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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 64

 om  av medlemsbidraget
2020/111

Sammanfattning
Direktionen    har inkommit med  om  av 
medlemsbidrag  och med 2021 samt   med SKR:s prisindex 

  att  sitt finansiella  med 1,5 %    
kan inte  och riskerar  sikt negativa resultat. Medlemsbidragets storlek har 
tidigare inte tagit  till   som exempelvis  vilket 
har lett till en urholkning av  under en  tid. 

 Perstorps del   en   2021 med cirka 140 tkr. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens  till beslut,

 beslutar,

att     om  av medlemsbidraget  
och med 2021 med 18 kr till 150 kr /  och  

att  och med  2022 ska medlemsbidraget  varje   upp enligt 
SKR:s prisindex  kommunal verksamhet ( PKV) med  oktober.
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Kommunledningskontoret
Torgny Lindau, kommunstyrelsens 
Torgny.lindau@perstorp.se, 0435-39423

 

 om  av medlemsbidrag  

  har under en  tid brottats med en  
ekonomisk situation. Man har nu  taket  vad man enligt lag kan ta ut  
avgift till 

 att trygga en  och  drift av   det att 
ekonomiska medel tillskjuts. Man har under flera  inte   

  bland annat  vilket nu har lett till en  
situation ekonomiskt.  har  av en bred politisk diskussion  
KSO i respektive medlemskommun  eniga om 

 att  inte ska hamna i liknande situationer i framtiden 
 jag  att bifalla    om  

medlemsbidrag.

 till beslut:

Kommunstyrelsen   besluta

Att     om  av 
medlemsbidraget fr.o.m.  2021 med 18 kr till  och  samt

Att  och med  2022 ska medlemsbidraget  varje   
upp enligt SKR:s prisindex  kommunal verksamhet (PKV) med  
oktober.

Torgny Lindau

Kommunstyrelsens 
Perstorps kommun
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 om  av medlemsbidrag  

Sammanfattning
Direktionen    har inkommit med  om  av 
medlemsbidrag  och med 2021 samt   med SKR:s prisindex 

  att  sitt finansiella  med 1,5 %    kan 
inte  och riskerar  sikt negativa resultat. Medlemsbidragets storlek har tidigare 
inte tagit  till   som exempelvis  vilket har lett till 
en urholkning av  under en  tid. 

 Perstorps del   en   2021 med cirka 140 tkr. 

 till beslut

 beslutar,

Att     om  av medlemsbidraget  
och med 2021 med 18 kr till 150 kr /  och  

Att  och med  2022 ska medlemsbidraget  varje   upp enligt 
SKR:s prisindex  kommunal verksamhet ( PKV) med  oktober.

Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
 

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Revidering av avgifter  Ugglebadet
2020/45

Sammanfattning
Kultur och  har inkommit med  till revidering av badpriser. En 

 av priser sker bland annat  att bad kommer  i   samtliga 
verksamheter/aktiviteter. 

Ronny Nilsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets till beslut.

  arbetsutskottets  till beslut mot Ronnys avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets  till 
beslut. Votering  och  genom  Voteringen utfaller 
med fem st som   arbetsutskottets  till beslut och fyra st som   
Ronnys avslagsyrkande (enligt bilaga), varvid kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets 

Kommunstyrelsens  till beslut,

 beslutar,

att bifalla  till beslut, samt

att kultur och    fattar beslut avseende avgifter inom egen 
verksamhet



2020-06-17

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Votering

Arbetsutskottets Ronnys avslagsyrkande
Torgny Lindau x
Lennart Johansson x

 x
Patrik x
Bengt Marntell x
Ronny Nilsson x
Elisabeth Holmer x
Pia Galia x
Jack Henriksen x

Totalt 5 4
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Avgifter Ugglebadet

Sammanfattning
Kultur och  har inkommit med  till revidering av badpriser. En 

 av priser sker bland annat  att bad kommer  i   samtliga 
verksamheter/aktiviteter. 

 till beslut

 beslutar,

att bifalla  till beslut, samt

att kultur och    fattar beslut avseende avgifter inom egen 
verksamhet

Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Kultur- och 
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Kultur-   
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

23 
 
Badpriser 
2019/32 
 
Sammanfattning 

ett komplement till bad. 

 
 

-

t.ex. tre 

 

sk budget. 
 

 

 

 
 

 
 

    Innevarande
 och bastubad 

Barn (2     30 kr  (30) 
   60 kr (60) 

Icke badande    25 kr (25) 
    30 kr (30) 

Familjebiljett (2 vuxna 3 barn)  150 kr (150) 
   150 kr (150) 

   400 kr (330) 
   250 kr (170) 

   600 kr (400) 
   300 kr (200) 

Familj    1100 kr (900) 
   200 kr (170) 

   500 kr (400) 
   900 kr (700) 

    500 kr (350) 
    1200 kr (800) 
    2100 kr (1800) 



 

 
 
 

 

2020-02-26

Kultur-   
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Barnkalas (15 barn, dukning, saft, glass, 2 korvar) 1200 kr  (1000) 
Bad/Aktivitet 

    70 kr (50) 
  275 kr (250) 

Kombination   1300 kr (1200) 
   2200 kr (2000) 

 
 

 
    70 kr (50) 

10-kort    450 kr (360) 
   200 kr (150) 
   800 kr (600) 

   1300 kr (1000) 
Simundervisning 
Simskola termin   600 kr (500) 
Babysim och minisim   700 kr (600) 
Vuxensim termin   500 kr (500) 
Vattengymnastik 
Varmvattengymnastik   400 kr (400) 

 400 kr (400) 
 300 kr (300) 

Uthyrning 
    1200 kr/tim (600) 

   1800 kr/tim 
 
 
Kultur-  beslutar, 
 
att bifalla  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Thomas Lindqvist, 
thomas.lindqvist@perstorp.se, 0435-39188

Kultur- och  

Taxor  Ugglebadet

Sammanfattning
Badpriserna  justeras vilket motiveras av att vi  till bad i   till 
samtliga verksamheter. Eftersom vi i  hand  ett bad och  
verksamheter/aktiviteter  ett komplement till bad.
Priser  t.ex. barnkalas    och inte generera en 

 avgift  extern uthyrning  justeras  att vara minst 
Vad  uthyrning av   bygger kostnaden  att personal  beordras 
till  vid   kvalificerad    Den faktiska 
timkostnaden  Ugglebadet blir ca. 780 kr att  med den aktuella  
om 600 kr per timma. Dessutom  det  att en uthyrning  t.ex. tre timmar genererar en 
personalkostnad om minst fem timmar eftersom    efter 
uthyrning.
Vad  innevarande  budgeterade   dessa det faktiska utfallet 
vilket  att Ugglebadet har en optimistisk budget.
Bad kan endast utnyttjas under  
Vi  att  inte kommer att  
Antalet  kan  minska efter ett beslut i  som  nya 
regler   vilket  from 1 januari 2020.

  att  ska  i kraft  snart 
 beslut vunnit laga kraft. 

Klippans,  och  kommuners taxor bifogas.

Badpriser  Ugglebadet Innevarande
  och bastubad

Barn (2  17 30 kr (30)
Vuxen (18  och 60 kr (60)
Icke badande 25 kr (25)

30 kr (30)
Familjebiljett (2 vuxna 3 barn) 150 kr (150)

 10 ggr barn 150 kr (150)
 10 ggr vuxen 400 kr (330)

barn 250 kr (170)
vuxen 600 kr (400)
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300 kr (200)  
Familj 1100 kr (900)

barn 200 kr (170)
  vuxen 500 kr (400)
  familj 900 kr (700)

 barn 500 kr (350)
 vuxen 1200 kr (800)
 familj 2100 kr (1800)

Barnkalas (15 barn, dukning, saft, glass, 2 korvar) 1200 kr (1000)
Bad/Aktivitet
Pris per 70 kr (50)
Kombinationskort  1  * 275 kr (250)
Kombinationskort  6  * 1300 kr (1200)
Kombinationskort   1  * 2200 kr (2000)
*) Bad,  vattengymnastik, box och spinning)
Under sommar endast  och Bad

Pris per 70 kr (50)
10-kort 450 kr (360)

 200 kr (150)
 800 kr (600)

 1300 kr (1000)
Simundervisning
Simskola termin 600 kr (500)
Babysim och minisim 700 kr (600)
Vuxensim termin 500 kr (500)
Vattengymnastik
Varmvattengymnastik 400 kr (400)
Terminskort vattengymnastik (64  och yngre) 400 kr (400)
Terminskort vattengymnastik (65  och 300 kr (300)
Uthyrning

1200 kr/tim (600)
Med kiosk  2 pers. 1800 kr/tim

 till beslut

Kultur- och  beslutar,

att bifalla  till beslut

 Svensson Thomas Lindqvist

Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen























2020-08-19

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

 74

 av andel i  och  m.m. avseende 
 Helsingborg Airport 

2020/157

Sammanfattning
 Helsingborg Airport drivs av  Flygplats AB. Flygplatsen innehar 

flygplatscertifikat och   av Transportstyrelsen.  till flygplatsbolaget har 
fattat beslut om att  ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till 
detta  coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och  

 Helsingborg Airport.  att bidra till regionens utveckling och  samt 
 att  social och territoriell   det av vikt att flygtrafik till och 
 flygplatsen  Mot denna bakgrund  sju kommuner i Familjen 

Helsingborg att trygga flygplatsens fortlevnad. 

Ett  har bildats  de sju kommunerna  vara   
  samtliga aktier i  Flygplats AB.   

 regleras i ett  Bolagsordningar    som 
flygplatsbolaget har   har ett initialt   flygplatsbolaget 
tagits fram.  Flygplats AB  vidare att  att flygtrafik kan 
bedrivas till och   Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 

  sig att  eventuella  som uppkommer i flygplatsbolaget med 
anledning av detta.   sig att  eventuellt underskott i 

  2020 kan flygplatsbolaget    av kommunerna  grund av 
coronapandemin. 

Maximalt kan Perstorps kommun komma att utge 197 768 kronor. Beloppet inkluderar 
 av andel i   av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade 

till    till flygplatsbolaget  grund av coronapandemin samt det som 
kommunen kan komma att utge  att  eventuella framtida  i 
flygplatsbolaget.

I  finns  handlingar
 

 och borgen
Bolagsordning   

 utan bilagor 
Bolagsordning  flygplatsbolaget 

  flygplatsbolaget
  flygplatsbolaget

Analys  WSP



2020-08-19

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar,

att   att bemyndiga kommunstyrelsens  i  
med  att  0,39 procent av aktierna i  Helsingborg 
flygplats Holding AB  en  om 394 kronor och   till 

 samt i samband   att kommunen maximalt utger 197 768 
kronor i enlighet med  

att   att finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens 
anslag   utgifter,

att   att  borgen   i  Flygplats AB upp 
till maximalt 118 193 kronor (motsvarande 0,39 procent av 30 miljoner kronor),

att   att  borgen   i  Helsingborgs 
Flygplats Holding AB upp till maximalt 7 880 kronor (motsvarande 0,39 procent av 2 
miljoner kronor),

att   att    till bolagsordning  
 Helsingborg flygplats Holding AB,

att   att ge firmatecknare   Helsingborg flygplats 
Holding AB i uppdrag att    till  

att     Flygplats AB att   
av  ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030, 

att   att    till bolagsordning och 
   Flygplats AB, samt

att  paragrafen omedelbart justerad.



