemente och beslut om  till dess styrelse, som   i ett 

 bolag antas   i Flygplatsbolaget.

5.10 Varje enskild Part ska tillse att styrelseledamot eller styrelsesuppleant som ledamot eller 
suppleant i Styrelsen eller Flygplatsstyrelsen, som  utsedd av eller  annat  
representerar  Part , i alla   och agerar i enlighet med 

 i detta Avtal.

5.11 Styrelsens  ska vara  vid  i Bolaget.

5.12  granskning av Bolagets    samt styrelsens, och i 
 fall    ska Parterna   

utse en revisor med en suppleant, vilka  ska vara auktoriserade revisorer.  ett 
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registrerat revisionsbolag ska kunna utses till revisor i Bolaget. Bolagets revisor ska 
 utses till revisor i Flygplatsbolaget.

5.13 Parterna  ense om att  i  ska utse en lekmannarevisor 
med en suppleant  granskning av om Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter 

  ett  och  ekonomisk synpunkt   och om 
bolagens interna kontroll   Lekmannarevisorn och dennes suppleant ska 

  en tid av  (2)  

5.14 Parterna   om att Bolagets firmateckning ska ske genom   
i  varav en ska vara Styrelsens  eller vice 

5.15 Bolaget ska inte ha    Parterna   om att  
ska utse en ansvarig   Bolaget som ska ansvara  Bolagets 
styrelseadministration.

6  i Styrelsen

6.1 Styrelsen i Bolaget   endast om minst fem (5)    varav 
Styrelsens  och vice  ska vara  Vid   Parts 
ordinarie representant ledamot i Styrelsen ska i dennes   av Parten samma 
Part nominerad styrelsesuppleant. Den av  Turism och  utsedde 
suppleanten ska   att   den ordinarie ledamot i Styrelsen som 
nominerats av 

6.2 Styrelsen ska i sitt arbete alltid beakta eventuella    Bolaget och 
 inte i  fall  att avvika    vid sina beslut.

6.3 Med undantag  vad som anges nedan i punkt 8.1 nedan  Styrelsens beslut av 
den mening som majoriteten av de   enas om.

6.3 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika  ska  ha 

6.4   styrelseledamot ska inte anses  enbart av den anledningen att  
avser ett  mellan Bolaget och en Part som ledamoten   i eller har 
annat engagemang med.

7    
valberedning till Flygplatsstyrelsen och Parternas insyn 
m.m.

7.1  

Innan beslut som  av principiell beskaffenhet eller annars av  vikt fattas i 
Bolaget eller Flygplatsbolaget, ska Styrelsen tillse att Parternas Parterna 1-7:s 
respektive  ges  att ta  till 
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7.2

7.2.1 Styrelsen ska  en  dialog med Flygplatsstyrelsen och Flygplatsbolagets 
operativa ledning kring Flygplatsbolagets  och utveckling samt i andra 
strategiskt viktiga   syftar  till att  upp   
Flygplatsbolaget.   ska  minst   per 

7.2.2 Om   av en Part ska Styrelsen tillse att Flygplatsbolagets VD, ekonomichef 
eller annan person  Flygplatsbolagets ledning   i de 

 som    en redovisning av Flygplatsbolagets verksamhet och 
resultat.  redovisning ska dock endast kunna ske en  per  och Part.

7.3 Valberedning till Flygplatsstyrelsen

7.3.1 Styrelsen i Bolaget ska verka som valberedning  val av Flygplatsstyrelsen och 
 besluta om Flygplatsstyrelsens . Flygplatsstyrelsen ska  av 

sju (7)  varav   eller  i kommunerna (Parterna) 
som externa  ska kunna komma   i  kommun 
ska utse  i Flygplatsstyrelsen efter   Styrelsen. Arvodet till 

 i Flygplatsstyrelsen ska  till 1,5 prisbasbelopp per    
och 1 prisbasbelopp per    

7.4 Insyn och rapportering

7.4.1 Styrelsen ska tillse att Bolaget   en skriftlig  till samtliga Parter 
 Bolagets och Flygplatsbolagets verksamheter, resultat och  i  

