Optionsavtal
mellan

Capio AB (publ)
och

Stockholms läns landsting
avseende aktier i

Capio S:t Görans sjukhus AB

Mellan Capio AB (publ), org nr 556518-9692, Box 1064, 405 22 Göteborg, (”Capio”) och
Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, (”SLL”)
har denna dag träffats följande

Optionsavtal
1.

Bakgrund

1.1

Capio äger 2.999 aktier av samtliga 3.000 aktier i Capio S:t Görans sjukhus
AB, org nr 556479-1456, (”Bolaget”). Vardera aktie i Bolaget har ett nominellt
belopp om 10.000 kr. SLL äger den resterande aktien i Bolaget genom
Landstingshuset i Stockholm AB (”LSAB”).

1.2

Capio förvärvade genom koncernbolag de 2.999 st aktierna av LSAB med
tillträde den 1 december 1999.

1.3

SLL önskar trygga ett fortsatt köp av vårdtjänster från Bolaget, varför SLL och
Bolaget har ingått nytt vårdavtal för perioden 2005-2012 (”Vårdavtalet”) med
rätt för SLL att säga upp Vårdavtalet till upphörande 2009-12-31. Samtidigt är
Capio och SLL överens om att var och en av dem skall äga rätt att påkalla ett
återköp av Aktierna i samband med att Vårdavtalet upphör.

1.4

Parterna har därför ingått detta optionsavtal (”Optionsavtalet”). Det s k
Inriktningsdokumentet som utgör bilaga till Principöverenskommelse träffad
mellan parterna den 19 mars 2005 skall fortsätta att gälla mellan parterna,
varvid dock Optionsavtalets bestämmelser skall äga företräda och i
förekommande fall tillämpas istället för vad som stipuleras i
Inriktningsdokumentet.
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2.

Optioner
Köpoptionen

2.1

Capio ger härmed SLL en vederlagsfri, oåterkallelig och icke-överlåtbar rätt i
form av en option (”Köpoptionen”) att av Capio förvärva samtliga utestående
aktier i Bolaget som inte ägs av SLL eller SLL närstående bolag (”Aktierna”) i
enlighet med de villkor som framgår av punkten 3 nedan. SLL äger påkalla
Köpoptionen under de förutsättningar och inom de tidsramar som framgår av
denna punkt 2.1 nedan. SLL äger rätt att skriftligen före tillträdesdagen anvisa
annan köpare under förutsättning att SLL solidariskt med den anvisade köparen
kvarstår med samtliga rättigheter och förpliktelser gentemot Capio enligt detta
avtal.

2.1.1

Skulle SLL utnyttja sin rätt att säga upp Vårdavtalet till upphörande vid
utgången av år 2009, äger SLL efter eller samtidigt med att sådan uppsägning
lämnats/lämnas och senast 2008-12-31 påkalla Köpoptionen för tillträde till
Aktierna 2009-12-31.

2.1.2

SLL äger vidare påkalla Köpoptionen för tillträde till Aktierna 2012-12-31 från
och med 2009-01-01 till och med 2011-12-31.

2.1.3

Ytterligare äger SLL påkalla Köpoptionen för tillträde till Aktierna per dagen
för Vårdavtalets förtida (dvs före 2012-12-31) upphörande (i) i händelse att
Vårdavtalet hävs alternativt sägs upp av SLL till förtida upphörande i enlighet
med Vårdavtalets bestämmelser eller med stöd av lag eller (ii) i händelse att
överenskommelse träffas mellan parterna till Vårdavtalet om att det skall
upphöra i förtid. Påkallande av Köpoptionen enligt (i) skall ske samtidigt med
att uppsägning sker. Om överenskommelse träffas mellan parterna till
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Vårdavtalet om att det skall upphöra i förtid, äger SLL påkalla Köpoptionen
under sju dagar efter dagen då sådan överenskommelse träffas.

2.1.4

Slutligen äger SLL påkalla Köpoptionen i händelse av att Bolaget säger upp
Vårdavtalet till förtida (dvs före 2012-12-31) upphörande i enlighet med
Vårdavtalets bestämmelser eller med stöd av lag. Köpoptionen kan då påkallas
från och med dagen efter då sådan uppsägning skett och under fyrtiofem (45)
dagar därefter. Tillträde av Aktierna skall i detta fall ske på den senaste dagen
av (i) dagen för Vårdavtalets upphörande och (ii) dagen då SLL påkallat
Köpoptionen.

Säljoptionen

2.2

SLL ger härmed Capio en vederlagsfri, oåterkallelig och icke-överlåtbar rätt i
form av en option (”Säljoptionen”) att till SLL överlåta Aktierna i enlighet med
de villkor som framgår av punkten 3 nedan. Capio äger påkalla Säljoptionen
under de förutsättningar och inom de tidsramar som framgår av denna punkt
2.2 nedan.

2.2.1

Skulle SLL utnyttja sin rätt att säga upp Vårdavtalet till upphörande vid
utgången av år 2009, äger Capio från och med 2009-01-01 till och med 200902-15 påkalla Säljoptionen för tillträde till Aktierna 2009-12-31.

2.2.2

Capio äger vidare påkalla Säljoptionen för tillträde till Aktierna 2012-12-31
från och med 2012-01-01 till och med 2012-04-30.

2.2.3

Ytterligare äger Capio påkalla Säljoptionen för tillträde till Aktierna vid
Vårdavtalets förtida (dvs före 2012-12-31) upphörande (i) i händelse att
Vårdavtalet hävs eller sägs upp av Bolaget till förtida upphörande i enlighet
med Vårdavtalets bestämmelser eller med stöd av lag eller (ii) i händelse att
överenskommelse träffas mellan parterna till Vårdavtalet om att det skall
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upphöra i förtid. Påkallande av Säljoptionen enligt (i) skall ske samtidigt med
att uppsägning sker. Om överenskommelse träffas mellan parterna till
Vårdavtalet om att det skall upphöra i förtid, äger Capio påkalla Säljoptionen
under sju dagar efter dagen då sådan överenskommelse träffats.

2.2.4

Slutligen äger Capio påkalla Säljoptionen i händelse av att SLL säger upp
Vårdavtalet till förtida (dvs före 2012-12-31) upphörande i enlighet med
Vårdavtalets bestämmelser eller med stöd av lag. Säljoptionen kan då påkallas
från och med dagen efter då sådan uppsägning skett och under fyrtiofem (45)
dagar därefter. Tillträde av Aktierna skall i detta fall ske på den senaste dagen
av (i) dagen för Vårdavtalets upphörande och (ii) dagen då Capio påkallat
Säljoptionen.

Gemensamma bestämmelser för optionerna

2.3

Påkallande av Köpoptionen respektive Säljoptionen skall, för att äga giltighet
parterna emellan, ske genom skriftlig underrättelse från påkallande part genom
rekommenderad brevförsändelse till den andra parten varvid skall framgå
vilken klausul i punkt 2.1 alternativt 2.2 som åberopas och när tillträde avses
ske. Optionen i fråga skall anses påkallad tre (3) dagar efter det att försändelsen
avlämnats till postbefordran.

2.4

För det fall endera av Köpoptionen eller Säljoptionen rätteligen påkallas inom
för respektive optionsrätt stipulerad tid på det sätt som anges i punkten 2.3
skall Capio och SLL anses omedelbart ha ingått avtal om överlåtelse av
Aktierna i enlighet med de villkor som anges i punkten 3 nedan med tillträde
till Aktierna vid den tidpunkt som framgår av underrättelsen om påkallande
och detta Optionsavtal.