E-post Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN 212000-0910

Postadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

284 85  PERSTORP Torget 1 0435-390 00 vx 206-3857 11 16 54-0

Sida

1(1)
2020-08-04 Dnr 2020/157

KS
Ulf Bengtsson, 
ulf.bengtsson@perstorp.se, 0435-39311

Kommunstyrelsen 

 av andel i  och  till  
m.m. (avseende  Helsingborg Airport)

Sammanfattning
 Helsingborg Airport drivs av  Flygplats AB. Flygplatsen innehar 

flygplatscertifikat och   av Transportstyrelsen.  till flygplatsbolaget har 
fattat beslut om att  ned driften av flygplatsbolagets verksamhet. Anledningen till 
detta  coronapandemin. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och  

 Helsingborg Airport.  att bidra till regionens utveckling och  samt 
 att  social och territoriell   det av vikt att flygtrafik till och 
 flygplatsen  Mot denna bakgrund  sju kommuner i Familjen 

Helsingborg att trygga flygplatsens fortlevnad. 

Ett  har bildats  de sju kommunerna  vara   
  samtliga aktier i  Flygplats AB.   

 regleras i ett  Bolagsordningar    som 
flygplatsbolaget har   har ett initialt   flygplatsbolaget 
tagits fram.  Flygplats AB  vidare att  att flygtrafik kan 
bedrivas till och   Helsingborg Airport till och med den 1 september 2030. 

  sig att  eventuella  som uppkommer i flygplatsbolaget med 
anledning av detta.   sig att  eventuellt underskott i 

  2020 kan flygplatsbolaget    av kommunerna  grund av 
coronapandemin. Maximalt kan kommunen komma att utge 197 768 kronor. Beloppet 
inkluderar  av andel i   av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader 
relaterade till    till flygplatsbolaget  grund av coronapandemin 
samt det som kommunen kan komma att utge  att  eventuella framtida  i 
flygplatsbolaget.

I  finns  handlingar
 

 och borgen
Bolagsordning   

 utan bilagor 
Bolagsordning  flygplatsbolaget 

  flygplatsbolaget
  flygplatsbolaget

Analys  WSP
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  till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att   att bemyndiga kommunstyrelsens  i  
med  att  0,39 procent av aktierna i  Helsingborg 
flygplats Holding AB  en  om 394 kronor och   till 

 samt i samband   att kommunen maximalt utger 197 768 
kronor i enlighet med  

att   att finansiering sker genom att belasta kommunstyrelsens 
anslag   utgifter,

att   att  borgen   i  Flygplats AB upp 
till maximalt 118 193 kronor (motsvarande 0,39 procent av 30 miljoner kronor),

att   att  borgen   i  Helsingborgs 
Flygplats Holding AB upp till maximalt 7 880 kronor (motsvarande 0,39 procent av 2 
miljoner kronor),

att   att    till bolagsordning  
 Helsingborg flygplats Holding AB,

att   att ge firmatecknare   Helsingborg flygplats 
Holding AB i uppdrag att    till  

att     Flygplats AB att   
av  ekonomiskt intresse till och med den 1 september 2030, 

att   att    till bolagsordning och 
   Flygplats AB, samt

att  paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Sedan den 1 april 2011 drivs  Helsingborg Airport (nedan kallad 

 av  Flygplats AB (nedan kallat  
Flygplatsen innehar flygplatscertifikat och   av Transportstyrelsen. 
Flygplatsbolaget  idag till 100 procent av Peab FU Holding 8 AB. 

 till Flygplatsbolaget har fattat beslut om att  ned driften av Flygplatsbolagets 
verksamhet. Anledningen till detta  den  situation som Flygplatsbolaget 
hamnat i till  av coronapandemin som  i Sverige och  delar av  
Flygverksamheten har  grund av pandemin varit kraftigt minskad sedan i mars 2020  
att i april helt stanna av. I mitten av juni har flyget kommit  igen men i liten skala. 

Familjen Helsingborg  ett samarbete mellan kommunerna Bjuv,  Helsingborg, 
 Klippan, Landskrona, Perstorp,    och  

Syftet med samarbetet  att driva  som  gemensamma  hela regionen. Inom 
Familjen Helsingborg  de samverkande kommunerna  om att det  ett 
regionalt perspektiv   att Flygplatsen kan fortleva. Det  viktigt att tillgodose 
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behovet av kommunikationer med flyg till och flygplatsen    
och  och att  bidra till regionens utveckling och  Mot denna 
bakgrund ingicks den 5 juni 2020 en  med syftet att  en 

 som  att kommuner i Familjen Helsingborg tar   av 
Flygplatsbolaget. 

Avsikten  att ett bolag som  av kommunerna Bjuv,  Helsingborg,  
Klippan, Perstorp och  (nedan kallade  ska  samtliga 
aktier i Flygplatsbolaget.  kommun har    ett 
lagerbolag, med organisationsnummer 559257-3132, som  till  
Helsingborg flygplats Holding AB (nedan kallat   

  aktierna i  vartefter   aktierna i 
Flygplatsbolaget enligt ett  som  med  

   regleras i ett  Bolagsordningar 
   som Flygplatsbolaget har   har ett initialt 

  Flygplatsbolaget tagits fram.  och  i 
handlingarna beskrivs nedan.

Behov av kommunikationer med flyg i regionen
 menar att det  ett nationellt och regionalt perspektiv   

att Flygplatsen kan fortleva. Det finns ett stort behov av kommunikationer med flyg till 
och  Flygplatsen    och   att bidra till regionens 
utveckling och  samt  att  social och territoriell   det av 
vikt att flygtrafik till och  Flygplatsen 

Flygplatsen bedriver  flygtrafik inom Sverige. Inrikes  till Stockholm 
stod  97 procent av antalet passagerare  2019. Nedan anges det totala 
passagerarantalet  flyget  2015-2019:

2015 411 637
2016 418 902
2017 411 546
2018 403 486
2019 386 971

Flygningarna  Flygplatsen  helt    att ta sig till och  
Stockholm och regionen1  dagen. Att  till Stockholm  Helsingborg tar  
fem timmar. En bilresa tar cirka fem och en halv timme  Helsingborg till Stockholm. 
Detta kan  med flyget till Stockholm som tar cirka en timme.  grund av de 

  mellan regionen och Stockholm fyller flygtrafiken ett viktigt syfte  
den regionala anslutningsbarheten  regionens  Flygplatsen har  stor 
betydelse  regionens sociala och ekonomiska utveckling.  har Flygplatsen  
stor betydelse  regionens  och 

 WSP  2015 en analys Flygplatsens betydelse  
kommunerna i Familjen Helsingborg. Av analysen  bland annat att branscher som 
kultur, hotell och restaurang samt handel  snabbt  inom regionen. Andra 
branscher som   konsultverksamhet, huvudkontorsverksamhet,  

 och datorprogrammering.  att dessa kontaktintensiva 
 ska  att   fortsatt god  till enkla, snabba 

 Vidare  analysen fast att en  av Flygplatsen skulle 
 att ett stort antal  och med dem    skulle 

1 Med  avses i detta sammanhang  geografiska 
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  regionen.  till flyg har enligt analysen mycket stor 
betydelse  utvecklingen av  och antalet  i regionen.

 det  finns det i regionen en  andel huvudkontor.  finns  en 
 andel    i    dessa    

till Stockholm   den fortsatta verksamheten. 

Cirka 60 ambulansflygningar skedde till och  Flygplatsen 2019. Att denna 
verksamhet kan   naturligtvis viktigt   i regionen och  i 
stort.  samarbetar Flygplatsbolaget med Ljungbyheds flygplats  det  
regelstyrda befattningar.   det  av vikt  Ljungbyheds flygplats att 
Flygplatsen inte  ned.

Kommunal kompetens 
Av kommunallagen  att en kommun   ha hand om  av  
intresse som har anknytning till kommunens  eller dess medlemmar om 

 inte ska handhas av annan. Verksamhet som bedrivs i enlighet  
faller inom den kommunala kompetensen och   kompetensenlig. 

En kommun  vidare driva  om den drivs utan vinstsyfte och  ut 
 att    eller   medlemmarna. 

Kommunerna anses ha en helt oomtvistad  att vara verksamma inom exempelvis 
flygplatsverksamhet.2

Att en verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte  en kommunal princip. En annan princip 
av betydelse i detta sammanhang  lokaliseringsprincipen som  att en  ska 
vara knuten till kommunens  eller dess medlemmar. Enligt  finns 
utrymme  kommunen att agera   det geografiska  Kommunen kan 
ha engagemang i  i en annan kommuns   exempelvis  
och flygtrafik  att anordningarna   den egna kommunen.3   en 

 mellan kostnad och nytta   kostnaden inte   i  till 
den  nyttan.

 en  av  ekonomiskt intresse
I konsekvens med nuvarande  beslut att  ned Flygplatsen  det klart att 
marknaden inte kan tillgodose det behov av flygtransporter inom regionen som 

 Flygplatsens fortlevnad    att behovet av 
kommunikationer med flyg till och  flygplatsen   och  
kan erbjudas framgent. Mot denna bakgrund  Flygplatsbolaget  att 

 en  av  ekonomiskt intresse.

  att Flygplatsbolaget ska  att flygtrafik kan bedrivas till och 
 Flygplatsen till och med den 1 september 2030. Detta ska ske i enlighet med det 

kommunala   bolaget. Flygplatsbolagets skyldigheter inkluderar  
av flygplatsinfrastrukturen avseende   och beredskap. 
Flygplatsbolaget ska vidare   i den  de    
att trafik ska kunna bedrivas vid Flygplatsen. Flygplatsbolagets  med 
flygbolag ska vara icke-diskriminerande. 

2 Se sidan 169, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 
Dalman m.fl.
3 Se sidan 66, Kommunallagen, med kommentarer och praxis, 5:e upplagan, 2011, Lena 
Dalman m.fl.
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  sig att  eventuella framtida  som uppkommer i 
Flygplatsbolagets verksamhet med anledning av  av den aktuella 

 Villkoren  detta   i    och 
  Flygplatsbolaget.   aldrig  vad som  

 att  de kostnader som har uppkommit i samband med skyldigheterna att 
 den   med  tagen till de  som  har 

  ska   tas till eventuella bidrag  offentliga   
exempelvis Trafikverket och Region  

Vid behov av   Flygplatsbolaget, efter  av  
uppta  i extern bank eller hos  internbank. Om en   
ut  till Flygplatsbolaget ska  vara  med en   som  i 
proportion till kreditrisken.   i proportion till sin  skyldig att 

 de  som   Om   ut borgen ska 
Flygplatsbolaget  en  borgensavgift till kommunen i 

Flygplatsbolaget har sedan 2011 varit  och haft till syfte att  med vinst. Mot 
bakgrund av de  som     
Flygplatsbolaget kan konstateras att verksamheten har bedrivits  ett professionellt och 
kostnadseffektivt  De kostnader som legat till grund  driften av verksamheten 
under den tid som Flygplatsbolaget varit i privat   enligt  

  kostnader som ett normalt  bolag skulle ha haft i 
motsvarande situation. Det  att Flygplatsbolagets kostnader   
av den   ska vara i paritet med de driftskostnader som 
Flygplatsbolaget hade  bolaget var i privat  med undantag  normala 

 Om    i Flygplatsbolaget  
 skyldiga att  uppkommen  i  genom att utbetala 

ett driftsbidrag till 

I detta sammanhang   lyftas fram att Flygplatsen ska  och drivas av 
Flygplatsbolaget, vilket kommer att vara ett  bolag av  Styrelsen 
i Flygplatsbolaget kommer att utses av  kommun efter   

    i kraft kommer  att  
valberedning till Flygplatsbolaget.  kommer att ha ett strategiskt 
inflytande  Flygplatsbolaget genom  Driften av Flygplatsen, vilken har 

 Flygplatsbolaget av   dessutom Flygplatsbolagets 
huvudsakliga verksamhet.

   andelar enligt  pris och  i 

Helsingborg 41,59 % 41 586 kronor
 32,38 % 32 382 kronor

 10,67 % 10 668 kronor
 9,95 %   9 951 kronor

Klippan 2,86 %   2 859 kronor
Bjuv 2,16 %   2 161 kronor
Perstorp 0,39 %      394 kronor

Enligt  har   sig att finansiera  
 av Flygplatsbolaget och att  eventuella framtida  som uppkommer i 

Flygplatsbolagets verksamhet. Av   vidare att  grund av den 
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 situation som Flygplatsbolaget befinner sig i till  av coronapandemin 
kommer  att  ett  till Flygplatsbolaget   av 
Flygplatsbolagets prognosticerade  under perioden 1 september  31 december 
2020.   sig  att  kostnaderna   bildande 
och  kostnader som  relaterade till  av Flygplatsbolaget. Maximalt 

 sig respektive kommun att utge, inklusive  av andelar i  
nedan i kronor angivna belopp.