7.4.2 Kommunstyrelsen i Parterna 1-7:s respektive  (Part) ska vidare ha  att 
ta del av  Bolagets och Flygplatsbolagets handlingar och  samt i  
informera sig om bolagen och dess verksamheter, vilket  innefattar  att  
in de yttranden och upplysningar som   att kommunstyrelsen ska kunna 

 sina uppgifter.  hinder mot att  viss uppgift  grund av 
lagstadgad sekretess  uppgiften dock strykas eller  varvid Bolaget 
respektive Flygplatsbolaget ska uppge att uppgiften strukits eller  med 
angivande av  

8  majoritet vid vissa beslut

8.1 Oaktat  i Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen (2005:551) 
erfordras  giltigt beslut i nedan angivna  avseende (i)  (b), minst 

 tredjedels majoritet av det totala antalet Aktier i Bolaget och de avgivna   
 och (ii)  (s), att  som har utsetts av Parter som 

tillsammans  minst  tredjedelar av Aktierna   beslutet:

(a)  av Bolagets bolagsordning (b) respektive  om  av 
Flygplatsbolagets bolagsordning (s);

(b)   eller utvidgning av Bolagets (b) eller Flygplatsbolagets 
verksamhet (s);

(c)  eller  omstrukturering av Bolaget (b), Flygplatsbolaget eller 
Flygplatsbolagets verksamhet inklusive  eller  av  
eller del av  (s) samt beslut om likvidation, fusion eller delning av Bolaget 
(b) eller Flygplatsbolaget (s);
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(d)  av   Bolaget (s);

(e) utseende av Flygplatsstyrelsen (s);

(f) entledigande och  av Flygplatsbolagets   (s);

(g)  av   Bolaget (b) eller Flygplatsbolaget (s);

(h) utgivande av  till Flygplatsbolaget   av  
(s); och

(i) beslut i   Flygplatsbolaget som Flygplatsstyrelsen i enlighet med 
 har    (s). 

8.2 Om beslut i  som enligt punkt 8.1 ovan  kvalificerad majoritet i Styrelsen 
inte kan fattas beroende  att erforderlig majoritet inte  ska   
och   dagordningen utan att  beslut tas i   ska   
tas upp igen vid ett nytt  som ska  tidigast en (1) och senast 
fyra (4) veckor  vid tidpunkt som Styrelsens    inte 
heller vid detta  erforderlig majoritet i Styrelsen, ska  yrkande av minst 

 (2)  i Styrelsen   till   ett  
 som ska  tidigast fyra (4) och senast  (8) veckor  vid 

tidpunkt som Styrelsens    inte  yrkande ska 
   vidare behandling i Styrelsen under en period om minst sex (6) 

8.3 Under tiden fram till det   som ska  enligt punkt 8.2 ovan 
ska Parterna   oenigheten i den aktuella  Det   varje 
Part att agera  och med iakttagande av den lojalitetsplikt som existerar 
under detta Avtal. Parterna ska genom beslut i Styrelsen  kunna besluta om 
medling under ledning av en utsedd neutral person eller grupp av personer.  inte 
erforderlig majoritet vid det   ska    vidare 
behandling i Bolaget under en period om minst sex (6) 

8.4 Bristande enighet mellan Parterna eller i Styrelsen ska inte ge Part  till  
 av detta Avtal.

8 9Finansiering

8.1 9.1Parternas 

8.1.1 9.1.1Envar av Parterna  sig genom  av detta Avtal att finansiera 
Bolagets   av Flygplatsbolaget och  de eventuella framtida 

 som uppkommer i Flygplatsbolagets verksamhet, med anledning av  
 med nedan angivna maximala belopp Maxbeloppet

Part Maxbelopp (kr)

Helsingborg 20 875 000

16 255 000

5 355 000

4 995 0002 547 450
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Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

 Turism och 2 447 550

Totalt: 50 197 768

Maxbeloppet ska   kostnaderna  Bolagets bildande och  kostnader 
som  relaterade till  av Flygplatsbolaget,  inte Parterna beslutar annat.