2.5

Capio och Bolaget skall, från och med att endera SLL eller Capio påkallat sin
optionsrätt under Köpoptionen eller Säljoptionen och fram till dess att
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Vårdavtalet upphört (alternativt fram till dess att SLL frånträtt detta
Optionsavtal i enlighet med vad som anges i punkten 6 nedan), efter bästa
förmåga verka för att Bolaget skall få fortsätta att driva verksamheten som
bedrivs inom ramen för Vårdavtalet på villkor som i allt väsentligt är likvärdiga
med Vårdavtalet i fråga om volymer och pris samt med en avtalstid om minst
fem år från 2013 års början.

2.6

Capio skall inte ha rätt att utnyttja sin Säljoption om SLL före Vårdavtalets
upphörande vid 2012 års utgång erbjuder Bolaget ett nytt eller förlängt
vårdavtal på villkor som i allt väsentligt är likvärdiga med Vårdavtalet i fråga
om volymer och pris samt med en avtalstid om minst fem år från 2013 års
början och fullföljer erbjudandet genom tecknande av ett sådant vårdavtal.
Detta gäller även ett erbjudande inom ramen för en offentlig upphandling.
Erbjudandet, som skall vara skriftligt, skall avges senast den 1 januari 2012 och
ha en giltighetstid fram till den 1 april 2012.

2.7

Om SLL och Bolaget, före Vårdavtalets upphörande, skriftligen har ingått en
överenskommelse om förlängning av Vårdavtalet eller ett nytt vårdavtal, faller
båda parters optionsrätt (vare sig påkallande skett eller inte) under förutsättning
att överlåtelsen inte redan fullföljts under Aktieöverlåtelseavtalet.

2.8

För det fall att förvärvet av Aktierna lagligen kräver tillstånd eller
godkännande eller motsvarande från konkurrensmyndighet eller domstol vid
tidpunkten för Aktieöverlåtelseavtalets (definierat i punkten 3) ingående, kan
tidpunkten för tillträde till Aktierna behöva framflyttas såsom framgår av
Aktieöverlåtelseavtalets bestämmelser.

3.

Förvärvsvillkor om optionen påkallas

3.1

De villkor som skall gälla vid förvärv av Aktierna om Köpoptionen och/eller
Säljoptionen rätteligen påkallas framgår av aktieöverlåtelseavtalet
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(”Aktieöverlåtelseavtalet”) i Bilaga 3.1 varvid antecknas att Säljaren har att ta
fram bilaga 8.4.2 till Aktieöverlåtelseavtalet.

4.

Röntgenkliniken vid S:t Görans sjukhus

4.1

När Capio förvärvade Aktierna av LSAB med tillträde per den 1 december
1999, omfattade förvärvet även Röntgenavdelningen vid S:t Görans sjukhus
(”Röntgenkliniken”), då Bolaget vid det tillfället ägde och bedrev den
verksamheten. I dag ägs och drivs Röntgenklinikens verksamhet av Capio
Diagnostik AB. Skulle Röntgenkliniken inte ha överförts till Bolaget eller ett
av Bolaget anvisat dotterbolag före det att Aktierna övergår till SLL (eller av
SLL anvisat bolag) till följd av Köpoptionen eller Säljoptionen, förbinder sig
Capio att tillse att Röntgenkliniken övergår till Bolaget eller av Bolaget anvisat
bolag senast 2012-12-31 på de villkor som framgår av detta Optionsavtal.

4.2

SLL godkänner härmed oåterkalleligen såväl för egen del som för LSAB:s
räkning att Capio senast 2012-12-31 (och med tillträde senast 2012-12-31)
genom Capio Diagnostik AB äger låta överföra Röntgenklinikens verksamhet
med dess tillgångar och skulder till Bolaget eller till ett av Bolaget helägt
dotterbolag. Tillgångar och skulder skall överföras vederlagsfritt inom ramen
för köpeskillingen för Bolaget till av Capio Diagnostik AB bokfört värde per
överlåtelsedagen utan hänsyn till bokförda värden på immateriella tillgångar,
varvid avräkning skall ske mot köpeskillingen för Aktierna, vilken köpeskilling
sålunda även omfattar Röntgenkliniken. Det noteras att Capio eller Capio
Diagnostik AB inte äger betinga sig ytterligare vederlag för de överförda
tillgångarna än vad som anges i denna punkt.

4.3

Parterna är överens om att, för den händelse verksamheten vid Röntgenkliniken
övergår till SLL eller till av SLL anvisat bolag senare än då Aktierna övergår,
skall till förmån för förvärvande bolag motsvarande garantier och
ansvarsbegränsningar som ställts för Aktierna i tillämpliga delar gälla även för
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Röntgenklinikens verksamhet, varvid dock följande skall gälla med företräde
för vad som anges i Aktieöverlåtelseavtalet. Garantitiden börjar löpa vid tiden
för övergången av Röntgenkliniken. Det så kallade sammanlagda
tröskelbelopp, motsvarande det belopp som anges i punkten 9.4 i
Aktieöverlåtelseavtalet, skall, såvitt avser verksamheten vid Röntgenkliniken,
motsvara 10 % av bokfört nettovärde på överförda tillgångar och skulder och
skall, för att kunna göras gällande, tillsammans med övriga Köparens
eventuella krav under Aktieöverlåtelseavtalet, uppgå till minst det belopp som
anges i punkten 9.4 i Aktieöverlåtelseavtalet. Eventuella brister skall regleras
mot köpeskillingen för Bolaget.

5.

S:t Görans Artroclinic AB

5.1

Partena är överens om att Bolagets dotterbolag S:t Görans Artroclinic AB,
org nr 556566-9552, inte skall medfölja vid överlåtelsen av Aktierna. Detta
Optionsavtal påverkar inte Capios rätt att låta Bolaget överföra dessa aktier till
Capio eller annan.

6.

Due diligence och SLL:s rätt till frånträdande

6.1

Såsom framgår av Aktieöverlåtelseavtalet, lämnar Capio vissa garantier. I syfte
att verifiera att garantierna är uppfyllda, skall SLL, om inte parterna
överenskommer om annat eller tiden mellan påkallande och tillträde inte
medger en due diligence av skälig omfattning, sedan påkallande av
Köpoptionen eller Säljoptionen skett genomföra en verksamhetsmässig, legal
och finansiell due diligence av Bolaget (och, för det fall Röntgenkliniken
överförs samtidigt, även av den verksamheten). Skulle SLL finna att brister
föreligger i förhållande till nämnda garantier, skall SLL utan dröjsmål meddela
Capio detta. Capio förbinder sig vidare att bereda SLL möjlighet att genomföra
en motsvarande due diligence avseende Röntgenkliniken, för den händelse den
övergår till SLL eller av SLL anvisat bolag vid en senare tidpunkt.
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6.2

Om SLL vid sin undersökning enligt ovan före tillträdet upptäcker brister i
förhållande till av Capio lämnad garanti i punkt 8.17 i Aktieöverlåtelseavtalet,
skall SLL, om sådan brist inte bevisligen åtgärdats senast till tillträdesdagen
och, tillsammans med övriga brister i förhållande till övriga av Capio lämnade
garantier i Aktieöverlåtelseavtalet, skulle medföra rätt till nedsättning av
köpeskillingen och eller skadestånd som överstiger halva (1/2) köpeskillingen,
äga rätt att avbryta återköpet genom hävning av Optionsavtalet respektive
Aktieöverlåtelseavtalet, under förutsättning att sådan hävning sker före
tillträdet. Ovanstående hävningsrätt gäller under förutsättning att SLL utan
dröjsmål skriftligen meddelar Capio att sådan brist föreligger och att SLL avser
att häva Optionsavtalet respektive Aktieöverlåtelseavtalet om rättelse inte sker.