Helsingborg 20 875 000
16 255 000
  5 355 000
  4 995 000

Klippan   1 435 000
Bjuv   1 085 000
Perstorp       197 768

Summa: 50 197 768

Av   att  styrelse ska ha sitt  i  
  till och med 31 december 2030 och   automatiskt 

med   i taget om det inte  upp  Bolagets verksamhet ska vara att 
  strategiska intressen genom att  och  aktier i 

aktiebolag. Det kommunala  med bolaget  att  det ansvar som  
 som  och bidra till att uppfylla kommunernas  vilket 

 anges i  bolagsordning.

Styrning
 styrelse ska  av sju  och sju suppleanter.  

har  att utse varsin ledamot och varsin suppleant. Uppdrag som ledamot ska innehas 
av kommunstyrelsens  i   kommun ska inneha 

 och Helsingborgs stad ska inneha vice   
till  och suppleanterna ska beslutas   och  i 

 med vad som   Grupp 3 enligt Helsingborgs stads reglemente 
avseende ekonomisk   kommunalt 

Styrelsen i  ska besluta i strategiska   Flygplatsbolaget. I 
punkten 8 i  anges att vissa beslut   eller  

  tredjedels majoritet samt att bristande enighet inte ger part  till  
 av  Styrelsen ska   dialog med Flygplatsbolagets 

ledning kring bolagets  utveckling och strategiskt viktiga   
syftar  till att diskutera utformningen av   Flygplatsbolaget samt att 

 upp detsamma.  ska  rapportera till respektive kommun   
som  av  och finnas   att  information till 
kommun om behov 

Av bolagsordningen  att  i respektive kommun ska ges  att ta 
 innan beslut av principiell betydelse eller av  vikt fattas av  

 kommun ska utse en lekmannarevisor  bolaget.

 har  enligt  ansvar att   
Flygplatsbolaget antas   i Flygplatsbolaget.  ansvarar  

 att  styrdokument,  exempelvis arkivreglemente och beslut om  
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till styrelsen, som   i ett  bolag antas   i 
Flygplatsbolaget.

Kommuns  (nedan kallat     
samt kommuns styrelseledamot och suppleant i  utses av respektive
kommuns   ska tillse att  i  delar, antas 
som    Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med 

 att   

 av Flygplatsbolaget
Av   att   100 procent av aktierna i 
Flygplatsbolaget av Peab FU Holding 8 AB.  har  en 

 en  kallad  av Flygplatsbolaget. 

  aktierna ska motsvara det justerade egna kapitalet enligt 
 per  dock  20 miljoner kronor.   ett 

resultat av  med  och har  som     
lyftas fram att kommunerna   till  infrastruktur och  att 
bedriva ett arbete mot en klimatneutral drift av flygplatsen och verka  en utveckling 
mot ett fossilfritt resande med flyg. 

Avtalet  garantier och     och   
garantier  Flygplatsbolaget  utformade  sedvanligt   en  av 
denna storlek. Avtalet    kring  vid garantibrister 
respektive andra  och  Det signerade avtalet med bilagor kommer 
att  hos 

Flygplatsbolaget
En ny bolagsordning har tagits fram  Flygplatsbolaget  att den   med 
vad som   ett bolag som   av kommuner. Flygplatsbolaget har inte till 
syfte att  med vinst utan det kommunala  med verksamheten  att 

 flygtrafik till och  Flygplatsen  att tillgodose   
och  behov av flygresor. Flygplatsbolagets verksamhet ska vara att  

 och driva Flygplatsen samt    verksamhet. 

Styrning
Av bolagsordningen  att  i respektive kommun ska ges  att ta 

 innan beslut av principiell betydelse eller av  vikt fattas av 
Flygplatsbolaget.  kommun ska utse en lekmannarevisor  bolaget. 

Ett initialt   framtaget  Flygplatsbolaget. Detta ska, efter  med 
Flygplatsbolaget, revideras och  nytt  av  Av 
det initiala   bland annat Flygplatsbolagets syfte, och 
uppdrag samt  kontroll och insyn  verksamheten. Beslut i vissa   
endast fattas och  efter det att   av  styrelse.

I    anges att styrelsen i Flygplatsbolaget ska  av sju 
 I styrelsen kan    eller  i  som  

kallat     i  kommun utser  
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efter    Arvode   i styrelsen ska  till 1 
prisbasbelopp per  och med 1,5 prisbasbelopp per  till  

   Flygplatsbolagets  utses av  
Vidare kommer offentlighetsprincipen, i och med  att   
Flygplatsbolaget.

Slutsats
Det finns inte  andra flygplatser i Flygplatsens  som, vid en permanent 

 kan ta  passagerartrafiken  Flygplatsen och fylla det behov som 
Flygplatsen fyller. Det finns behov av kommunikationer med flyg till och  
Flygplatsen.  att bidra till regionens utveckling och  samt  att  social 
och territoriell   det av vikt att flygtrafik till och  Flygplatsen 

 Mot denna bakgrund  det  att  tryggar
Flygplatsens fortlevnad. 

Mot bakgrund av vad som  om behovet av kommunikationer med flyg i regionen  
 att det skulle vara till stor nytta   dess  

 och  om det   kan bedrivas flygtrafik vid 
Flygplatsen. Vid en  mellan kostnad och nytta  inte kostnaden  i 

 till den  nyttan av att flygtrafik bedrivs vid Flygplatsen. Vid 
 av nyttan    in att ett  av Flygplatsen skulle  

  att  Flygbolagets utveckling mot en klimatneutral drift och 
ett fossilfritt flygande i framtiden.

Ulf Bengtsson

Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Helsingborgs stad

 kommun
 kommun

 kommun
Klippans kommun
Bjuvs kommun
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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

Ovan angivna parter  nedan var  sig  Part  och gemensamt  Parterna

1 Bakgrund

1.1 Parterna har beslutat att gemensamt bilda [XX] AB Bolaget  i syfte att Bolaget ska 
 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

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

1.3 Peab FU Holding 2 AB fattade under  2020 beslut om att  ned driften av 
Flygplatsen till  av den  situationen med en helt avstannad 
flygverksamhet som Flyplatsen hade drabbats av till  av den Covid-19 pandemi 
som    i Sverige och stora delar av  i  

1.4 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 Parterna  att  en  av  
ekonomiskt intresse i form av driften av Flygplatsen. Parterna har  beslutat om ett 
intitialt  i enlighet med Bilaga 1.4, som ska   Flygplatsbolaget tills 
vidare.
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1.5 Parterna   med att kommunallagens  om  kommunala 
bolag  till mpliga  Bolaget och Flygplatsbolaget. Det  Parterna att enas om 
hur bolagen ska vara bundet av dessa  i en omfattning som  rimlig med 

 till  mellan Parterna, verksamhetens art och 
 i vrigt.

1.6 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.

1.7 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 [XX] 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 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 nedan;

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

Rapporten  avser den ekonomska rapport som Flygplatsstyrelsen ska  till 
Styrelsen efter varje tertial i enlighet med punkt 9.5.1 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   Flygbolagets 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 bolagsordning har vid  av Avtalet den lydelse som  av Bilaga 
3.3(a). Efter  av Aktierna ska Bolaget  en  i Flygplatsbolaget 
besluta anta en ny bolagsordning  Flygplatsbolaget enligt 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) 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 vinstyfte 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.
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3.8 Parterna ska genom Bolaget   till Flygplatsbolaget som antas  
 i Flygplatsbolaget, varigenom Flygplatsbolaget  att  

 Det initiala   av Bilaga 1.4. 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 %

995 9,95 %

Klippan 286 2,86 %

Bjuv 216 2,16 %

Perstorp 39 0,39 %

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   att nominera en 
(1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant. Till ordinarie styrelseledamot i Styrelsen ska 
varje Part utse kommunstyrelsens  i sin kommun.



 8 

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  i  med vad som   Grupp 3 

enligt Helsingborgs stads reglemente avseende ekonomisk   kommunalt 

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 respektive    innan 

 beslut fattas. 

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 styrelseuppleant som representerar 
 Part  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 i Styrelsen ska i dennes   av Parten nominerad 
styrelsesuppleant. 

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.

6.4   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 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 
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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. 
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 respektive  (Part) ska vidare ha  att ta del av  
Bolagets och Flygbolagets 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);

(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
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(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.

9 Finansiering

9.1 Parternas 

9.1.1 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

4 995 000

Klippan 1 435 000

Bjuv 1 085 000

Perstorp 197 768

Totalt: 50 197 768
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Maxbeloppet ska   kostnaderna  Bolagets bildande och  kostnader 
som  relaterade till  av Flygplatsbolaget,  inte Parterna beslutar annat.

9.1.2 Varje Part ska bidra till finansieringen av Bolaget, och indirekt Flygplatsbolaget, i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 9 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.

9.1.3   i denna punkt 9.1 och vad som i  uttryckligen anges 
i avsnitt 9 har Parterna ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital,   
eller  annat  bidra till Bolagets och Flygplatsbolagets finansiering.

9.2   aktierna i Flygplatsbolaget

9.2.1 Den    Bolagets  av samtliga aktier i 
Flygplatsbolaget  till  kronor. Den slutliga  kommer att 

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

9.2.2   Bolagets  av aktierna i Flygplatsbolaget  i Maxbeloppet.

9.3

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 

9.3.2   i Maxbeloppet.

9.4 Flygplatsbolagets 

9.4.1 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  

9.4.2 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   
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9.4.3 I de fall som en Part som  ut  till Flygplatsbolaget ska  vara  med 
en   i proportion till kreditrisken.

9.4.4 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.

9.5

9.5.1 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. 

9.5.2 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. 

9.5.3 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.

9.5.4 Inom ramen  Parternas  enligt punkt 9.1 ovan ska Parterna 
vidare,    av Styrelsen,  uppkommen  i Bolaget  varje enskilt 

 upp till Maxbeloppet genom att utbetala ett driftbidrag till Bolaget.

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.

9.7 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  
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Flygplatsbolagets  och resultat eller ett visst  som ska behandlas vid 
 i Styrelsen eller   

9.8 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.

10 Utdelning

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

 ska   vinstutdelning  Flygplatsbolaget, dvs  det fall Bolaget 
har  villkorade  till Flygplatsbolaget ska dessa  till 
Bolaget innan vinstutdelning sker.

11  och  av Aktier

11.1  mot att  aktier

Ingen Part   att  eller  eller  annat    sitt 
aktieinnehav i Bolaget,  annat   som  av denna punkt 11.

11.2  till av Part kontrollerat bolag

11.2.1 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. 