8.1.2 9.1.2Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 8 i Avtalet och i proportion till sitt aktieinnehav 
i Bolaget. Varje Parts   vidare  till Maxbeloppet. 
Parternas finansiering ska  Bolaget  likartat  och normalt genom att 
Bolaget  ett driftbidrag   av uppkommen  eller,    

 ett villkorat  Parterna ska dock  kunna besluta att  
Bolaget finansiering  annat  i enskilda fall. Finansieringen ska  Bolaget vid 
behov, efter    Styrelsen.

8.1.3 9.1.3   i denna punkt 9.1 8.1 och vad som i  
uttryckligen anges i avsnitt 9 8 i Avtalet har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta 
ytterligare kapital,   eller  annat  bidra till Bolagets och 
Flygplatsbolagets finansiering. I enlighet med vad som anges i punkt 1.2 ovan, 
garanterar  dock  Turism och    av sina 
skyldigheter enligt Avtalet. Skulle  Turism och  inte uppfylla sitt 

 att  Bolaget finansiering i enlighet med vad som stadgas i avsnitt 8, 
 det   att   av Styrelsen, eller  av Parterna 1-7, utan 

  Bolaget  utebliven finansiering. 

8.2 9.2   aktierna i Flygplatsbolaget

8.2.1 9.2.1Den    Bolagets  av samtliga aktier aktierna i 
Flygplatsbolaget  uppgick till tjugo miljoner (20 000 000) kronor. Den slutliga 

 kommer att   ett slutligt   
Flygplatsbolaget  i enlighet med vad som stadgas i  med 

 Peab FU Holding 8 AB. 

8.2.2 9.2.2   Bolagets  av aktierna i Flygplatsbolaget  i 
Maxbeloppet.

8.3 9.3

8.3.1 9.3.1  grund av den  situation som Flygplatsbolaget   
befinner sig i till  av Covid-19-pandemin har Parterna beslutat att  
Flygplatsbolaget ett   till  av Flygplatsbolagets 
prognosticerade  under perioden 1 september  31 december 2020 med [ ] 
kronor.  ska  Flygplatsbolaget i anslutning till att  av 
Flygplatsbolaget har . 

8.3.2 9.3.2   i Maxbeloppet.
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8.4 9.4Flygplatsbolagets 

8.4.1 9.4.1Flygplatsbolaget ska varje enskilt  finansiera sitt behov av  
   av  genom att uppta  hos  eller 

 av Parterna eller i extern bank.  ska  i den  som 
antas av Flygplatsstyrelsen  varje nytt  Flygplatsstyrelsen ska  
varje nytt  skriftligen  Styrelsen om Flygplatsbolagets  

 det kommande  Till  ska vara fogat ett skriftligt 
underlag som utvisar hur Flygplatsbolagets  har  och vilka kostnader 

  av  inklusive eventuella investeringar, som har beaktats 
vid  av  

8.4.2 9.4.2Styrelsen ska  ta beslut om att  Flygplatsbolagets  
varefter Flygplatsstyrelsen ska  Flygplatsbolagets  i enlighet med 
Styrelsen beslut. Styrelsen ska vid sitt beslut tillse att Flygplatsbolagets kostnader  
det kommande   rimliga och att Flygplatsbolaget inte   

    

8.4.3 9.4.3I de fall som en Part som  ut  till Flygplatsbolaget ska  vara  
med en   i proportion till kreditrisken.