6.3

SLL skall inte ha rätt till några andra anspråk mot Capio på grund av att SLL
frånträtt detta Optionsavtal.

7.

Verksamhetens bedrivande

7.1

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats fram till dess
att överlåtelse av Aktierna fullföljts), förbinder sig Capio, utan att garantera att
Bolaget genererar visst resultat, att tillse att Bolaget förvaltas med samma
affärsmässiga principer som tidigare. Capio förbinder sig vidare att under
samma period aktivt medverka till att Bolagets möjligheter att långsiktigt
bedriva god hälso- och sjukvård med avseende på kvalitet, struktur och
kostnadseffektivitet i enlighet med Vårdavtalet inte försämras.

7.2

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats och överlåtelse
av Aktierna fullföljts, fram till dess att verksamheten vid Röntgenkliniken
övergår till SLL eller av SLL anvisat bolag med stöd av detta Optionsavtal),
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förbinder sig Capio, utan att garantera att Röntgenkliniken genererar visst
resultat, att tillse att Röntgenkliniken förvaltas med samma affärsmässiga
principer som tidigare. Capio förbinder sig vidare att under samma period
aktivt medverka till att Röntgenklinikens möjligheter att långsiktigt bedriva
god röntgenverksamhet med avseende på kvalitet, struktur och
kostnadseffektivitet i enlighet med Vårdavtalet inte försämras.

7.3

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats, fram till dess
att överlåtelse av Aktierna fullföljts), förbinder sig Capio att tillse att Bolaget
inte överlåter, pantsätter eller på annat sätt sakrättsligt belastar väsentlig
tillgång, sin rörelse eller väsentlig del därav utan föregående skriftligt
samtycke från SLL. Detta åtagande omfattar inte dotterbolaget S:t Görans
Artroclinic AB.

7.4

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats och överlåtelse
av Aktierna fullföljts, fram till dess att verksamheten vid Röntgenkliniken
övergår till SLL eller av SLL anvisat bolag med stöd av detta Optionsavtal),
förbinder sig Capio tillse att Capio Diagnostik AB inte utan föregående
skriftligt samtycke från SLL överlåter verksamheten vid Röntgenkliniken till
annan och inte heller pantsätter eller annars belastar tillgångar i verksamheten
med sakrätt till förmån för tredje man. Dessa åtagande skall dock inte hindra
Capio Diagnostik AB:s försäljning av verksamheten till SLL eller av SLL
anvisat bolag i enlighet med vad som anges i detta Optionsavtal.

7.5

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats, fram till dess
att överlåtelse av Aktierna fullföljts), förbinder sig Capio att (i) inte ingå avtal
med Bolaget med förpliktelser för Bolaget som enligt avtalet skall infrias efter
2009-12-31 samt att (ii) tillse att Bolaget inte ingår avtal med annat bolag i
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vilket Capio har ett bestämmande inflytande vari ingår förpliktelser för Bolaget
som enligt avtalet skall infrias efter 2009-12-31, utan att sådana avtal antingen
på förhand skriftligen godkänts av SLL eller annars är villkorade av SLL:s
skriftliga godkännande. Detta åtagande omfattar inte dotterbolaget S:t Görans
Artroclinic AB.

7.6

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats, fram till dess
att överlåtelse av Aktierna fullföljts), förbinder sig Capio att tillse att Bolaget
inte ingår för Bolaget väsentliga avtal med en bindande giltighetstid bortom år
2010, utan att Capio först samrått med SLL.

8.

Sekretess och Information

8.1

Parterna förbinder sig att inte till utomstående eller inom den egna
organisationen sprida innehållet i detta Optionsavtal i större utsträckning än vad
som är nödvändigt för detta Optionsavtals rätta fullgörande, i den mån annat
inte följer av lag.

8.2

All offentlig information om detta Optionsavtal skall utformas av parterna i
samråd.

8.3

Capio förbinder sig att ge SLL information om Bolaget och dess verksamhet i
den mån det är möjligt utan att Capio och/eller Bolaget begår brott mot egen
sekretesskyldighet enligt avtal eller lag och då endast i den mån det är
nödvändigt för att SLL ska kunna genomföra en offentlig upphandling i
konkurrens av den verksamhet som bedrivs enligt Vårdavtalet. Tillgången till
viss information kan bli förbehållet avgivande av sekretessförbindelse.

9.

Dispositionsförbud avseende Aktierna m m
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9.1

Fram till och med att såväl Köpoptionen som Säljoptionen löpt ut (alternativt, i
händelse av att endera Köpoptionen eller Säljoptionen påkallats, fram till dess
att överlåtelse av Aktierna fullföljts), äger Capio inte sälja eller pantsätta någon
av Aktierna och inte heller på annat sätt belasta någon av Aktierna med någon
sakrätt utan föregående skriftligt samtycke från SLL.

10.

Särskild rätt till hävning/ förtida uppsägning för SLL

10.1

Skulle Bolaget begå väsentligt avtalsbrott mot Vårdavtalet eller mot avtalen
ingångna denna dag mellan SLL företrätt av Locum AB och Bolaget avseende
dels förlängning av gällande hyresavtal för Gångaren 12 i Stockholms kommun
jämte angränsande landstingsfastigheter till och med 2012-12-31 och dels
avseende Bolagets avstående från besittningsskydd för lokalerna i fråga (nedan
”Avtalen om Lokaler”) som inte utan dröjsmål åtgärdats av Capio enligt i
Vårdavtalet lämnad fullgörelsegaranti och skulle till följd därav SLL äga rätt
att häva Vårdavtalet och/eller Locum AB äga rätt att häva Avtalen om Lokaler,
äger SLL rätt att, efter det att SLL och/eller Locum AB hävt ifrågavarande
avtal gentemot Bolaget och skriftligen meddelat Capio detta, säga upp detta
Optionsavtal till omedelbart upphörande varvid samtliga optioner jämte
eventuellt Aktieöverlåtelseavtal faller försåvitt tillträde ej skett.

Oaktat ovanstående gäller att SLL inte äger häva respektive säga upp detta
Optionsavtal till förtida upphörande om avtalsbrottet ifråga beror på
omständighet som legat utanför Capios eller Bolagets kontroll och som inte
heller Capio och eller Bolaget kunnat skäligen förutse eller undvika. Sådan
befriande omständighet kan vara krig eller annat liknande tillstånd, eldsvåda
eller jämförligt olycksfall, arbetskonflikt som drabbar annan än parten,
lagändringar, beslut av överordnad myndighet eller andra liknande
omständigheter.
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11.

Övrigt

11.1

Ingen av parterna får helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter
och/eller skyldigheter enligt detta Optionsavtal utan den andra partens
skriftliga godkännande. Oaktat ovanstående äger dock SLL rätt att anvisa
annan köpare till Aktierna och/eller verksamheten vid Röntgenkliniken i
händelse att Köpoptionen eller Säljoptionen påkallas enligt detta Optionsavtal,
vilken anvisad köpare då äger förvärva Aktierna på de villkor som framgår av
Aktieöverlåtelseavtalet. Denna anvisningsrätt påverkar inte SLL:s ansvar för
sina skyldigheter under detta Optionsavtal och SLL går härmed i borgen såsom
för egen skuld för sådan anvisad köpares rätta fullgörande av sina skyldigheter
under Aktieöverlåtelseavtalet.