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 nedan. 

11.3

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

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

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 
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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.

11.3.4 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  

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. 

11.3.6 Inom en (1) vecka efter att Styrelsen  mottagit Parts  enligt 
punkt 11.3.5, 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.

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

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 nedan. 

11.3.9 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 

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

 eller annan  i Bolaget som Part  

11.3.11 Med  av Aktier   i  fall,  Parts  till 
 av  villkorade  

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.
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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.

12

12.1 Om ingen  angivits i  om  enligt punkt 11.3 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.

12.2 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.

13 g

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

14 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.

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 ovan.
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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  

17  reglering och 

17.1 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.

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

18 Avtalstid

18.1 Detta Avtal  i kraft   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 

 

18.2 Skulle Avtalet  upp av en Part enligt punkt 18.1 ovan,   Part skyldig att 
erbjuda sina Aktier till  enligt punkt 11.3 ovan varvid  av Aktierna 

 ska  i enlighet med punkt 12 ovan.

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

19 Avtalsbrott; 

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 ovan, men med en prisreduktion om trettio (30) procent.

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

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

20  lag och tvister

20.1 Svensk lag ska   detta Avtal.

20.2 Tvist mellan Parterna i anledning av detta Avtal ska slutligt  av  domstol. 
Tvist avseende   Aktie ska dock  enligt den i punkt 12 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:
Datum:

Perstorp kommun

_________________________

_________________________



 
har behov av sekapital. Behovet i Flygplatsbolaget och i 

bolaget till 30 miljoner kronor respektive 2 miljoner kronor.  
 
Helsingborgs stads internbank kan  bolagen , 

  Kommunstyrelsen i Helsingborg 
. Beslut om u - och 

Flygpl  tas i na i samband med 
beslut avseende . 
 

kapital blir f elning av 
borgensansvaret  respektive  enligt nedan: 
 

 

Kommun
Borgen till 

Flygplatsbolaget
Borgen till 

Helsingborg 41,59% 12 475 654 831 710
32,38% 9 714 575 647 638
10,67% 3 200 341 213 356
9,95% 2 985 192 199 013

Klippan 2,86% 857 608 57 174
Bjuv 2,16% 648 435 43 229
Perstorp 0,39% 118 193 7 880
Total 100,00% 30 000 000 2 000 000



Bolagsordning  X AB
(org.nr. 559257-3132)

 1 

Bolagets   X AB.

 2 

Styrelsen har sitt  i  kommun,  

 3 

Bolaget ska ha till   sin verksamhet att   
strategiska intressen genom att  och  aktier i aktiebolag. 

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas    
 
 4 

Det kommunala  med bolaget  att  det ansvar som  
 som  och bidra till att uppfylla kommunernas  

Likvideras bolaget ska dess   tillfalla  i proportion till 
aktieinnehavet.

 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska   100 000 kronor och  400 000 kronor.

 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara  10 000 aktier och  40 000 aktier.

 7 Styrelsen

Styrelsen ska  av  tre och  elva  och lika  suppleanter. 

Styrelsens  och   samt suppleanter    
  tiden intill dess   har 

 8 

  1 januari  31 december.

 9 Revisorer

 granskning av bolagets    samt styrelsens och i 
 fall    utses en revisor med en 

suppleant, vilka  ska vara auktoriserade.  ett registrerat revisionsbolag  
utses till revisor.



Revisorns och suppleantens uppdrag  till slutet av den  som  
under det   efter revisorsvalet.

 10 Lekmannarevisorer

 samma mandatperiod som   bolagets revisor ska  i 
 kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

 11 Kallelse till 

Kallelse till  ska ske genom brev eller e-brev till  tidigast 
sex (6) veckor och senast  (2) veckor  

 12   

  en    juni  

 ska   

1. Val av  vid 

2.  och  av 

3.  av dagordning.

4. Val av en eller flera 

5.  av om  blivit  sammankallad.

6.  av   och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

7. Beslut

a) om  av  och 

b) om dispositioner  bolagets vinst eller  enligt 
den  

c) om ansvarsfrihet   och  

8.  av arvode  styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

9.  av antalet  och suppleanter.

10. Val av  i styrelsen och   samt 
suppleanter (i  fall).

11. Val av revisor och en revisorssuppleant i  fall.

12. av val av lekmannarevisorer och
suppleant  denne.

13. Annat  som ankommer   enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen.

 13 Kommunstyrelses  till information

Kommunstyrelserna i  har  att ta del av bolagets handlingar och 
 samt i  informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta  

dock endast i den  hinder ej   grund av  sekretess.
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Innan beslut i verksamheten som  av principiell beskaffenhet eller annars av  
vikt fattas, ska   ges  att ta  till 
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Om en aktie har  till en ny  har    att  aktien. 
Aktiens nya  ska snarast   till bolagets styrelse  det  
som aktiebolagslagen  (hembud).   inte ske av ett mindre antal 
aktier  hembudet omfattar.

Under      hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast  en  om hembudet till varje  
med  postadress. I  ska  uppgift om den tid inom vilken 

 ska 

 ska  inom  (2)    hembud enligt 
ovan. Om   av fler  en  ska samtliga 
aktier   det    mellan de  i  till 
deras tidigare innehav av aktier i bolaget.  aktier ska dras in genom 

 av aktiekapitalet   till  

Om aktie har  genom  ska  motsvara  
  ska inga andra villkor 

Om  och den som har  att   in aktierna inte kommer  i 
 om   den som har    talan inom tre (3)  

 den dag   hos bolagets styrelse. 

 ska betalas inom  (2)   den tidpunkt   
blev 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Denna bolagsordning antogs  extra  den [datum] 2020.
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Aktie verl telseavtal

Detta   har denna dag  mellan

(1) Peab FU Holding 8 AB, org.nr 559230-5469, Box 808, 169 28 Solna,  
och

(2) [XX] AB, org.nr 559257-3132, c/o  kommun,   2, 262 80 
 

1 Bakgrund

1.1  Flygplats AB, org.nr 556814-2896, Bolaget  har ett aktiekapital om 
2 740 000 kronor   2 740 aktier.

1.2    till samtliga aktier i Bolaget.

1.3     aktier i Bolaget  de villkor som  av detta 

1.4  har  Parternas  av detta Avtal  Transaktionen till 
 i enlighet med  (2018:585).

2 Definitioner

2.1 I detta Avtal ska  uttryck ha  

Aktierna  avser samtliga 2 740 aktier i Bolaget;

Arrendeavtalet  avser det arrendeavtal som ska    mellan 
Projektfastigheter  AB, org nr 556259-3540, ett bolag  i 

 och Bolaget avseende delar av fastigheten   50:2 
enligt Bilaga ;

Avtal  avser detta  och samtliga bilagor 

Avtalsdagen  avser dagen  undertecknandet av detta Avtal;

 Befattningshavare" avser samtliga  och 
styrelsesuppleanter i Bolaget;

Bankdag  avser  dag   och   svenska  
    med undantag  

Belastning  avser en option, inteckning, pant eller annan belastning eller  
samt, med avseende  aktier, konvertibler och  varje options-  
samtyckes-, hembuds- eller 

Bokslutsdagen  avser den 31 december 2019;
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Bolaget  har den  som anges i punkt 1.1;

Brist  avser brist eller felaktighet i Garantierna;

"Datarummet" avser (a) de dokument som   och dess  
i ett virtuellt datarum avseende Transaktionen  legal information relaterat 
till Bolaget per [tidpunkt] (en USB-sticka med Datarummet bifogas som Bilaga ), 
och (b) de skriftliga svar som   per [tidpunkt] som svar  de 

 som  av  och dess  i samband med  Due 
Diligence, i den  de har inkluderats i Datarummet;

Due Diligence  har den  som anges i punkt 7;

 Transaktioner  avser (i) eventuell  enligt definitionen 
i 17  1 aktiebolagslagen,    och, i  fall, 

 ersatta eller eftergivna  som betalats eller fullgjorts eller 
 att  av Bolaget till (eller till    eller  

medlem av  eller eftergift av krav  Bolaget visavi  eller 
 medlem av  (ii) eventuell exitbonus eller betalning av avgifter 

eller kostnader i samband med Transaktionen; och (iii)  avtal eller arrangemang 
  av det som  ovan;

Fastigheterna  avser de  inom fastigheterna   50:2 och 
  50:3, som Bolaget har  till enligt Arrendeavtalet och 

Hyresavtalet, och  vilka Verksamheten bedrivs; 

 Bolagshandlingar  avser Bolagets aktiebok, aktiebrev, protokoll  
 protokoll   samt  bolagsdokumentation;

Garantierna  har den  som anges i avsnitt 7; 

Hyresavtalet  avser det hyresavtal som ska    mellan 
Projektfastigheter  AB, org nr 556259-3540, ett bolag  i 

, och Bolaget enligt Bilaga ;

Immateriella  avser de uppfinningar, patent, Know-How, 
     

    och andra  av 
liknande slag,  registrerade som icke registrerade, inklusive  om 
registrering av   som  i eller   Bolagets verksamhet;

Justerat eget kapital  avser Bolagets redovisade egna kapital med  om 78,6 
procent av Bolagets obeskattade reserver;

Know-How  avser teknisk eller kommersiell information av konfidentiell natur (t ex 
kvalitetsprocesser, databaser, kundlistor,  finansiell 
information);
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Kontroll  avser den direkta eller indirekta  att  inflytande eller 
 en juridisk persons ledning eller  oavsett om detta sker genom 

 eller  annat  Kontrollera  och Kontrollerad  ska ha samma betydelse;

Krav  avser krav som   mot   grund av en  av en 
 i detta Avtal; 

"Krona  Krona"  att  enbart kan  en krona av  i 
kompensation  varje krona av  som uppkommit  Bolaget eller 

 har den  som anges i punkt (2) ovan;

 avser mark, vatten och luft, inklusive luft i byggnader och luft i naturliga eller 
konstruerade  ovan  som under jord;

 avser vid varje tid  lagstiftning   som 
 och    domslut, beslut, 
 direktiv, konventioner samt av myndighet eller kommun   

 och andra  till skydd   eller  och andra 
levande   eller avseende  eller genererande, transport, 

 behandling eller bortskaffande av farliga  

 avser samtliga  domar, licenser,  registreringar 
och andra samtycken eller  som  enligt   
bedrivandet av Verksamheten;

 avser de personer  i Personalen som  listade i Bilaga 
; 

 avser  fysisk eller juridisk person som anges i 21 kap 1  
aktiebolagslagen (2005:551);

Part  avser  eller  var  sig;

Parterna  avser  och  gemensamt;

Personalen  avser samtliga Bolagets  vilka  i Bilaga ;

  avser den    Aktierna som 
angivits i punkt 4.1 nedan;

Proformabokslut  avser en av  framtagen resultat- och   
Bolaget utvisande Bolagets uppskattade resultat och  per  som 
ska ha belastats med Verksamhetens samtliga kostnader  till tiden  

 dock inte kostnader  den av  inledda avvecklingen av 
Verksamheten som   tiden efter   t ex  

 tiden efter 

Redovisningsprinciper  avser de redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer 
och metoder som  av Bolaget under de tre senaste   
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  att  redovisningsprinciper, regler, policys, procedurer och 
metoder  med  lag och god redovisningssed i Sverige;

SCC  avser Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut;

Skada  avser direkt  skada och kostnad som   eller den direkta 
och rimligen  indirekta  skada eller kostnad som Bolaget  
med anledning av en Brist i Garantierna eller   skyldigheter enligt 
Avtalet;

Skatter  avser inkomstskatt,  kupongskatt, sociala avgifter, och 
samtliga andra skatter  av en skattemyndighet, inklusive  och 

  avser den slutliga   Aktierna  enligt 
punkt 4.4;

 har den  som anges i punkt (1) ovan;

 avser  och Tredje Man som direkt eller indirekt 
Kontrollerar 

   till  avser  som  av Anders  (styrelsens 
 Christian Ziese   Jonas  (ekonomichef) 

eller Ulf Svensson (flygplatschef) har per Avtalsdagen, vilket  skall omfatta  
 som  av dessa personer  borde ha haft om de hade gjort 

  inom ramen  sina respektive roller; 

 avser  av Transaktionen som anges i avsnitt 5;

 avser ett  bokslut  Bolaget enligt vad som anges i 
punkt 4.3,  (a) balans- och  per den 31 augusti 2020, (b) 
Justerat eget kapital per 

 avser den 1 september 2020;

Transaktionen  avser den transaktion som avses  enligt detta Avtal; 

Tredje Man  avser en individ eller  juridisk person,  eller annat organ 
eller organisation av  slag, inklusive statliga och offentliga organ; 

Verksamheten  avser Bolagets verksamhet med driften av flygplatsen  
Helsingborg Airport;

 avser reviderad och av     
Bolaget per Bokslutsdagen, innefattande reviderad balans- och   
Bolaget,  enligt Redovisningsprinciperna, Bilaga .

