Utkast 2012-05-31/LINDAHL

Mellan undertecknade parter som är ägare i Mälardalstrafik MÄLAB AB,
556425-0610 har denna dag ingåtts följande

AKTIEÄGARAVTAL

1.

VERKSAMHETEN
Mälardalstrafik MÄLAB AB (”Bolaget”) skall företräda Bolagets ägare, vilka är
regionala kollektivtrafikmyndigheter, i frågor som rör drift och utveckling av den
regionala kollektivtrafiken och då särskilt trafiken på järnvägsnätet i
Mälarregionen och därtill angränsande län. Det åligger härvid Bolaget
att verka för införande och upprätthållande av snabba och bekväma
förbindelser mellan orter i länen,
att genom information och marknadsföring stödja utvecklingen av den regionala
kollektivtrafiken,
att behandla frågor om tågplaner, tidtabeller m m för den regionala tågtrafiken,
att verka för utveckling av pris- och försäljningssystem, samt
att som förhandlingspart företräda Bolagets ägare i frågor av gemensamt
intresse för två eller flera av ägarna, eller eljest om en ägare påkallar Bolagets
medverkan.
Bolaget äger rätt att i organiserad form samverka med trafikföretag vad gäller
beslut om tågplaner, tidtabeller, information om marknadsföring samt andra
frågor rörande driften av den regionala kollektivtrafiken.

2.

UPPGIFTER ENLIGT KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN
Bolagets ägare (”Parterna”) är överens om att Parterna i enlighet med 3 kap. 2
§ lagen (2010:1065) om kollektivtrafik skall ha möjlighet att till Bolaget
överlämna befogenheten att upphandla och ingå avtal om allmän trafik. Vidare
skall Parterna äga uppdra åt Bolaget att genomföra upphandling och
tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom
ramen för Parternas beslut och kommunala kompetens.

3.

EKONOMISK ANSVARSFÖRDELNING
Kostnader för Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna i
förhållande till deras aktieinnehav om inte annat överenskommes i särskilt
ordning. Det förutsätts att Parterna utan särskild ersättning i skälig omfattning
personellt medverkar i Bolagets arbete.
Kostnader för träffade trafikavtal skall fördelas mellan berörda Parter i enlighet
med särskild träffad överenskommelse som skall ingås innan Bolaget ingår
trafikavtalet.
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4.

AKTIER M M
Aktiekapitalet utgör tills vidare 600 000 kr och är fördelat på 120 aktier vilka
innehas av Stockholms läns landsting med 40 % och av övriga Parter med 15
% vardera.
Beslut om förändring av aktiekapitalet och utgivning av nya aktier i Bolaget skall
fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver för sin giltighet enighet mellan
Parterna.
Höjs aktiekapitalet efter ingående av föreliggande avtal skall Parterna teckna
och inbetala aktiekapitalet motsvarande tidigare aktieinnehav i Bolaget.
Part får inte utan samtycke av övriga Parter överlåta sina aktier i Bolaget till
annan, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina aktier i Bolaget.
Om Part upphör att vara regional kollektivtrafikmyndighet skall Parten ifråga, på
begäran av övriga Parter, vara skyldig att överlåta sina aktier i Bolaget till den
som övertar nämnda myndighetsfunktion eller, om sistnämnda inte önskar
förvärva aktierna, till övriga Parter i proportion till deras tidigare aktieinnehav i
Bolaget.

5.

STYRELSEN
Parterna skall representeras av vardera två styrelseledamöter och två
suppleanter. Styrelsen utses på årsstämman för tiden till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter allmänna val.
Årsstämman utser ordförande i styrelsen.

6.

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen för Bolaget framgår av bilaga A. I förhållandet mellan Parterna
skall bestämmelserna i detta avtal gälla framför bestämmelserna i
bolagsordningen i de fall det förekommer motstridiga uppgifter.

7.

AVTALSTID M M
Detta avtal gäller från och med den [datum] tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid av två år. Uppsägning skall alltid ske för upphörande till
kalenderårsskifte.
Som förutsättning för avtalets giltighet gäller att beslutande församling hos
respektive Part godkänner detsamma.
Ändringar av avtalet kan ske med samtliga Parters godkännande.

8.

ÄGARFÖRÄNDRING
Ytterligare aktieägare kan ansluta sig till detta avtal genom att underteckna
detsamma eller genom att i en särskild handling ställd till övriga Parter förklara
att aktieägaren ansluter sig till avtalet.

AKTIEÄGARAVTAL MÄLAB.DOCX

2

9.

TIDIGARE AVTAL
Detta avtal ersätter det aktieägaravtal som 1995 träffades gällande Bolaget.

10.

TVIST
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.
_______________________________

Detta avtal har upprättats i fem originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

……………………. den [datum]

För Stockholms läns landsting

För Upplands läns landsting

……………………………………….

………………………………………

Namnförtydligande:…………………………………….

Namnförtydligande:……………………………………….

För Örebro läns landsting

För Västmanlands läns landsting

……………………………………….

………………………………………

Namnförtydligande:…………………………………….

Namnförtydligande:……………………………………….

För Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

……………………………………….

Namnförtydligande:…………………………………….
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