11.2

Parterna förbinder sig att omgående efter det att detta Optionsavtal trätt i kraft
hålla bolagsstämma och ändra hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning på
så sätt att fjärde stycket i § 11 skall lyda enligt följande:

”Lösenbeloppet per aktie skall utgöras av det lägsta av (i) bolagets verkliga
värde per aktie vid hembudet och (ii) tvåhundra´sjuttiofem miljoner
(275,000,000) kronor dividerat med befintligt antal aktier i bolaget vid
hembudet. Lösenbeloppet skall, i brist av åsämjande, bestämmas genom
skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Lösenbeloppet skall erläggas inom en (1) månad från den tidpunkt då
lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad
framställer lösningsanspråk eller lösenbelopp inte erläggs inom föreskriven tid
äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.”

11.3

Detta Optionsavtal, jämte det s k Inriktningsdokumentet, ersätter alla tidigare
överenskommelser som parterna träffat om samma sak vilka
överenskommelser härmed upphör att gälla.
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12.

Villkor
Detta Optionsavtal förutsätter för sin giltighet att nedan angivna villkor blir
uppfyllda (eller att berättigad part avstår från villkoret) senast den 31 maj 2005.

(a)

Att Capios styrelse godkänner detta Optionsavtal;

(b)

Att SLL:s styrelse genom beslut och SLL:s fullmäktige genom lagakraftvunnet
beslut, godkänner detta Optionsavtal;

(c)

Att Vårdavtalet träffas och blir giltigt mellan SLL och Bolaget genom att däri
angivna villkor för giltigheten uppfyllts; samt

(d)

Att Avtalen om Lokaler träffas mellan SLL företrätt av Locum AB och
Bolaget.

För den händelse ovanstående villkor inte uppfyllts inom ovan angiven tid skall detta
Optionsavtal vara utan verkan utan rätt till ersättning för någondera parten om inte parterna
skriftligen överenskommer att förlänga fristen för villkorens uppfyllande.

13.

Tvist

13.1

Tvist i anledning av detta Optionsavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom
enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljeinstitut.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
_________________________
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Detta Optionsavtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm

Stockholm

Den 19 mars 2005

Den 19 mars 2005

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

CAPIO AB (PUBL)

__________________________

___________________________

Sören Olofsson

Tomas Lindhardt, enligt fullmakt

KONFIDENTIELLT

BILAGA 3.1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
Capio AB (publ), 556518-9692,
Box 1064, 405 22 Göteborg
(”Säljaren”),
och
Stockholms läns landsting, 232100-0016
Box 22550, 104 22 Stockholm
(”Köparen”)
(gemensamt ”parterna”) har träffat detta aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalet”).

1.

BAKGRUND OCH AVTALSFÖREMÅL

1.1.

Capio äger 2.999 aktier av samtliga 3.000 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB,
org nr 556479-1456, (”Bolaget”). Vardera aktie i Bolaget har ett nominellt belopp
om 10.000 kr. Köparen äger den resterande aktien i Bolaget genom sitt helägda
bolag Landstingshuset i Stockholm AB (”LSAB”). Med ”Aktierna” avses i detta
Aktieöverlåtelseavtal samtliga aktier i Bolaget jämte övriga instrument som
berättigar till aktier i Bolaget, med undantag för de aktier och instrument som
innehas av LSAB. Säljaren förvärvade genom koncernbolag 2.999 st av Aktierna
av LSAB med tillträde per den 1 december 1999.

1.2.

Detta avtal har ingåtts till följd av att optionsrätt utövats under ett mellan parterna
separat ingånget optionsavtal av den 19 mars 2005 (”Optionsavtalet”).

1.3.

Det s k Inriktningsdokumentet som utgör bilaga till Principöverenskommelse
träffad mellan parterna den 19 mars 2005 skall fortsätta att gälla mellan parterna,
varvid dock Aktieöverlåtelseavtalets bestämmelser skall äga företräde och i
förekommande fall tillämpas istället för vad som stipuleras i
Inriktningsdokumentet.

2.

VILLKOR

2.1.

Detta Aktieöverlåtelseavtal förutsätter för sin giltighet att förvärvet inte förbjuds av
svensk konkurrensmyndighet eller domstol och att sådan myndighet/domstol inte
för sitt godkännande till förvärvet anger villkor som ej kan godkännas av parterna
– allt under förutsättning av att sådant tillstånd eller godkännande eller
motsvarande vid tidpunkten för detta Aktieöverlåtelseavtals ingående är
nödvändigt för att parterna lagligen skall kunna fullfölja förvärvet av Aktierna
under detta Aktieöverlåtelseavtal.

2
3.

ÖVERLÅTELSE

3.1.

Säljaren förbinder sig härmed att på Tillträdesdagen (såsom nedan definierad)
överlåta Aktierna till Köparen på häri angivna villkor och Köparen förbinder sig
härmed att på Tillträdesdagen (såsom nedan definierad) förvärva Aktierna från
Säljaren på häri angivna villkor. Med Aktierna följer, i förekommande fall, talonger
och kuponger samt rätt till per Tillträdesdagen (såsom nedan definierad) beslutad
men ej utbetald vinstutdelning.

4.

KÖPESKILLING

4.1.

Köpeskilling har preliminärt bestämts till tvåhundrasjuttiofem miljoner
(275.000.000) kronor (”Preliminära Köpeskillingen”).

4.2.

Den Preliminära Köpeskillingen förutsätter att Justerat Eget Kapital uppgår till
minst fyrtioåttamiljoneretthundraåttioentusen (48.181.000) kronor. Med ”Justerat
Eget Kapital” avses Bolagets eller, i förekommande fall, Bolagets och Bolagets
dotterbolags (”Koncernen”) redovisade egna kapital och obeskattade reserver
per Tillträdesdagen, varvid obeskattade reserver skall beräknas (reduceras) med
hänsyn till per Tillträdesdagen tillämplig bolagsskattesats (sålunda skulle, baserat
på den per 1 mars 2005 rådande bolagsskattesats, endast 72 % av obeskattade
reserver beaktas). Ytterligare gäller för bestämmandet av Justerat Eget Kapital
att hänsyn ej skall tas till bokförda värdet av immateriella tillgångar som
förvärvats från Säljaren eller från bolag som vid förvärvstillfället ingick i samma
koncern som Säljaren, samt, om detta Aktieöverlåtelseavtal är en följd av att
Säljaren utnyttjat sin option enligt Optionsavtalet, att hänsyn ej skall tas till
bokförda värdet av andra immateriella tillgångar som inte är av värde för vare sig
Köparen eller Bolaget. Skulle en sådan immateriell tillgång medföra att Köparen
eller Bolaget skulle kunna tillgodogöra sig ett skattemässigt avdrag enligt vid
Tillträdesdagen gällande skattelagstiftning, utan hänsyn till om Bolaget enligt
gällande lagstiftning eller beslut från myndighet är befriad från skyldighet att
erlägga bolagsskatt, skall vid beräkningen av Justerat Eget Kapital hänsyn tas till
skattelättnaden (f n, per mars 2005, 28% av skattemässigt avdragsgill kostnad).
För det fall det visar sig att Justerat Eget Kapital understiger
fyrtioåttamiljoneretthundraåttioentusen (48.181.000) kronor, skall den Preliminära
Köpeskillingen reduceras med ett mot bristen svarande belopp (”krona för
krona”). Det sålunda framräknade beloppet skall utgöra slutlig köpeskilling
(”Slutlig Köpeskilling”).