2.2   annat  av sammanhanget, ska   i detta Avtal:
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(a)  till lag eller  ska  inkludera   som 
 oavsett om  sker innan,  eller efter Avtalsdagen och ska  

inkludera samtliga  styrmedel som  i samband med   

(b)  till punkter och bilagor   till punkter i detta Avtal 
och bilagor till detta Avtal;

(c) om en tidsperiod anges och ska   en viss dag, eller   dagen 
 en handling eller  ska den dagen inte  med; 

(d)  till   eller annan redovisningshandling 
ska   till noter som  en del av  handling; och

(e) rubriker  endast formalia och ska inte  tolkningen.

3   

3.1   Aktierna, och samtliga till Aktierna   till  
och   Aktierna    de villkor som anges i detta Avtal.

3.2 Per  ska  till Aktierna  till  

4  och dess betalning

4.1  

Den    till [tjugo miljoner (20 000 000)] kronor och 
har baserats  Bolagets Justerat eget kapital per  enligt 
Proformabokslutet. Den   ska justeras och  av den 
Slutliga  i enlighet med vad som  anges i punkterna 4.3 och 4.4 
nedan.

4.2 Betalning av  

 ska  den   till    
genom    konto i [bank], konto nr  eller  annat konto 
som  skriftligen meddelar till  senast fem (5) Bankdagar innan 

 

4.3

4.3.1  snart som  dock senast trettio (30) Bankdagar efter  ska 
   till  

4.3.2  ska  i enlighet med   
och god redovisningssed samt med  av Redovisningsprinciperna, dock med 
beaktande av vad som  nedan i denna punkt.  ska vara 

 granskat av Bolagets revisorer och ge en riktig och  bild av 
Bolagets resultat och  per den 31 augusti 2020.  ska till fullo 
ha belastats med alla kostnader som har uppkommit i eller i  varit  till 
tiden   samt alla  som skett   
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 ska  inte belastas med Bolagets kostnader  inledd 
avveckling av Verksamheten till den del som kostnaderna avser tiden efter 

 exempelvis   tiden efter  Bolagets 
samtliga skulder till  ska vara slutligt reglerade   
vilket ska ha beaktats i  Materiella  ska ha varit 

  avskrivning  perioden 1 januari  31 augusti 2020 med  av 
Redovisningsprinciperna och eventuell skatt  resultatet  perioden ska ha beaktats.

4.3.3 Genom  ska Bolagets Justerat eget kapital per  

4.3.4  ska tillse att  och dess    av    
 till Bolagets  och  som  erfordras  att 

   att    

4.3.5 Inom tjugo (20) Bankdagar  mottagandet av  och  av 
Justerat eget kapital ska  skriftligen till  meddela om  
accepterar  och  av Justerat eget kapital eller om 

 vill   varvid  skriftligen ska precisera de  
som  anser ska   det fall   att skriftligen  
mot  eller  av Justerat eget kapital inom trettio (30) 
Bankdagar  mottagandet av dessa handlingar ska  anses ha accepterat 
desamma. 

4.3.6 Om   mot  och  av Justerat eget kapital 
och om  inte accepterar av    ska  inom 
femton (15) Bankdagar  mottagandet av   till   
skriftligt meddelande    att  detta ska  anses ha 
accepterat   

4.3.7 Kan Parterna inte enas om de  som ska  i  och 
 av Justerat eget kapital inom trettio (30) Bankdagar   

mottagande av  skriftliga  ska tvistiga   till en 
oberoende revisionsfirma  slutligt  Kan Parterna inte enas om valet av 
revisionsfirma ska denna,   av endera Parten, utses av Sydsvenska 
Handelskammaren. Den oberoende revisionsfirman ska avge  inom  (2) 

  dagen  utseendet. 

4.3.8   den oberoende revisionsfirman ska basera sitt   material 
som presenterats av Parterna och ska inte   revision eller  av 
Bolaget.   den oberoende revisionsfirman ska vara slutligt och bindande 

 Parterna.   inte en skiljedom. Vardera Parten ska svara   
arvode och kostnader  egna revisorer som anlitats   eller granskningen 
av  samt  av Justerat eget kapital. Kostnaderna  den 
oberoende revisionsfirman ska delas lika mellan Parterna.

4.4 Slutlig 

Sedan  har  i enlighet med punkten 4.3 ovan ska den 
  justeras, och den Slutliga   enligt 
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(a) om Justerat eget kapital enligt   den  
 ska   med ett belopp som  till 

skillnaden mellan den   och Justerat eget kapital, dock 
 upp till 20 000 000 kronor; och 

(b) om Justerat eget kapital enligt  understiger den  
 ska   med ett belopp som  till 

skillnaden mellan den   och Justerat eget kapital.

 justerad    den  Slutliga  
som dock  kan  till 20 000 000 kronor.

Betalning av eventuellt justeringsbelopp enligt (a) eller (b) ovan mellan den  
 och den Slutliga  ska ske senast fem (5) Bankdagar efter 

det att den Slutliga  har  i enlighet med denna punkt 4.4. 

5  m.m.

5.1  till Aktierna ska  rum   hos  med start kl. 

5.2   ska  mot att  uppfyller vad som anges i punkt 5.3:

(a)  aktiebrev representerande Aktierna, i  fall med talonger 
och kuponger,  transporterade till 

(b) tillse att Bolagets nuvarande styrelse  in  som  till Aktierna i 
Bolagets aktiebok;

(c)  fullmakter  av  anvisade personer att  Bolaget 
intill dess att ny  har blivit registrerad;

(d)    samtliga  Befattningshavare, enligt vilka 
de  som  respektive styrelsesuppleanter och  att 
de inte har  oreglerade  mot Bolaget,

(e)  av Bolagets revisor undertecknad  enligt 9 kap 23  
aktiebolagslagen och  enligt 9 kap 23a  aktiebolagslagen;

(f) tillse att Projektfastigheter  AB  Arrendeavtalet samt Hyresavtalet;

(g) skriftligen  att Bolagets deltagande i  cash-pool struktur 
 avslutad  

(h)  skriftlig  till  som utvisar att Danske Bank har 
 att Bolagets samtliga leasingavtal med Danske Bank   

efter det att  har  Aktierna;

(i) skriftligen  att  inte kommer uppta  tvistig 
fordran mot Swarco Sverige AB som en 

(j) skriftligen redovisa    avtalsutkast  villkor som 
inte  mindre   Bolaget  vad som  enligt det  
avtalet med Luftfartsverket alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har  
nytt  och samverkansavtal   med Luftfartsverket  



11 (25)

villkor som inte  mindre   Bolaget  vad som  enligt det 
 avtalet med Luftfartsverket;

(k) skriftligen redovisa    avtalsutkast  villkor som 
inte  mindre   Bolaget  vad som  enligt det  
avtalet med Opscom Systems as alternativt skriftligen redovisa att Bolaget har 

 nytt avtal med Opscom Systems as  Opscom for 
  villkor som inte  mindre   Bolaget  

vad som  enligt det  avtalet med Opscom Systems as; och

(l) tillse att Peab AB  samtliga av Bolaget   upptagna i 
Bilaga  till Bolaget utan kostnad.

5.3   ska  mot att  uppfyller vad som anges i punkt 5.2:

(a)  den   genom  (swift) till  
bankkonto  i [bank];

(b)  extra i Bolaget, vid vilken  ska utse ny styrelse och 
revisor samt besluta om nya firmatecknare, och  detta till registrering hos 
Bolagsverket; och

(c)  Arrendeavtalet och Hyresavtalet.

5.4  vid  i punkterna 5.2 och 5.3 ska anses  en och samma 
transaktion. Om  av  inte vidtas,  ska  inte anses ha 

  inte den andra Parten skriftligen  att  har skett 
  av Part ska dock inte ha    eventuell  till 

 eller 

5.5  (om  inte vidtagit samtliga  i punkt 5.3), eller  (om 
 inte vidtagit samtliga  i punkt 5.2), ska (utan att det har  
  eventuell  till  eller  om  inte har skett i 

enlighet med punkt 5.4 genom skriftligt meddelande till den andre Parten senast  
 ha  att ange ett nytt datum   som ska infalla minst fem 

(5) och  tjugo (20) Bankdagar  den ursprungliga  

5.6 Om  enligt punkt 5.4 inte sker, eller uppskjutet  inte  av  
Part enligt punkt 5.5,   (om  inte fullgjort sina skyldigheter i punkt 
5.3) eller  (om  inte fullgjort sina skyldigheter i punkt 5.2)  upp 
detta Avtal till omedelbart  genom skriftligt meddelande till den andre 
Parten. Efter en   ska samtliga skyldigheter som Parterna har enligt 
detta Avtal  utan ytterligare skyldigheter eller    av 
Parterna.

5.7  svarar  att  Befattningshavare och revisorer utan 
  sina platser till  och att de ej  sin formella 

 att  Bolaget intill dess att de nya  och firmatecknarna 
har blivit registrerade.

5.8   sig att vid kommande  i Bolaget tillse att  
Befattningshavare beviljas ansvarsfrihet  sin  av Bolagets  
fram till  under  att Bolagets revisor tillstyrker  
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ansvarsfrihet. Den  att ansvarsfrihet har beviljats ska inte  
  till   brott mot Garantierna eller annorledes enligt detta Avtal.

6 Villkor  Avtalets giltighet

6.1 Detta Avtal   sin giltighet att det   inte har   
 som  eller rimligen kan antas komma att  en  

 av Bolagets   resultat eller framtidsutsikter, som  
 ska dock inte kunna   som direkt eller indirekt kan  

till  Coronapandemi.

6.2 Om villkoret i punkt 6.1 inte  uppfyllt   ska    att 
skriftligen  att detta Avtal omedelbart ska  att  varvid  inte 
ska till av

7  garantier

 har   att  sedvanlig  (due diligence) av 
Bolaget som inneburit att  tagit del av de uppgifter och handlingar som  
av Bilaga  Datarummet   har  sig  de garantier som  

 nedan i denna punkt 7.  ansvar  grund av  Garantier 
 enbart av  uppgifter som  uttryckligen har  i 

Datarummet eller som har  i detta Avtal.   per Avtalsdagen och 
  Garantier  annan tidpunkt inte anges).   inte 

 att  sig  andra garantier eller   Aktierna eller Bolaget 
 Garantierna.  ska  inte ha  ansvar (varmed bl.a. avses felansvar 

enligt  (1990:931)),  vad som uttryckligen har angivits i detta Avtal.