8.4.4 9.4.4Varje Part ska vara skyldig att - i proportion till sin  och  till 
denna andel och  inte solidariskt med annan Part - svara  att  de 

 som   i samband med   till Flygplatsbolaget 
som har  i Styrelsen. Flygplatsbolaget ska  en  
borgensavgift till varje enskild Part  det  som Part har  ut.

8.5 9.5

8.5.1 9.5.1Bolaget ska genom  instruera Flygplatsstyrelsen att senast per den 15 
maj och den 15 september  en skriftlig rapport till Styrelsen Rapporten  som 
utvisar Flygplatsbolagets resultat vid  av  tertial och en 
resultatprognos   Rapporten ska  ett objektivt  beakta all relevant  
fakta och alla de   som  kan   
Flygplatsbolagets verksamhet, kostnader och resultat. 

8.5.2 9.5.2Rapporten ska ligga till grund  Styrelsens  analys och planering av 
huruvida och i vilken  som Bolaget kan komma att   eventuell 
uppkommen  i Flygplatsbolaget med anledning av  vid  

   inte  vad som   att  de kostnader 
som har uppkommit i samband med  med  tagen till de  som 

 har  Flygplatsbolaget ska inte     
 och Parterna ska tillse att Flygplatsbolagets kostnader   av 
  i paritet med de driftskostnader som Flygplatsbolaget hade  bolaget var i 

privat  med undantag  normala  i Flygplatsbolagets verksamhet. 

8.5.3 9.5.3Parterna  ense om att Bolaget, i  fall, ska  den  som 
Flygplatsbolaget uppvisar varje enskilt  med anledning av  genom 
att  koncernbidrag eller  annat  som beslutas av Styrelsen. Bolaget ska  

 en   Flygplatsbolaget varigenom Bolaget  sig att 
svara  att Flygplatsbolagets egna kapital vid varje   till minst det 
registrerade aktiekapitalet.
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8.5.4 9.5.4Inom ramen  Parternas  enligt punkt 9.1 8.1 ovan ska 
Parterna vidare,    av Styrelsen,  uppkommen  i Bolaget  varje 
enskilt  upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

8.6 9.6 av  villkorade 

Varje Part  sig, i  fall, att   i Bolaget   
 av de eventuella villkorade  som Parterna har  till 

Bolaget  Bolagets  vinstmedel innan  vinstutdelning sker  
Bolaget.

8.7 9.7Insyn i Flygplatsbolaget

Bolaget ska i  till Flygplatsbolaget tillse att Styrelsen   att ta del av 
Flygplatsbolagets  och andra handlingar som  Flygplatsbolagets 
verksamhet, i den omfattning det   att Styrelsen ska kunna  
Flygplatsbolagets  och resultat eller ett visst  som ska behandlas vid 

 i Styrelsen eller   

8.8 9.8Ytterligare finansiering till Bolaget

Om Styrelsen finner att Bolaget  i behov av ytterligare finansiering  
Maxbeloppet, ska Styrelsen diskutera  och ta fram  till Parterna  hur 
Bolaget kan   ytterligare finansiering. Part har dock inte  skyldighet 
att tillskjuta  ytterligare kapital till Bolaget  Maxbeloppet, och accepterar i 

   att Parts andel av Bolagets aktiekapital kan komma att  ut om 
det   i Bolaget beslutas att emitteras Aktier och Part    att 
teckna  Aktier.

9 10Utdelning

Parterna  ense om att ingen vinstutdelning ska ske  Bolaget  eventuella 
 villkorade  har kunnat  till Parterna. Motsvarande 

 ska   vinstutdelning  Flygplatsbolaget, d.v.s.  det fall Bolaget 
har  villkorade  till Flygplatsbolaget ska dessa  till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

10 11  och  av Aktier

10.1 11.1  mot att  aktier

Ingen Part   att  eller  eller  annat    sitt 
aktieinnehav i Bolaget,  annat   som  av denna punkt 1110.