4.3.

Parterna skall gemensamt upprätta bokslut för Bolaget (alternativt, i
förekommande fall, för Koncernen) per Tillträdesdagen avseende händelser och
beslut intill samma dag enligt vad som gäller för årsbokslut, vilket skall revideras
och godkännas av Köparens revisorer och Bolagets revisorer
(”Tillträdesbokslut”). Tillträdesbokslutet skall upprättas enligt de principer som
anges i punkt 8.3. Köparen skall inom (fyrtiofem) 45 dagar från det att sådant
bokslut upprättats och tillställts parterna, tillställa Säljaren ett utkast till en på
bokslutet baserad beräkning av Justerat Eget Kapital.

4.4.

Säljaren äger rätt att inom (trettio) 30 dagar från det att Säljaren fick del av
utkastet och beräkningen skriftligen invända däremot med angivande av vilka
invändningar som riktas mot dokumentationen. Invändningen skall åtföljas av
Säljarens beräkning av Justerat Eget Kapital.
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4.5.

Skulle Säljaren inte inom den tid som anges i punkt 4.4 skriftligen invända mot
Köparens beräkning av Justerat Eget Kapital skall Säljaren anses ha accepterat
Köparens beräkning.

4.6.

Om Säljaren i enlighet med punkt 4.4 invänt mot Köparens beräkning av Justerat
Eget Kapital och Köparens och Säljarens revisorer inte därefter inom (trettio) 30
dagar kommit överens om beräkningen äger endera parten hänskjuta tvisten till
avgörande enligt punkt 4.9 nedan.

4.7.

Om den Slutliga Köpeskillingen understiger den Preliminära Köpeskillingen skall
Säljaren erlägga mellanskillnaden till Köparen. Betalning skall erläggas inom
(femton) 15 dagar från det att Justerat Eget Kapital har fastställts enligt denna
punkt 4.

4.8.

Köparen skall bereda Säljaren och Säljarens revisorer full tillgång till Bolagets
(och, i förekommande fall, Koncernens) böcker och redovisningshandlingar fram
till dess att Slutliga Köpeskillingen slutligt fastställts enligt denna punkt 4.

4.9.

Kan Köparens och Säljarens revisorer inte enas i viss fråga rörande
Tillträdesbokslutet skall frågan omedelbart hänskjutas till parterna som skall söka
lösa frågan inom en (1) vecka. Kan parterna inte enas i frågan inom angiven tid,
skall Köparens och Säljarens revisorer gemensamt utse en tredje revisor, eller,
om så ej kan ske, kan endera Köparen eller Säljaren, hos Stockholms
Handelskammare, begära att en tredje revisor utses att avgöra frågan och i detta
avseende godkänna Tillträdesbokslutet med bindande verkan för parterna inom
två (2) månader från hänskjutandet till den revisorn.

5.

TILLTRÄDE
Köparens tillträde (”Tillträde”) till Aktierna skall ske den dag som parterna avtalat
under Optionsavtalet under förutsättning att detta Aktieöverlåtelseavtal trätt i kraft
enligt punkt 17 och annars senast tre (3) dagar efter det att
Aktieöverlåtelseavtalet trätt i kraft. Den dag som Tillträde sker benämnes nedan
”Tillträdesdagen”.

6.

KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE

6.1.

Köparen skall på Tillträdesdagen erlägga Preliminära Köpeskillingen kontant till
Säljarens bankkonto i enlighet med Säljarens anvisningar som skall lämnas
skriftligen före Tillträdet, mot erhållande av aktiebrev avseende Aktierna.

6.2.

För det fall Köparens eller Säljarens påkallande av respektive option enligt
Optionsavtalet har utlösts av Bolagets eller Säljarens avtalsbrott och medfört att
Tillträde skall ske tidigare än sex (6) månader efter påkallandet, skall Köparen
dock äga rätt att innehålla fyrtiomiljoner (40.000.000) kronor av den Preliminära
respektive Slutliga Köpeskillingen intill sex (6) månader efter Tillträdet. På
felaktigt innehållet belopp (d v s som ej motsvarar brist i garanti) utgår ränta
enligt punkten 6.3 nedan.

6.3.

För det fall det på Tillträdesdagen står klart att det föreligger brist i förhållande till
av Säljaren lämnade garantier under detta Aktieöverlåtelseavtal som i sig skulle
medföra rätt till nedsättning av köpeskilling och/eller skadestånd under detta
Aktieöverlåtelseavtal, och under förutsättning att Köparen utan dröjsmål från det
att denne fick vetskap om de förhållanden som utgör garantibrist skriftligen
meddelat Säljaren att dessa brister föreligger samt det anspråk på nedsättning av
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köpeskilling och/eller skadestånd som Köparen gör gällande till följd därav, äger
Köparen oaktat vad som anges i punkten 6.1 innehålla det belopp som detta
Aktieöverlåtelseavtal medger i form av nedsättning av köpeskilling och/eller
skadestånd till dess (och i den mån) bristen åtgärdats av Säljaren eller till dess
(och i den mån) det står klart att brist inte förelegat. På felaktigt innehållet belopp
utgår ränta enligt STIBOR 360 dagar plus sex (6) procent ränta per år från
Tillträdesdagen till dess full betalning skett.
6.4.

Köparens rätt till hävning vid väsentlig brist avseende vissa garantier regleras
nedan i punkten 9.8.

7.

ÖVERLÄMNANDE AV AKTIEBREVEN OCH FULLMAKT M M
Säljaren skall mot erhållande av Preliminära Köpeskillingen (efter, i
förekommande fall, innehållande av belopp som avses i punkterna 6.2 eller 6.3
ovan) på Tillträdesdagen till Köparen överlämna:

7.1.

aktiebrev avseende Aktierna, jämte i förekommande fall talonger och kuponger,
vederbörligen transporterade på Köparen;

7.2.

Bolagets aktiebok utvisande att Köparen per Tillträdesdagen antecknats som
ägare till Aktierna; samt

7.3.

vederbörligt utställd skriftlig fullmakt i tre (3) exemplar för Köparen att från och
med Tillträdesdagen och i obegränsad omfattning företräda Bolaget.

8.

AV SÄLJAREN LÄMNADE GARANTIER
Av Säljaren under denna punkt lämnade garantier avseende Bolaget, skall i
tillämpliga fall även gälla dotterbolag till Bolaget. Nedan angivna garantier gäller
per Tillträdesdagen om inte annan dag angivits i individuell garanti. Oaktat vad
som anges i punkten 1.3 ovan gäller att Säljaren inte lämnar några andra
garantier avseende Bolaget än de som uttryckligen framgår av punkten 8 i detta
Aktieöverlåtelseavtal.

8.1.

Underlag för överlåtelsen
Säljaren garanterar att

8.1.1.

information och uppgifter lämnade av Säljaren i samband med att Köparen
genomför en due diligence inför detta Aktieöverlåtelseavtals fullföljande är i alla
avseenden riktiga per dagen för detta Aktieöverlåtelseavtals ingående. Säljaren
ansvarar dock ej för utfallet av budget och prognoser utan garanterar endast att
dessa upprättats efter bästa förmåga utifrån faktiska förhållanden;

8.1.2.