7.1 Aktierna

7.1.1  har full och   till Aktierna, vilka  samtliga av Bolaget 
utgivna aktier. Aktierna   utgivna.

7.1.2 Bolagets aktiekapital  till 2 740 000 kronor,   2 740 aktier, vilka 
samtliga   i Bolagets aktiebok i  namn. 

7.1.3 Det finns inga  eller  i Bolaget som erfordrar emission eller 
 av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra  Aktierna 

kommer per  inte att vara   Belastning och ingen  
 i vad avser   att  Aktierna. 

7.2 Bolaget

7.2.1 Bolaget  inte insolvent i enlighet med  lag och Bolaget har inte  eller 
 en  emot sig om likvidation, konkurs, rekonstruktion eller 

 och inga   med  om ackord.
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7.2.2 Bolaget  inte och har inte vid    aktier eller andelar i andra juridiska 
personer.

7.2.3 Bolaget har inte bedrivit  annan verksamhet  Verksamheten.

7.3  med lag m.m. 

7.3.1  av Aktierna enligt detta Avtal  ej i strid med lag,  Bolagets 
bolagsordning, konsortialavtal, optionsavtal,  eller dylikt.

7.3.2   detta Avtal med full  och med bindande verkan och varken 
 bundenhet eller Avtalets   beroende av ytterligare beslut hos  

eller annat bolag  i  

7.3.3    bildad och registrerad i enlighet med  lag och har 
erforderlig  och  att  detta Avtal och alla andra  som ska 

 enligt detta Avtal.

7.3.4  har inte  om, och har ingen  mot sig, om konkurs, likvidation 
eller  samt  inte  

7.4 Registreringsbevis och bolagsordningar

Samtliga uppgifter i Bolagets bilagda registreringsbevis och bolagsordningar, Bilaga 
,  korrekta och aktuella. 

7.5  m.m.

 Bilaga    med  av 
Redovisningsprinciperna, och dessa har inte  under de tre senaste 

 och ger en riktig och  bild av  Bolagets resultat  
 2019 som Bolagets  per Bokslutsdagen. 

7.6 Proformabokslutet och 

7.6.1 Proformabokslutet, Bilaga  har  med   av 
Redovisningsprinciperna i  till  och ger,   

 till, i allt  en  bild av Bolagets resultat  perioden 1 januari 
 31 augusti 2020 och av Bolagets  per den 31 augusti 2020.

7.6.2  kommer att  med   av 
Redovisningsprinciperna i  till  samt med  av de 
principer som har angivits i punkt 4.3.  kommer ge en riktig och 

 bild av Bolagets resultat och  per den 31 augusti 2020.

7.7  och skulder

7.7.1 Bolaget   till samtliga  som upptagits i  och dessa 
  med undantag  av Bolaget leasad egendom, samtliga  som 
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 i Bolagets verksamhet och  inte   Belastningar i   
 vad som  av 

7.7.2 Bolaget har inga skulder,   skulder som efter Bokslutsdagen uppkommit 
som ett led i Bolagets   och  av Proformabokslutet och 

 och har inte    eller  garantier,  
vad som  av  

7.7.3 Bolaget har per  inte   skulder till eller fordringar  
  inom   vad som  av Proformabokslutet. 

7.8 Koncerninterna 

Inget avtal eller annan  mellan   inom   
ena sidan, och Bolaget,  andra sidan, kommer att vara  efter  
annat  vad som  av Proformabokslutet och  de villkor som har redovisats i 
Datarummet. 

7.9 Fordringar

Samtliga Bolagets fordringar per    och kommer att till fullo ha 
influtit senast tre (3)  efter  Det noteras att  ackord i 
BRA inneburit att Bolagets fordran  BRA nedskrivits till 25 %, vilket har beaktats i 
Proformabokslutet och  och att Brist  endast  om 
mindre  det till 25 % nedskrivna fordringsbeloppet inflyter. Vidare noteras att 
Bolagets tvistiga fordran mot Swarco inte omfattas av denna punkt 7.9. 

7.10 Fastigheter

7.10.1 Bolaget  inte  fastighet och har aldrig   fastighet.  

7.10.2 Bolaget har genom Arrendeavtalet och Hyresavtalet den  till Fastigheterna som 
  att Bolaget utan hinder ska kunna bedriva Verksamheten  det  som 

Verksamheten har bedrivits under de senaste tre   

7.10.3 Samtliga  arrende-, hyres-,  och servitutsavtal,  Arrendeavtalet 
och Hyresavtalet, som Bolaget  part i  av Bilaga  och samtliga dessa avtals 

   klart av respektive dokumentens ordalydelse och har 
redovisats i Datarummet. 

7.10.4 Bolaget har samtliga de arrende-, hyres-,  och servitutsavtal som erfordras 
 att Bolaget utan hinder ska kunna  att bedriva Verksamheten  det  som 

Verksamheten har bedrivits under de senaste tre   

7.10.5 Erforderliga bygglov, rivningslov och marklov har   av Bolaget  
 som   lov.

7.10.6 Bolagets bedrivande av Verksamheten  inte i strid med  detaljplan  
Fastigheterna.
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7.11 Personalen

7.11.1 Bolaget har inga   Personalen. Det finns ej heller  uppdragstagare, 
konsult eller liknande i  eller   som skulle kunna 
anses vara att  med arbetstagare. 

7.11.2 Personalen har ej  till  pension,  eller andra  av vad 
slag det vara   vad som angivits i Bilaga . Dock kan  sedvanliga 
kollektivavtalsenliga   att Personalen har  till retroaktiv 

  den 1 augusti 2020.

7.11.3 Samtliga Bolagets   till fullo finansierade och  genom 
 eller genom  enligt lagen om tryggande av  m.m.

7.11.4 Inga krav har  mot Bolaget  Personalen eller  nuvarande eller tidigare 
  konsulter eller andra uppdragstagare och det finns ej heller 

anledning att befara att   krav kommer att  Det finns inga 
  eller tvister med facklig organisation.

7.11.5 All Personal, med undantag  de   uppsagd  grund av arbetsbrist i 
enlighet vad som redovisas i Bilaga     
samt  till   varje   har  av 
erforderliga  med  fackliga organisationer.  har ingen 
tidigare   till  till  hos Bolaget i enlighet med 
lagen om  eller genom  avtal.

7.11.6 Bolaget  endast bundet av de kollektivavtal som anges i Bilaga 

7.11.7 Bolaget har till alla delar iakttagit samtliga   bland annat 
   arbetstid,  
 samt  lagar,  och  (inklusive  

kollektivavtal)   mellan arbetsgivare och arbetstagare.

7.11.8 Ingen av de  har aviserat att man har  avsikt att  upp sig och 
  inte heller till     de 

7.11.9 Ingen ur Personalen   till    grund av  av 
Aktierna  t.ex. bonus) och ingen ur Personalen  heller  att  grund av 

 av Aktierna  upp sig  sin  med  till  
eller annan   vad som  av lag och  kollektivavtal.

7.12

7.12.1 Bolaget har samtliga de   och medgivanden som erfordras  
Verksamhetens bedrivande och Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i -

 med vid var tidpunkt  lagar,  och  Samtliga de 
  och medgivanden som Bolaget har  har redovisats i 

Datarummet med de  villkor som   respektive   har 
inte anledning att anta att  av dessa   och medgivanden 
skulle  eller 
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7.12.2 Inga  har riktats mot Bolaget   myndighet avseende 
beskaffenhet av Fastigheterna, arbetslokaler, maskiner eller   eller 

 som  i Verksamheten och som inte redan lett till  av det 
   har inte anledning att anta att  myndighet kommer 

att    eller  vidtagande av   som kan 
antas negativt  Bolagets bedrivande av Verksamheten.

7.12.3 Bolaget  med nuvarande regelverk inte   som helst ytterligare 
   vad som har  per   att 

uppfylla villkor nr 9 i Bolagets  (2010-06-17), vid fortsatt bedrivande av 
Verksamheten i samma omfattning som under  2015-2019.

7.13 Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen

Bolagets bedrivande av Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen har 
bedrivits i enlighet med tidigare av Bolaget  principer, varvid 

(a) avtal och  har    branschen och Bolaget sedvanliga 
villkor;

(b)   och andra   Personalen inte har 
 annat  inom ramen  sedvanlig kollektivavtalsenlig 

(c) Bolaget har inte  sig eller  eller  liknande    
  vad som  sedvanligt  den   

(d) Bolaget har inte upptagit  eller annan kredit eller    egen eller 
annans 

(e) inga  Transaktioner har 

(f) Bolagets redovisning och  har  enligt god 
redovisningssed och i enlighet med Redovisningsprinciperna; och

(g) Bolaget har inte vidtagit   eller gjort  transaktion  
Bolagets normala 

7.14

7.14.1 Bolagets egendom och verksamhet  till och med   mot 
 risker och i  omfattning som  sedvanliga  branschen. Bolagets nu 

  som  i Bilaga , kommer vara  minst trettio 
(30) dagar efter  Alla   till  

 har blivit betalda senast   

7.14.2 Inga   som  att Bolagets  enligt dessa 
 inte skulle vara  att ta i  Det  inte   

krav  till   

7.15 Avtal

7.15.1 Samtliga  Verksamheten  avtal har redovisats i Datarummet och   
avtal  inga andra villkor  de som uttryckligen  av den 
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avtalsdokumentation som har redovisats i Datarummet. Inget  avtal  uppsagt 
och  har ingen anledning att befara att  kommer att ske. Samtliga 
avtal redovisade i Datarummet som   mellan Luftfartsverket och tredje part 
har med parternas  har   Luftfartsverket till Bolaget.

7.15.2 Bolagets avtal med  och kunder,   Bolagets avtal, har  
  branschen normala villkor.

7.15.3 Det  ej kontraktsbrott, eller anledning att befara   Bolaget eller 
motpart avseende  av  avtal. 

7.15.4  enligt detta Avtal  ej   motpart att  upp,  
eller  villkoren i  avtal.

7.16   och 

7.16.1 Bolaget har ej slutit  avtal eller avgivit   eller andra 
 som    Bolagets  att fritt idka 

7.16.2 Bolaget  inte och har inte varit part i  avtal eller  som strider eller 
skulle kunna strida mot  konkurrensregler.

7.17 Reklamation - 

Inga  eller andra krav har  mot Bolaget av myndighet, kund, 
 eller av annan.

7.18

Bolaget kommer inte att   kostnader  krav  grund av  
 eller  av bolag,  eller  som 

  Avtalsdagen. 

7.19 Tvister

7.19.1 Med undantag  den tvist mot Swarco Sverige AB som har redovisats i Datarummet 
 Bolaget inte part i  eller annan tvist och,    till, 

 inte  anledning att anta att  eller tvist framdeles kan 

7.19.2 Det finns inte per Avtalsdagen  domar, beslut eller   domstol, 
 myndighet eller  som    Bolaget 

som Bolaget  skyldig att efterkomma och,    till,  inte heller 
  att 

7.20 Skatter

7.20.1 Inga Skatter,  i  eller i  reserverade belopp, 
kommer att  Bolaget genom eftertaxering eller annorledes  grund av 
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7.20.2 Alla Skatter som  Bolaget har inbetalats i  eller, om de inte   per 
 reserverats  i  

7.20.3 Bolaget har fullgjort sina skyldigheter med avseende  skatteavdrag, redovisning av 
och inbetalning av Skatter. Bolaget har  fullgjort sina skyldigheter med avseende 

  av deklarationer och  uppgifter som Bolaget  skyldiga att  
avseende Skatter.