10.2 11.2  till av Part kontrollerat bolag

10.2.1 11.2.1Part   att  sina Aktier i Bolaget till annat Koncernbolag utan att 
 om  i Aktiernas  i detta Avtal respektive 

Bolagets bolagsordning blir  Vid  ska Koncernbolaget skriftligen 
ansluta sig till och  Avtalet som ny Part   den  Parten. Den 

 Parten ska dock  med ett solidariskt ansvar  Koncernbolagets 
uppfyllande av Koncernbolagets skyldigheter enligt detta Avtal. 
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10.2.2 11.2.2  Part ska tillse att Aktierna i Koncernbolaget inte  till 
  koncernen, utan att Aktierna i Bolaget  har erbjudits 

 Parter till  i enlighet med punkt 11.3 10.3 nedan. 

10.3 11.3

10.3.1 11.3.1Parterna  ense om att ingen Part ska kunna  sina Aktier i Bolaget  
den 31 december 2030 annat  med de andra Parternas skriftliga   

10.3.2 11.3.2  tiden efter den 31 december 2030   i punkt 11.3.3  
11.3.11 10.3.3  10.3.11 nedan om Part   sina Aktier.

10.3.3 11.3.3  det fall en Part   eller  annat   sig samtliga eller 
vissa av sina Aktier, ska dessa Aktier av  Part  erbjudas de andra Parterna till 

 Parterna  vidare  med att en Part i vissa situationer kan vara 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget till  av de andra Parterna i enlighet med 
vad som anges i detta Avtal.   inte   mindre antal 
Aktier  de som erbjudits.

10.3.4 11.3.4Skyldigheten att erbjuda Aktierna till  ska  genom en  
skriftlig  till Styrelsens  med angivande av   och 

 villkor   inklusive  vilken   i kontanter. 
Vid  av en Parts Aktier ska, i  fall,  av denne Part 

  till Bolaget  i  

10.3.5 11.3.5  ett  avgivits, ska Styrelsens  genast 
skriftligen meddela detta till de  Parterna med anmodan till dessa att, 
om en Part  begagna sig av  skriftligen   
till Styrelsens  inom tre (3)   den dag   mottogs. 

10.3.6 11.3.6Inom en (1) vecka efter att Styrelsen  mottagit Parts  
enligt punkt 11.3.510.3.5, ska Styrelsens  skriftligen meddela Parterna om 
och hur de  Parterna avser att utnyttja  Har flera Parter 

 intresse av att  sin  ska de aktuella Aktierna  mellan 
Parterna proportionerligt.

10.3.7 11.3.7Genom   Aktier ska  kontant inom  (2)   
den tidpunkt   blev  mot  av eventuellt  
aktiebrev samt samtliga andra  som  med innehav av Aktie i Bolaget.

10.3.8 11.3.8  de  Parterna  att    
erbjudande Part fritt  Aktierna inom tre (3)    av 
erbjudandefristen till den i  om  angivne  och  de  
villkor som angivits i  om  dock med beaktande av vad som  av 
punkt 11.3.9 10.3.9 nedan. 

10.3.9 11.3.9Part, som  eller  annat   sina Aktier till tredje man ska tillse 
att den som  Aktierna i omedelbar anslutning till  ansluter sig 
skriftligen till detta Avtal. Om  inte senast en (1) vecka  det att  

 anslutit sig till detta Avtal  var och en av de andra Parterna  att 
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 att de  Aktierna blir   hembud enligt bolagsordningens 

10.3.10 11.3.10Vad ovan stadgas om Aktier ska   interimsaktier, konvertibler, 
teckningsoptioner,   samt andra instrument om  till 

 eller annan  i Bolaget som Part  

10.3.11 11.3.11Med  av Aktier   i  fall,  Parts  till 
 av  villkorade  

10.4 11.4  av samtliga Aktier i Bolaget

 tredje man bud till Parterna som avser ett  av samtliga aktier i Bolaget, 
ska   Om Parter som tillsammans representerar minst  tredjedelar av det 
totala antalet Aktier i Bolaget accepterar budet,  sig samtliga Parter att avyttra 
sina Aktier till det pris per Aktie och  villkor som anges i  tredje mans bud.