Säljaren inte medvetet eller på grund av oaktsamhet underlåtit att till Köparen
lämna någon uppgift eller upplysning, som är eller borde vara känd för Säljaren,
och som måste antagas vara av betydelse för Köparens bedömning av de sålda
Aktierna och Bolaget, såsom Bolagets lösa egendom, dess förpliktelser, ställning
och verksamhet samt personalförhållanden och politiska förhållanden av
väsentlig betydelse.
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8.2.

Bolagets aktier
Säljaren garanterar att

8.2.1.

Bolagets aktiekapital per Tillträdesdagen uppgår till 30.000.000 kronor fördelat
på 3.000 aktier;

8.2.2.

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna och att dessa inte är
pantförskrivna eller belastas av optionsrätt, lösenrätt eller att dispositionsrätten
på annat sätt är inskränkt samt att Bolagets aktiekapital är fullt betalt;

8.2.3.

per Tillträdesdagen inte föreligger ytterligare aktier i Bolaget utöver Aktierna
och den av LSAB ägda aktien i Bolaget och inte heller utestående teckningsrätter, optioner, konverteringsrätter eller i övrigt rätt för någon att teckna
eller eljest utfå aktier i Bolaget, samt att samtliga aktier i Bolaget har samma rätt.

8.3.

Bokslut och redovisning
Säljaren garanterar att

8.3.1.

Bolaget har upprättat och till Patent- och Registreringsverket i vederbörlig
ordning ingivit årsredovisningar och att dessa är upprättade i överensstämmelse
med lag och god redovisningssed;

8.3.2.

Bolagets fordringar hos Säljaren och hos Säljarens koncernföretag och övriga
finansiella mellanhavanden (frånsett sådana mellanhavanden som följer av
skriftlig överenskommelse mellan parterna till detta Aktieöverlåtelseavtal) mellan
Bolaget och Säljaren/Säljarens koncernföretag är reglerade per Tillträdesdagen
med undantag för kortfristiga, ej räntebärande fordringar och skulder i den
löpande verksamheten, och med undantag för övriga förhållanden som enligt
detta Aktieöverlåtelseavtal skall kvarstå efter Tillträdet;

8.3.3.

Bolagets redovisningsprinciper är korrekt och fullständigt beskrivna i Bolagets
årsredovisningar;

8.3.4.

Bolagets fakturering vid var tid motsvarar faktiskt utförd produktion så att något
nedskrivningsbehov ej är erforderligt efter Tillträdesdagen av intill Tillträdesdagen
upparbetade ej fakturerade tjänster;

8.3.5.

Bolagets sammanlagda kostnader korrekt avspeglar verksamhetens
kostnader.

8.4.

Handlingar rörande Bolaget
Säljaren garanterar att

8.4.1.

Bolaget per Tillträdesdagen är behörigen registrerat och att uppgifterna i
bolagsordning och registreringsbevis är korrekta och aktuella per dagen för detta
Aktieöverlåtelseavtals ingående, samt att i Bolaget ej före Tillträdesdagen
beslutats om någon ändring med avseende på dessa uppgifter utan Köparens
skriftliga samtycke;

8.4.2.

alla utestående fullmakter inklusive teckningsrätter för bankkonton och
kreditkort samt bankfack förtecknats i bilaga 8.4.2 (vilken bilaga skall fogas till
detta Aktieöverlåtelseavtal på Tillträdesdagen);
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8.4.3.

alla handlingar rörande Bolaget såsom exempelvis aktiebok, styrelse- och
bolagsstämmoprotokoll, arbetsordning för styrelse, VD-instruktion,
avtalshandlingar, fordringsbevis och skuldförbindelser, tillstånd och
redovisningshandlingar, journalhandlingar samt övriga uppgifter och
dokumentation inom verksamheten som skall bevaras eller rapporteras till
myndighet, inklusive de eventuella övriga uppgifter som påverkar kommande
taxering finns i behåll hos Bolaget på Tillträdesdagen, att alla därtill knutna
registreringar, ansökningar, anmälningar och avgiftsbetalningar till alla delar
fullgjorts.

8.4.4.

patientjournaler och liknande handlingar förts enligt gällande lag och
föreskrifter och hanterats enligt tillämpliga sekretessföreskrifter samt att Bolaget
på Tillträdesdagen uppfyller de tillämpliga lagar och föreskrifter som anges i
mellan Bolaget och Stockholms läns landsting intill Tillträdesdagen gällande
vårdavtal;

8.4.5.

Bolaget har dokumenterad organisation jämte rutiner för drift och kontroll av
verksamheten samt för i lag föreskriven förteckning över samtliga kemikalier,
metaller, bränslen och farliga ämnen som används i verksamheten.

8.5.

Bolagets egendom
Säljaren garanterar att

8.5.1.

Bolaget, med undantag för de inskränkningar som följer av tvingande lag, har
full och oinskränkt äganderätt eller dispositionsrätt till tillgångar som används i
och är av väsentlig betydelse för verksamheten, oavsett om tillgången upptagits i
anläggningsregister eller annan handling eller är infogad i byggnad eller mark.

8.5.2.

Bolagets kundfordringar per Tillträdes dagen enligt Tillträdesbokslutet kommer
att inflyta till angivna belopp senast inom tre (3) månader därefter.

8.5.3.

Bolaget intill Tillträdesdagen inte har underlåtit att reparera och underhålla och
inte kommer att underlåta att i normal omfattning reparera och underhålla sina för
verksamheten väsentliga anläggningstillgångar;

8.5.4.

alla för Bolagets verksamhet väsentliga anläggningstillgångar är i
funktionsdugligt skick per Tillträdesdagen och att inte något inträffat som innebär
att så inte är fallet efter Tillträdesdagen;

8.5.5.

Bolagets likvida medel inte är spärrade och således kan disponeras från och
med Tillträdesdagen.

8.6.

Verksamhetens bedrivande
Säljaren garanterar att

8.6.1.

Bolaget fram till Avtalsdagen bedrivit och intill Tillträdesdagen kommer att
bedriva verksamheten i enlighet med lag och författning, Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd, vetenskap och beprövad erfarenhet, Bolagets
bolagsordning samt förordningar, föreskrifter, tillstånd och andra uppmaningar
från myndigheter samt att Bolaget inte har lämnat vilseledande eller felaktig
information i tillstånds- eller uppmaningsärenden;
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8.6.2.

såvitt Säljaren känner till, den verksamhet som bedrivits av Bolaget före
Tillträdesdagen inte förorsakat föroreningar i sådan omfattning att
efterbehandling eller andra återställningsåtgärder kan föreläggas av myndighet
enligt per Avtalsdagen gällande lag och att sådana ämnen som anges i
punkt 8.7.3 hanterats och förvarats i enlighet med gällande lag och föreskrifter;

8.6.3.

det i byggnader, anläggningar eller utrustning som används i Bolagets
verksamhet inte finns material eller ämnen som av hälso- eller miljöskäl per
Tillträdesdagen inte är tillåtna enligt lag, förordning eller andra föreskrifter eller
som kommer att föranleda ersättningsskyldighet för Bolaget i förhållande till
patient, myndighet, anställd, facklig organisation eller annan tredje man;

8.6.4.

fel eller försummelse av läkare eller övrig sjukvårdspersonal vid utredning,
behandling eller medicinering av patient, under tiden fram till Tillträdesdagen, ej
föranlett eller, såvitt Säljaren känner till, kommer att föranleda ersättningsanspråk
som slutligen kommer att orsaka Bolaget kostnad;

8.6.5.