7.20.4 Inga taxeringsrevisioner eller tvister med skattemyndighet eller annan myndighet 
avseende Skatter  till Bolaget  eller     till, 

7.21

7.21.1 Bolaget innehar och har under alla tider innehaft alla erforderliga  och har 
i  tid och till  myndighet ingivit alla   och 

 om  Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan 
information (skriftlig eller muntlig) som anger det motsatta eller som anger att 

 som innehas kan komma att   eller ej  (eller 
 avser  om  ej beviljas eller beviljas  villkor som 

avviker  de i   villkoren).    till 
 det inte heller   som skulle kunna ge upphov till 

 eller  av  eller som kan  eller  
 eller beviljande av  som Bolaget innehar respektive har  

om.

7.21.2 Verksamheten bedrivs och har av Bolaget bedrivits i enlighet med vid var tid  
 och  Bolaget har inte mottagit meddelanden eller annan 

information (skriftlig eller muntlig) som anger eller tyder  det motsatta. 

7.21.3    till  det inga  som skulle kunna 
 eller  Bolagets fortsatta efterlevnad av  och 

 eller som skulle kunna leda till  mot, eller  en  
eller  av den nuvarande  av Fastigheterna eller Verksamheten.

7.21.4 Bolaget  inte part i  tvist,   krav eller liknande 
  av myndighet eller annan tredje man avseende Bolaget, 

Verksamheten eller avseende Fastigheterna eller annan fastighet och/eller  eller i 
anslutning till vilken Bolaget bedriver eller har bedrivit Verksamheten. Det  
inte heller   som skulle kunna ge upphov till  tvist, 

  krav eller liknande   

7.21.5 Bolaget har inte     Fastigheterna eller annan fastighet 
som Bolaget skulle kunna  ansvarig att  eller bekosta  eller 
efterbehandling  Bolaget har inte  ut, lagrat, dumpat eller  annat  
bortskaffat farliga  eller avfall  Fastigheterna eller  annan fastighet. Bolaget 
har inte mottagit meddelanden eller annan information (skriftlig eller muntlig) som 
anger eller tyder  motsatsen.
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7.22 Immateriella  och Know-How

7.22.1 Samtliga Immateriella  Bilaga ,  Bolaget med full och  
 och  och   inte belastade med licenser,  eller 

annan  som tillkommer tredje man och ingen tredje man   att  
belastande  

7.22.2 Bolaget har inga registrerade Immateriella 

7.22.3 Bolaget  inte, och har heller inte gjort,  i immateriella   
tredje man och ingen tredje man   att    eller har 

 Vid Bolagets fortsatta bedrivande av Verksamheten efter  
kommer Bolaget inte   i  immateriell   

 och   inga immateriella  som nyttjas av 
Bolaget i Verksamheten.

7.22.4  i Immateriella   inte och har heller inte 

7.22.5 Bolaget har vidtagit    att tillse att Bolagets Know-How inte kan 
 av  Det  ingen skyldighet  Bolaget att delge Know-

How till tredje man. Know-How har inte varit    utnyttjande av tredje 
man.

7.23 Dataprogrammen

Bolaget innehar samtliga erforderliga  och licenser   av de 
dataprogram (mjukvara) som  av Bolaget inom ramen  Verksamheten. Ingen 
tredje part har gjort  att  av  av dataprogram   i 
annans 

7.24 GDPR

7.24.1 Verksamheten bedrivs och har alltid bedrivits i enlighet med  
dataskyddslagstiftning. Dock har Bolaget haft en s.k. GDPR-incident, som har 
redovisats  i Datarummet, och som inte kommer leda till  kostnad eller 
annan skada  Bolaget efter 

7.24.2    till  inte   som kan leda till att 
Bolaget riskerar att bli   administrativa sanktionsavgifter eller   
enskilda.

7.25 Dokumentation

All  dokumentation  Bolaget,   Bolagshandlingar, 
lagfartsbevis,  pantbrev,  redovisningshandlingar, 
avtalshandlingar, fordringsbevis och   och dylikt  korrekta 
och finns   i  hos Bolaget och alla   registreringar 
och   och  anknuten avgiftsskyldighet har fullgjorts.
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7.26 Transaktioner med 

Alla mellan Bolaget,  ena sidan, och  av  eller annat bolag i 
 eller annan    andra sidan,  Avtalsdagen 

 mellanhavanden   i Bilaga  och ska vara slutligt reglerade 
  utan vidare kostnad eller annan konsekvens  Bolaget.

7.27 Information 

Samtliga uppgifter  Bolaget och dess  samt Verksamheten som  
av    eller av Bolaget i Datarummet   och 
korrekta.  har upplyst  om samtliga   Bolaget och 
Verksamheten som  kan anses vara av betydelse  en  av Aktierna.

8 Bristande uppfyllelse av Garantier

8.1 Vid Brist ska  som enda  vara  till  motsvarande 
Skadan  enligt villkoren i detta Avtal) genom  av  

8.2 Om en Brist avser en  avdragsgill kostnad eller om beskattningsbar  
bortfaller, ska   att   reduceras med  
bolagsskattesats. Om en Brist innefattar avdragsgill   Bolaget ska 

 till  inte innefatta  

8.3 Brister ska endast  om det sammanlagda bristbeloppet  femhundra 
tusen (500 000) kronor, varvid hela bristbeloppet ska  Vid  av Brister 
ska endast enskilda brister som  en  till   femtio tusen (50 
000) kronor tas i beaktande.  ska emellertid inte  vad avser 
Brist  till Garantierna i punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2 (Bolaget), 7.3 

 med lag m.m.), 7.7.3  och skulder), 7.8 (Koncerninterna 
 7.13 (e) och (g) (Verksamheten mellan Bokslutsdagen och Avtalsdagen), 

7.20 (Skatter) samt 7.26 (Transaktioner med    Brist ska 
inte kunna  

8.4    ska    eller  den dag Bristen 
uppkom till dess betalning sker, efter en   enligt  i 6  

 (1975:635).

8.5 Krav som grundar sig  Garantierna ska  att     inom tre (3) 
  den tidpunkt    Bristen, dock senast arton (18) 
   Krav  till punkt 7.20 (Skatter) ska dock kunna 

 inom tre (3)   det att lagakraftvunnet   kravet 
har kommit  tillhanda. Krav  till punkterna 7.1 (Aktierna), 7.2 
(Bolaget), 7.3  med lag m.m.) 7.18  och punkt 7.21 

 ska kunna  inom  (8)   
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8.6  ska dock inte ansvara  Skada:  

a) i den  en specifik reservering  den aktuella Skadan som  Bristen 
gjorts i  och 

b) i den  Skada som  Bristen   enligt Bolagets 
  ska      

c) i den  Skadan uppkommer som en  av en  som inte var 
beslutad  Avtalsdagen;

d) i den  Skadan kunde ha undvikits eller  om  eller 
Bolaget hade vidtagit   ; samt

e) om Bristen i anledning av  garantiavvikelse baseras   som 
 ett tydligt och    av det material som  har 

 i Datarummet.

9  och   

9.1  ska tillse att,   inte  skriftligt samtycke,  
iakttages mellan Avtalsdagen och  

(a)  ska ha full insyn i Bolaget och Verksamheten och inga  Bolaget 
 beslut eller  kommer att fattas respektive vidtagas utan 
  

(b) inga  Transaktioner 

(c) Bolaget kommer inte att   avtal med  annat bolag  i 
 eller  annan   

(d) Bolagets redovisning och  kommer att  enligt god 
redovisningssed och i enlighet med tidigare  principer; och

(e) Bolaget i   att bedriva Verksamheten i enlighet med de principer 
Bolaget tidigare  dock noteras att Bolaget   bedriver 
Verksamheten i en reducerad omfattning och att Personalen, med undantag  

  uppsagd.

9.2  vad som  av  ansvar  Garantierna enligt punkterna 7 och 8 ska 
     all skada som Bolaget eller  kan komma 

att drabbas av  till:

(a) krav   av  som Bolaget    enligt lag 
(2013:648) om  vid korttidsarbete avseende tiden   om 
inte  uppkommit till  av  vidtagna eller 

 av  eller Bolaget efter  och

(b) krav   till Bolaget   av de indexregleringar av 
hyror som har skett under de andrahandshyresavtal som Bolaget har  

9.3  ska vidare   och Bolaget och   samtliga direkta 
kostnader, som Bolaget  i anledning av eller relaterat till utredning, 
efterbehandling och andra   att  en  eller en 
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allvarlig   eller  Fastigheterna, som   till tiden  
 och som Bolaget av myndighet eller annan tredje part  att  

eller bekosta helt eller delvis. 

9.4 Om   enligt punkt 9.3 ovan helt eller delvis skulle vara underkastade 
preskription enligt Preskriptionslagens   Parterna ense om att,   

 preskription, en preskriptionstid om tjugofem (25)  ska  Parterna har 
  beaktat att Preskriptionslagen inte    ansvar enligt 

 kapitel 10. 

9.5  kommun och Peab AB ingick  2016 en  med en 
gemensam   hur   ska kunna utvecklas  ett 
positivt  med prioritering av  i linje med ny  
2035.   sig  ett framtida  vid   till 
Valhall park och vidare till   Kopplingen till  
flygplats och      att skapa nya  och 

 i norra   ska tillse att Bolaget inte hindrar de 
 som  kommun och Peab AB har  

enligt   att dessa  inte negativt 
 Bolagets  aktuella eller planerade verksamhet inom Fastigheterna.  

ska vidare tillse att Bolaget medverkar till framtida servitut,  etc.  att 
t.ex.  enligt  ska kunna  Samtliga kostnader  
denna typ av  ska  av Peab AB eller  kommun och ska inte till 

 del belasta Bolaget.

10 Konkurrens

10.1   sig att under en period av  (2)   Avtalsdagen inte aktivt 
erbjuda  av de   eller annat uppdrag hos  eller 
annat bolag  i  dock ska  vara  att erbjuda 

  som    i 

10.2 Vid brott mot  i punkt 10.1 ska  till  utge ett vite om 
femhundra tusen (500 000) kronor  varje avtalsbrott. 

11  reglering

Detta Avtal  Parternas  reglering av samtliga de  som Avtalet 
 och detta Avtal  samtliga skriftliga eller muntliga  och  

som  detsamma.

12 Meddelanden

12.1 Samtliga meddelanden,  Krav,  eftergivanden och all 
annan kommunikation enligt detta Avtal  vara i skrift och  svenska, samt ska 
anses ha mottagits av en Part:



23 (25)

(a) om  med rekommenderat brev; tre (3) Bankdagar efter   
postbefordran;

(b) om  med bud; dagen   och

(c) om  via e-post,  mottagande  av mottagaren. 

12.2 Varje meddelande enligt detta Avtal ska  till den adress som angivits nedan 
eller till den adress som Part senare skriftligen meddelat den andra Parten, med 
iakttagande av  i detta avsnitt (12).

Till Peab FU Holding 8 AB
Att.:  
Box 808
169 28  Solna 
E-post: 

Till [XX] AB 
Att.: Styrelsens  
c/o  kommun

  2
262 80 

Kopia (utan effekt som 
meddelande)  till:

Advokatfirman Vinge KB
Att.: Peter Abrahamsson
Box 1064
251 10 Helsingborg
E-post: peter.abrahamsson@vinge.se

13

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

14  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 
andemening. Om Parterna inte kan komma  om  av  som  
ogiltig, ska   anses struken och   i Avtal ska 

 

15

Ingen av Parterna   delegera, eller  annat    eller 
bevilja annat  i eller   av sina  eller skyldigheter 
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enligt detta Avtal utan att  ha  ett skriftligt samtycke  den 
andra Parten.