10.5 11.5  att inte  eller   enligt bolagsordningen

Envar av Parterna  sig att inte  eller   enligt Bolagets 
bolagsordnings  om  eller hembud i samband med Parts  
av Aktier som sker i enlighet med  i detta Avtal eller som sker med 

 av de andra Parterna.

11 12

11.1 12.1Om ingen  angivits i  om  enligt punkt 11.3 10.3 ovan 
eller om  av Aktie i annat fall ska ske enligt Avtalet, och Parterna ej kan  

 om   Aktierna inom en (1)   det att 
erbjudandefristen  eller   om  gjordes av Part, ska 

 motsvara Aktiernas  (i  fall inklusive 
 av de till Bolaget av  Part   vid tidpunkten  

  Kan Parterna ej   om 
  Aktierna inom ovan angiven tidsfrist, ska   av 

en oberoende och Parterna   utsedd av Sydsvenska 
Handelskammaren.  ska vara  hos en  

med stor erfarenhet av av bolag. Kostnaden
ska delas lika mellan Parterna.

11.2 12.2Det av den oberoende     Bolaget  bindande 
och varje Aktie i Bolaget ska anses ha den andel i  som svarar mot Aktiens andel i 
Bolagets kapital.

12 13 g

Part  inte  Aktie i Bolaget eller annat instrument som ger  till aktie eller 
vinst i Bolaget utan skriftligt medgivande  samtliga Parter.
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13 14Meddelanden

Varje meddelande eller  enligt detta Avtal ska av Part  till annan 
Part   som anges i denna punkt och till den adress som angivits i Avtalets ingress 
(eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat  Parter, med iakttagande 
av  i denna punkt).  meddelande ska anses ha kommit mottagaren 
tillhanda

(a) om  med bud; dagen   

(b) om  med e-post; vid kvittens eller svar  adressaten som  
 av att meddelandet har mottagits; eller

(c) om  med rekommenderat brev; tre (3) dagar efter   
postbefordran.

14 15  av  och skyldigheter

Parts  och/eller skyldigheter enligt detta Avtal  ej  eller  
utan samtidig av de Aktier som omfattas av Avtalet i enlighet med

 om  i punkt 11.3 10.3 ovan.

15 16  ogiltighet

Skulle   i detta Avtal (eller del  vara ogiltig, ska detta inte 
 att Avtalet eller  i sin helhet  ogiltigt. I  ska Parterna 

justera Avtalet eller    det    att ge effekt  Avtalets 
syfte och inriktning. Om Parterna inte kan komma  om  av  
som  ogiltig, ska   anses struken och   i Avtalet 
ska  

16 17  reglering och 

16.1 17.1Detta Avtal reglerar med uteslutande av lagen om handelsbolag och enkla bolag 
 alla  som Avtalet  Alla skriftliga eller muntliga  och 

 som  Avtalet  av  i detta Avtal.

16.2 17.2  av och  till detta Avtal ska  att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.

17 18Avtalstid

17.1 18.1Detta Avtal  i kraft   samtliga Parter i  ordning har 
undertecknat Avtalet och  en inledande avtalstid till och med den 31 december 
2030. Om inte Avtalet sagts upp till  skriftligen av Part senast tolv (12) 

  avtalstidens   avtalstiden  Avtalet  automatiskt 
med  (2)  i taget med  

17.2 18.2Skulle Avtalet  upp av en Part enligt punkt 18.1 17.1 ovan,   Part 
skyldig att erbjuda sina Aktier till  enligt punkt 11.3 10.3 ovan varvid  av 
Aktierna  ska  i enlighet med punkt 12 11 ovan.
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17.3 18.3En Parts  av Avtalet ska inte  Avtalets giltighet i  utan 
Avtalet ska  att vara i kraft mellan  Parter.