Bolagets verksamhet under den senaste 12 månaders perioden före
Tillträdesdagen varit av normal omfattning och bedrivits enligt tidigare tillämpade
affärs- och vårdprinciper.

8.7.

Inskränkningar i Bolagets verksamhet
Säljaren garanterar att

8.7.1.

Bolaget intill Tillträdesdagen kommer att bibehålla alla tillstånd och licenser
nödvändiga för dess verksamhet och som används av Bolaget och som är
nödvändiga för att verksamheten intill Tillträdesdagen skall kunna bedrivas med
oförminskad omfattning och inriktning.

8.7.2.

Bolaget, såvitt Säljaren känner till, inte kommer att åläggas skadestånd,
normerat skadestånd, vite, företagsbot eller annan förpliktelse till följd av
kontraktsbrott, miljöansvar, produktansvar eller på annan grund avseende
förhållanden som inträffat före Tillträdesdagen i strid med då gällande lag;

8.7.3.

Bolaget inte använt eller använder material eller ämne som av hälso- eller
miljöskäl vid tidpunkten för sådan användning inte varit tillåtna enligt lag,
förordning eller annan föreskrift eller tillstånd, samt att allt material och alla
ämnen som är föremål för särskild tvingande reglering hanteras enligt gällande
krav, t. ex. vad avser förvaring, transport och destruktion,

8.7.4.

Bolaget har full och oinskränkt rätt till de patent-, varumärkes-, mönsterskyddsoch andra immateriella rättigheter som förelåg vid tidpunkten för Säljarens
förvärv av Aktierna från LSAB och som listades i bilaga 8.7.4 till det
överlåtelseavtalet.

8.7.5.

Bolaget, såvitt Säljaren känner till, per Tillträdesdagen inte har gjort eller gör
intrång i annans patent, mönsterskydd, varumärke eller annan immateriell
rättighet;

8.7.6.

ingen tredje man, såvitt Säljaren känner till, har gjort eller gör intrång i Bolaget
tillhörande patent-, varumärkes-, mönsterskydds - eller annan immateriell
rättighet på sätt som är av betydelse för Bolagets verksamhet.
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8.8.

Försäkringar m.m.
Säljaren garanterar att

8.8.1.

Bolagets tillgångar intill Tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrade mot brand och
annan skada;

8.8.2.

Bolaget, intill Tillträdesdagen har fullgoda patient-, ansvars- och
produktansvarsförsäkringar för skador orsakade i Bolagets verksamhet och att
dessa försäkringar oavbrutet varit gällande sedan 12 månader före
Tillträdesdagen.

8.9.

Anställda
Säljaren garanterar att

8.9.1.

samtliga anställda i Bolaget, gällande kollektivavtal, lön, pension, ersättning
eller förmån som nu eller tidigare anställda i Bolaget erhåller, eller skall komma
att i framtiden erhålla, på grund av utfästelse från Bolaget, skriftligen redovisats
av Säljaren per av Säljaren angiven dag (i den mån Köparen före Tillträdesdagen
genomfört en sk due diligence) och att det inte sedan Köparens genomgång och
intill Tillträdesdagen har skett eller kommer att ske väsentliga eller onormala
förändringar bland de anställda eller av sådan lön, pension, ersättning eller
förmån;

8.9.2.

något anspråk utöver vad som skriftligen redovisats i due diligence (i den mån
Köparen före Tillträdesdagen genomfört en sk due diligence) inte riktats eller kan
befaras komma att riktas mot Bolaget från någon nu eller tidigare anställd eller
från sådan anställds fackförening p g a omständighet som inträffat före
Tillträdesdagen;

8.9.3.

Bolaget inte i något avseende använder sig av uppdragstagare som är att
betrakta som anställda eller oberoende uppdragstagare med följd att Bolaget
orsakas kostnader p g a krav på betalning av skatter och sociala avgifter;

8.10.

Avtal och åtaganden
Säljaren garanterar att

8.10.1.

Bolaget per Tillträdesdagen inte är bundet av några väsentliga avtal eller
åtaganden (inklusive såväl juridiskt bindande borgens-, garanti-, eller
ansvarsåtaganden som letters of intent, letters of awareness, letters of comfort
eller liknande) än som skriftligen redovisats för Köparen (i den mån Köparen före
Tillträdesdagen genomfört en sk due diligence), samt att dessa angivna avtal och
åtaganden, såvitt Säljaren känner till, är i alla delar giltiga och fullständigt
avspeglar Bolagets rättigheter och skyldigheter avseende de frågor som avses
regleras däri, samt att Bolaget och respektive medkontrahent i allt väsentligt
fullgjort och intill Tillträdesdagen kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt
dessa avtal och åtaganden;

8.10.2.

detta Aktieöverlåtelseavtal inte medför rätt eller skyldighet för tredje man eller
skyldighet för Bolaget att frånträda, säga upp eller häva något med Bolaget
ingånget avtal, kräva prestationer i förtid eller med annat belopp, erhålla
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skadestånd eller annan ersättning eller annan liknande åtgärd eller påföljd
gentemot Bolaget eller till nackdel för Bolaget;
8.10.3.

Bolaget per Tillträdesdagen inte är bundet av avtal med eller har utfärdat
åtagande till Säljaren eller till företag som ingår i samma koncern som Säljaren
utöver av vad som i förväg skriftligen godkänts av Köparen;

8.10.4.

Bolaget per Tillträdesdagen inte är bundet av för verksamheten väsentligt avtal
med bindande giltighetstid efter 2010-12-31 som efter Optionsavtalets ingående
har ingåtts utan föregående samråd med Köparen;

8.10.5.

Bolaget inte är bundet och inte kommer att vara bundet efter Tillträdesdagen
av något väsentligt avtal eller något väsentligt åtagande som före Tillträdesdagen
ingåtts på annat än på affärsmässiga eller för verksamhet av detta slag normala
villkor.

8.11.

Order och anbud
Säljaren garanterar att priser och andra villkor avseende per Tillträdesdagen
utestående order och anbud inte kommer att väsentligen avvika från
affärsmässiga och för verksamhet av detta slag normala villkor och att dessa är
kalkylerade att bidraga positivt till Bolagets resultat.

8.12.

Garantier för levererade tjänster
Säljaren garanterar att Bolaget för tjänster, som levererats eller kommer att
levereras före Tillträdesdagen, eller som är avsedda att levereras därefter, inte
iklätt sig några för verksamheten onormala garantier, vilka är gällande efter
Tillträdesdagen.

8.13.

Skatter, avgifter och pålagor
Säljaren garanterar att

8.13.1.

Bolaget fram till Tillträdesdagen rätteligen avgivit självdeklaration samt fullgjort
sina betalningar av förfallen inkomstskatt, mervärdeskatt, sociala avgifter jämte
övriga skatter och avgifter hänförliga till Bolagets verksamhet;

8.13.2.

Bolaget avseende tiden fram till Tillträdesdagen ej debiterats eller därefter
kommer att debiteras några skatter eller avgifter, hänförliga till tiden före
Tillträdesdagen, för vilka reservation inte gjorts i Bolagets redovisning. Säljaren
garanterar således ej eventuell skatt eller avgift som påförs Bolaget p g a
ägarskiftet;

8.13.3.