16 Kostnader

Vardera Parten ska svara  samtliga sina kostnader  till  av 
Aktierna eller   denna och  kostnader  ej till  del  
eller belasta Bolaget.

17  lag och tvister

17.1 Svensk lag ska   detta Avtal.

17.2 Tvister som  i anledning av detta Avtal ska slutligt  genom 
 administrerat av SCC. Regler    ska 

 om inte SCC med beaktande av     
och    att Skiljedomsregler ska  I  
fall ska SCC   om  ska  av en eller tre  

17.3  ska  rum i Helsingborg. Det svenska  ska  i 

________________________
SIGNATURSIDA 
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Detta Avtal har  i  originalexemplar, av vilka Parterna  var sitt.

Ort: Ort:

Datum: Datum:

PEAB FU HOLDING 8 AB [XX] AB

_________________________ _________________________

_________________________ _________________________

Peab AB, org nr 556061-4330, garanterar    egen skuld, det   
av  samtliga skyldigheter under Avtalet. Krav under denna  ska 

 skriftligen till Peab AB  bolagets registrerade adress.

Ort:
Datum:

_________________________ ___________________________



Bolagsordning   Flygplats AB
(org.nr. 556814-2896)

 1 

Bolagets    Flygplats AB.

 2 

Styrelsen har sitt  i  kommun,  

 3 

Bolaget ska ha till   sin verksamhet att driva, utveckla och  
 flygplats. Bolaget   bedriva annan   

verksamhet.

Verksamheten ska i huvudsak bedrivas    
 
 4 

Det kommunala  med bolaget  att tillgodose behovet av kommunikationer 
med flyg till och   flygplats    och 

 och  bidra till regionens utveckling och 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala 
 samt i ekonomiskt  med  av den 

kommunala   den del av bolagets verksamhet som avser 
 av egendom,   och  av fast och  egendom 

ska dock inte  

Likvideras bolaget ska dess   tillfalla  i proportion till 
aktieinnehavet.

 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska   2 miljoner kronor och  8 miljoner kronor.

 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara  2000 aktier och  8000 aktier.

 7 Styrelsen

Styrelsen ska  av  fem och  nio  

Styrelsens  och        tiden intill 
dess   har  

 8 

  1 januari  31 december.



 9 Revisorer

 granskning av bolagets    samt styrelsens och i 
 fall    utses en revisor med en 

suppleant, vilka  ska vara auktoriserade.  ett registrerat revisionsbolag  
utses till revisor.

Revisorns och suppleantens uppdrag  till slutet av den  som  
under det   efter revisorsvalet.

 10 Lekmannarevisorer

 samma mandatperiod som   bolagets revisor ska  i 
 kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

 11 Kallelse till 

Kallelse till  ska ske genom brev eller e-brev till  tidigast 
sex (6) veckor och senast  (2) veckor  

 12   

  en    juni  

 ska   

1. Val av  vid 

2.  och  av 

3.  av dagordning.

4. Val av en eller flera 

5.  av om  blivit  sammankallad.

6.  av   och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport.

7. Beslut

a) om  av  och 

b) om dispositioner  bolagets vinst eller  enligt 
den  

c) om ansvarsfrihet   och  

8.  av arvode  styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.

9.  av antalet  och suppleanter.

10. Val av  i styrelsen och   samt 
suppleanter (i  fall).

11. Val av revisor och en revisorssuppleant i  fall.

12.  av  val av lekmannarevisorer och 
suppleant  denne.



13. Annat  som ankommer   enligt aktiebolagslagen 
eller bolagsordningen.

 13 Kommunstyrelses  till information

Kommunstyrelserna i  har  att ta del av bolagets handlingar och 
 samt i  informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta  

dock endast i den  hinder ej   grund av  sekretess.

 14  

Innan beslut i verksamheten som  av principiell beskaffenhet eller annars av  
vikt fattas, ska   ges  att ta  till 

 15 

Om en aktie har  till en ny  har    att  aktien. 
Aktiens nya  ska snarast   till bolagets styrelse  det  
som aktiebolagslagen  (hembud).   inte ske av ett mindre antal 
aktier  hembudet omfattar.

Under      hembjuden aktie.

Styrelsen ska genast  en  om hembudet till varje  
med  postadress. I  ska  uppgift om den tid inom vilken 

 ska 

 ska  inom  (2)    hembud enligt 
ovan. Om   av fler  en  ska samtliga 
aktier   det    mellan de  i  till 
deras tidigare innehav av aktier i bolaget.  aktier ska dras in genom 

 av aktiekapitalet   till  

Om aktie har  genom  ska  motsvara  
  ska inga andra villkor 

Om  och den som har  att   in aktierna inte kommer  i 
 om   den som har    talan inom tre (3)  

 den dag   hos bolagets styrelse. 

 ska betalas inom  (2)   den tidpunkt   
blev 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Denna bolagsordning antogs  extra  den [datum] 2020.
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   finansieringsmodell   av 
medlemsavgiften och med 2021   Kommuner  
2020/158

Sammanfattning
I dag  finansieringen  de  kommunerna av   
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och 

 mellan kommunerna och 

Nuvarande  av den  medlemsavgiften sker  kommunernas samlade 
 och generella statsbidrag. Nuvarande   inte vara 

transparant  de verksamheter som   bedriver. Dessutom 
har  mellan  av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och  

   och kommunerna att planera  kommande   
 en ny  som i    en  ram som   

medlemskommunerna  antalet  per kommun, baserat   
enligt SCB den 1 januari  innan      och 
med  2021.

De olika samverkansavtal och  som finns mellan kommunerna och 
  har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 

kommunerna  separat  varje samverkansavtal och   att 
 en enklare   vad kommunerna betalar till  och  att 

tydligare kunna planera verksamheten ett helhetsperspektiv  att 
   samman med medlemsavgiften till en totalram: 

Medlemsavgift till  Kommuner, som  till kommunerna  antalet 
 

Efter beredning med samtliga medlemskommuner,   och 
politiska ledningar beslutade   styrelse den 25 juni 2020 om ett 

   finansieringsmodell som kommer att tas upp  beslut  extrainsatt 
 den 2 oktober 2020.

 att  den 2 oktober 2020, ska kunna  en  av 
finansieringsmodell  (enligt stadgarna) att samtliga medlemskommuner  eniga om 
detta.

 Perstorps del  det en minskning av medlemsavgiften som 2020  till 43 
kr/ inv till 2021 med 33 kr/inv samt 2022 31 kr/inv. Total avgift 2021 blir 251 tkr. 
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen   besluta,

att     till finansieringsmodell  
medlemsavgifter
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 finansieringsmodell  medlemsavgift

Sammanfattning
I dag  finansieringen  de  kommunerna av   
verksamhet dels av en medlemsavgift dels av finansiering via en rad samverkansavtal och 

 mellan kommunerna och 

Nuvarande  av den  medlemsavgiften sker  kommunernas samlade 
 och generella statsbidrag. Nuvarande   inte vara 

transparant  de verksamheter som   bedriver. Dessutom 
har  mellan  av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och  

   och kommunerna att planera  kommande   
 en ny  som i    en  ram som   

medlemskommunerna  antalet  per kommun, baserat   
enligt SCB den 1 januari  innan      och 
med  2021.

De olika samverkansavtal och  som finns mellan kommunerna och 
  har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 

kommunerna  separat  varje samverkansavtal och   att 
 en enklare   vad kommunerna betalar till  och  att 

tydligare kunna planera verksamheten ett helhetsperspektiv  att 
   samman med medlemsavgiften till en totalram: 

Medlemsavgift till  Kommuner, som  till kommunerna  antalet 
 

Efter beredning med samtliga medlemskommuner,   och 
politiska ledningar beslutade   styrelse den 25 juni 2020 om ett 

   finansieringsmodell som kommer att tas upp  beslut  extrainsatt 
 den 2 oktober 2020.

 att  den 2 oktober 2020, ska kunna  en  av 
finansieringsmodell  (enligt stadgarna) att samtliga medlemskommuner  eniga om 
detta.

 Perstorps del  det en minskning av medlemsavgiften som 2020  till 43 
kr/ inv till 2021 med 33 kr/inv samt 2022 31 kr/inv. Total avgift 2021 blir 251 tkr. 
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Bilaga:
Utdrag protokoll styrelsen
Totalram Medlemsavgift  kommuner 2021

 finansieringsmodell  medlemsavgiften
  samverkansavtal och 

 till beslut

 beslutar,

att     till finansieringsmodell  
medlemsavgifter. 

Ulf Bengtsson Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
 

Ekonomichef
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Avvecklande av gemensam  4 k upphandling
2020/159

Sammanfattning
Gemensam   de fyra kommunerna Klippan, Perstorp,  och 

  1999-09-28  att  samordnade upphandlingar. 
 hade som uppgift att initiera och hantera avtal och upphandlingar som 

innefattade samtliga kommuner.

Den gemensamma  har  av fyra  och fyra  Varje 
kommun har utsett vardera en ledamot och en  Klippans ledamot har enligt 
samarbetsavtalet tillika varit   har dock inte varit aktiv   

 De senaste protokollen i Klippans kommunarkiv  2011.

Klippans kommun skrev 2012 avtal med  kommun om samverkan avseende 
gemensam organisation  upphandling.   sig Perstorps kommun 2013 
och Bjuvs kommun 2015.  2019 skrev Klippans, Perstorps,  och Bjuvs 
kommuner nya samverkansavtal  den gemensamma upphandlingsverksamheten. 

Den gemensamma  4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats. 
   mot bakgrund av ovan att  

avvecklas och    reglemente samt samarbetsavtal  4 K 
Upphandling.

Kommunstyrelsen   besluta,

att den gemensamma  4 K Upphandling avvecklas den 31 oktober 2020, under 
 att kommunerna Klippan,  och  kommuner fattar 

likalydande beslut, samt

att   reglemente och samarbetsavtal   4 K upphandling.
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Avvecklande av gemensam  4 K Upphandling

Sammanfattning
Gemensam   de fyra kommunerna Klippan, Perstorp,  och 

  1999-09-28  att  samordnade upphandlingar. 
 hade som uppgift att initiera och hantera avtal och upphandlingar som 

innefattade samtliga kommuner.

Den gemensamma  har  av fyra  och fyra  Varje 
kommun har utsett vardera en ledamot och en  Klippans ledamot har enligt 
samarbetsavtalet tillika varit   har dock inte varit aktiv    
De senaste protokollen i Klippans kommunarkiv   2011.

Klippans kommun skrev 2012 avtal med  kommun om samverkan avseende 
gemensam organisation  upphandling.   sig Perstorps kommun 2013 och 
Bjuvs kommun 2015.  2019 skrev Klippans, Perstorps,  och Bjuvs 
kommuner nya samverkansavtal  den gemensamma upphandlingsverksamheten. 

Den gemensamma  4 K Upphandling har formellt sett aldrig avvecklats. 
   mot bakgrund av ovan att  

avvecklas och    reglemente samt samarbetsavtal  4 K 
Upphandling.

 till beslut

 beslutar,

att den gemensamma  4 K Upphandling avvecklas den 31 oktober 2020, under 
 att kommunerna Klippan,  och  kommuner fattar 

likalydande beslut, samt

att   reglemente och samarbetsavtal   4 K upphandling.
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Ulf Bengtsson Cecilia 

Kommunsekreterare
Perstorps kommun Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Klippans kommun

 kommun
 kommun
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