18 19Avtalsbrott; 

18.1 19.1  det fall Part i   bryter mot detta Avtal och, i det fall brott 
mot avtalet kan   att   brott inom trettio (30) dagar 

 det att  Part har mottagit skriftligt meddelande  brottet   av 
de andra Parterna,  de andra Parterna  men ingen skyldighet, att  upp detta 
Avtal avseende den Part som brutit mot Avtalet. De andra Parterna ska   ha 
en ovillkorlig  att  den avtalsbrytande Partens Aktier alternativt besluta att 
Aktierna ska vara   indragning   till den avtalsbrytande Parten 
(enligt 20 kap aktiebolagslagen).  av Aktierna ska i dessa fall  i 
enlighet med punkt 12 11 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

18.2 19.2Den  som  i punkt 20.1 18.1 ovan ska inte utesluta annan  
som Parterna kan   till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

18.3 19.3Om Part  i konkurs, inleder   in betalningarna 
eller eljest  anses ha kommit    den andre Parten  att  
den  Partens Aktier.  av Aktierna ska  i enlighet med 
punkt 12 11 ovan. 

19 20  lag och tvister

19.1 20.1Svensk lag ska   detta Avtal.

19.2 20.2Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt  av  
domstol. Tvist avseende   Aktie ska dock  enligt den i punkt 12 
11 stadgade ordningen.

________________________________

SIGNATURSIDA 
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Detta Avtal har  i sju (7) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Helsingborg stad  kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

 kommun  kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Klippans kommun Bjuvs kommun

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Ort: Ort:
Datum: Datum:

Perstorp kommun  Turism och  Ek. 

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________



2021-02-10

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Beslut Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik
2021/21

Sammanfattning
Familjen Helsingborgs  har tagit fram gemensamma prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik. . Enligt beslut i Familjen Helsingborgs styrelse 2020-12-
04 distribueras dessa  beslut om att  sig bakom i respektive kommun.

Underlaget  av en introducerande skrivelse, prioriteringarna Prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik (arcgis.com) samt protokoll  Familjen Helsingborgs 

 2020-12-04 inklusive inkommen reservation. Perstorps kommun har varit 
delaktig i arbetet via Familjen Helsingborgs  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott informerades om  2020-10-28. Kommunstyrelsen   
besluta att  sig bakom   till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens  till beslut,

 beslutar,

att  sig bakom  till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.



2021-02-03

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Utdragsbestyrkande

 6

Beslut Familjen Helsingborgs gemensamma prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik
2021/21

Sammanfattning
Familjen Helsingborgs  har tagit fram gemensamma prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik. . Enligt beslut i Familjen Helsingborgs styrelse 2020-12-
04 distribueras dessa  beslut om att  sig bakom i respektive kommun.
Underlaget  av en introducerande skrivelse, prioriteringarna Prioriteringar  
infrastruktur och kollektivtrafik (arcgis.com) samt protokoll  Familjen Helsingborgs 

 2020-12-04 inklusive inkommen reservation. Perstorps kommun har varit 
delaktig i arbetet via Familjen Helsingborgs  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott informerades om  2020-10-28. Kommunstyrelsen   
besluta att  sig bakom   till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts  till beslut,

Kommunstyrelsen   besluta,

att  sig bakom  till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.
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Kommunstyrelsen 

Beslut Familjen Helsingborgs gemensamma 
prioriteringar  infrastruktur och kollektivtrafik

Sammanfattning
Familjen Helsingborgs  har tagit fram gemensamma 
prioriteringar  infrastruktur och kollektivtrafik. . Enligt beslut i Familjen 
Helsingborgs styrelse 2020-12-04 distribueras dessa  beslut om att  sig 
bakom i respektive kommun.
Underlaget  av en introducerande skrivelse, prioriteringarna Prioriteringar 

 infrastruktur och kollektivtrafik (arcgis.com) samt protokoll  Familjen 
Helsingborgs  2020-12-04 inklusive inkommen reservation. 
Perstorps kommun har varit delaktig i arbetet via Familjen Helsingborgs 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om 
 2020-10-28. Kommunstyrelsen   besluta att  sig 

bakom   till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.

 till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att  sig bakom  till gemensamma prioriteringar  infrastruktur och 
kollektivtrafik.

Mattias Bjellvi

Stadsarkitekt/Plan- och byggchef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Plan- och byggchef
Familjen Helsingborg
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Tid, Plats  
Onsdag den 4 december 2020, kl 08.30-11.35 via internet i verktyget Teams. 
 

 
  Peter Danielsson, , Helsingborg  

 Mikael Henrysson, Bjuv 
    

  
    
 

 
Hans-Bertil Sinclair, Klippan 

 
Torkild Strandberg, Landskrona 
Fatmir Azemi, Landskrona 
Torgny Lindau, Perstorp 
Ronny Nilsson, Perstorp   

     
 

Ronny Sandberg, vice ordf,  
  

 
 
unga 

 
 

  
 

Palle Lundberg, Helsingborg 
 

Tomas Rikse, Klippan  
Carina Leffler, Landskrona 

  Ulf Bengtsson, Perstorp 
  Jonas  
   
   
   
 

 Pernilla Fahlstedt och Lars-
och Simon Randahl, 

rastruktur och Kollektivtrafik. 



  

Sida 2 av 4 
 

1 

Peter Danielsson .  

 
att  utse Christian Larsson, till justeringsman. 
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och punkt 10 respektive 11 skiftar ordning. 

distansundervisning. 

 
att den justerade dagordningen. 

 
 runt 

R  och pandemisituationen. 
 
Samarbetskommit n beslutar 
att tacka varandra . 

 
 

Punkten tidigarelagd.  

eslutar 
att  

 
 gemensamt yttrande om regionplanen  

Punkten tidigarelagd. 
december 2020-
arbetsgrupp inom Familjen Helsingborg. Arbetsgruppen tar fram ett gemensamt 

 
 
Samarbetskommitt  
att 

. 
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Tre projektplaner - 
gruppen. Pernilla Fahlstedt presenterade Lars-Ola Olsson 
presenterade  
presenterad

digitalt och det 
gemensam diskussion och beslut. 

Samarbetskommit n beslutar 
att bifalla finansiering till projekten SMARTstad, Gymnasieutbildning i en alternativ 
tid samt Rampljus+Sommarkulturkortet 2021 = sant, enligt projektplanerna som 

 

 
 

rra  

. 

 
att 

- och utvecklingsprojekt. 

 
 

s ut med 
handlingarna. Johan styrelsen att alla insatser i form av projekt och 
utredningar av 
Familjen Helsingbo
medel kvar i budget 2021 - och 

 sommaren. 
 

 
att godk . 
att insatserna som beslutades -

. 
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 Familjen Helsingborg  

sommaren 2022. Helsingborgs Stad bjuder in Familjen Helsingborg att delta. Johan 
Lindberg presenterade vad Familjen Helsingborg och medlemskommunerna skulle 
kunna bidra med och tankar om organisation. 
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Sam
att .
att  till styrelsen 
2021  
att praktisk information om medverkan och 
kommun  

 
  

ik 

till nu och kommande beslut i respektive kommun samt om de redaktionella 
  

eslutar 
att frastruktur och Kollektivtrafik 

. Landskrona vation 
,  bakom 

dokumentet. 

  
 

Ronny Sandberg presenterade arbetet i utskott och samverkansgrupp och 
 

eslutar 
att mationen. 

12 
 

  

 
vuxenutbildningen som kan bekosta utredning av gemensam 

en.  
 

Vid protokollet 

 

 
Johan Lindberg 
 
Justeras 
 
 
 

          
Peter Danielsson,  Christian Larsson 