Bolaget med avseende på verksamheten intill Tillträdesdagen inte kommer att
bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder;

8.13.4.

Bolaget med avseende på eventuella överträdelser före Tillträdesdagen av
gällande miljöförfattningar eller andra föreskrifter av myndighet gällande per
Tillträdesdagen inte kommer att bli ålagt miljösanktionsavgift eller annan påföljd.

8.14.

Utdelningar m. m.
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Säljaren garanterar att det inte finns beslut om aktieutdelning ur Bolaget som inte
till fullo verkställts på Tillträdesdagen.
8.15.

Tvister
Säljaren garanterar att Bolaget per Tillträdesdagen inte är invecklat i betydande
arbetstvist, rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan
tvist eller är föremål för myndighets anmärkningar eller anmälningar av betydelse
och att Bolaget inte heller kan befaras bli part i sådant rättsligt förfarande som
hänför sig till förhållande från tiden före Tillträdesdagen.

8.16.

Vårdavtalet
Säljaren garanterar att Bolaget per Tillträdesdagen är i sådant skick att Bolaget
vid den tidpunkten väl kan fortsätta uppfylla ett vårdavtal som är identiskt med
det före Tillträdesdagen gällande vårdavtalet i dess då senaste lydelse och
omfattning.

8.17.

1999 års skick
Säljaren garanterar att Bolaget per Tillträdesdagen i allt väsentligt minst
motsvarar vad som Säljaren tillträdde per 1999-12-01 till följd av förvärvet från
Stockholms läns landsting.

8.18.

Övrigt
När det i detta Aktieöverlåtelseavtal anges att part känner till eller känt till visst
förhållande avses även vad part borde eller bort känna till. Med Säljaren avses i
detta hänseende hos Säljaren anställd personal som medverkat i
överlåtelseprocessen avseende Bolagets aktier.

9.

PÅFÖLJDER VID AVTALSBROTT OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1.

Vid brist i garanti eller annat brott mot detta avtal, skall Säljaren genom avdrag
på köpeskillingen kompensera Köparen såvida inte Köparen på annat sätt redan
kompenserats för bristen eller avtalsbrottet ifråga. Ersättning skall ej utgå
beträffande sådant förhållande som förelåg vid Säljarens tillträde till Bolaget
1999-12-01. Av Säljaren enligt detta Aktieöverlåtelseavtal lämnade garantier
gäller oavsett vad Säljaren informerat Köparen om.

9.2.

Köparen har, oavsett om Säljaren varit försumlig eller ej, rätt till skadestånd,
omfattande ersättning för såväl direkta som indirekta förluster samt kostnader, i
anledning av brist i garanti eller annat avtalsbrott.

9.3.

Storleken av den ersättning som Säljaren skall erlägga till Köparen skall
bestämmas med hänsyn till om denna helt eller delvis grundas på en i
skattehänseende avdragsgill kostnad eller utebliven skattepliktig intäkt, varvid
från ersättningen skall avräknas ett belopp motsvarande gällande skattesats för
privat ägda aktiebolag (den 1 mars 2005 28 %) av kostnaden eller intäkten.

9.4.

Understiger Köparens sammanlagda garantianspråk enligt detta Aktieöverlåtelseavtal, med avdrag för eventuella för Köparen positiva avvikelser och korrigerat för
skatteeffekter enligt punkt 9.3 ovan, ett belopp motsvarande summan av (i)
trettonmiljonersjuhundrafemtiotusen (13.750.000) kronor och (ii) det belopp med
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vilket Justerat Eget Kapital överstiger fyrtioåttamiljoneretthundraåttioentusen
(48.181.000) kronor, skall Köparen inte vara berättigad till någon ersättning.
Köparen skall dock aldrig vara berättigad till ersättning för enskild
garantiavvikelse som understiger etthundratusen (100.000) kronor.
Överstiger de sammanlagda garantianspråken
trettonmiljonersjuhundrafemtiotusen (13.750.000) kronor skall samtliga
garantiavvikelser överstigande 100.000 kronor medräknas och skall Köparen i
sådant fall kompenseras från första kronan som brister, krona för krona, intill
köpeskillingens belopp.
9.5.

Ränta på bristbeloppet enligt denna punkt 9 skall utgå efter en räntesats som
motsvarar STIBOR 360 dagar plus sex (6) procent ränta per år från
Tillträdesdagen eller den senare tidpunkt som är hänförlig till avvikelsen fram till
dess betalning sker.

9.6.

För det fall Köparen åberopar garantibrist avseende någon Bolagets fordring som
Säljaren garanterat, äger Säljaren, genom skriftlig begäran framställd sextio (60)
dagar från det att Köparen skriftligen gjort bristen gällande, rätt att överta sådan
fordring samt äger Säljaren därvid rätt att tillgodoräkna sig den reservering för
fordringen som gjorts i Bolagets redovisning per Tillträdesdagen;

9.7.

Om Köparen åberopar garantibrister som överstiger hälften (1/2) av
köpeskillingens belopp, skall, på Säljarens skriftliga begäran, detta
Aktieöverlåtelseavtal återgå. Sådan återgång skall begäras inom (trettio) 30
dagar från det Köparen framställt garantibristen och är annars förfallen. Vid
återgång skall parternas prestationer, utgivande av Aktierna respektive
erläggande av köpeskilling, jämte ränta beräknad från Tillträdesdagen enligt
punkt 9.5, återgå utan någon ytterligare ersättningsskyldighet för någondera
parten. Vid återgång av detta Aktieöverlåtelseavtal enligt denna punkt skall i
avtalet angiven köpeskilling minskas respektive ökas med eventuell utdelning till
Köparen, koncernbidrag eller annat till Köparens förfogande över Bolagets eget
kapital respektive av Köparen lämnade aktieägartillskott, koncernbidrag eller
övriga kapitaltillskott.

9.8.

Säljarens ansvar gentemot Köparen enligt detta Aktieöverlåtelseavtal, inklusive
eventuellt skadestånd, skall alltid vara begränsat till återbetalning av vad som
uppburits som köpeskilling för Aktierna. Vid väsentlig brist jämfört med de
förhållanden Säljaren garanterat i punkten 8.17 för vilka Köparen skriftligen
framställt anspråk mot Säljaren inom nio (9) månader från Tillträdesdagen, äger
Köparen rätt att häva detta Aktieöverlåtelseavtal under förutsättning (i) att
bristerna inte åtgärdats av Säljaren inom nittio (90) dagar efter det att Säljaren
mottog sådant skriftligt anspråk och (ii) de brister som alltjämt föreligger efter
utgången av nämnda nittio(90)dagarsperiod överstiger köpeskillingens belopp. I
alla andra fall skall nedsättning av köpeskillingen eller skadestånd således med
uteslutande av samtliga andra påföljder skall vara Köparens enda remedium.

9.9.

Oaktat vad som annars anges i detta Aktieöverlåtelseavtal, gäller följande.
Säljaren svarar inte för några förhållanden eller omständigheter hänförliga till
tiden före det att Säljaren förvärvade Aktierna från LSAB och inte heller för
senare förhållanden eller omständigheter i den mån de orsakats av Köparen eller
Köparens närstående företag eller verksamheter. Säljaren svarar inte heller för
omständigheter eller förhållanden i den mån reservering gjorts för sådana
omständigheter eller förhållanden och sådan reservering beaktats i
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Tillträdesbokslutet och därmed beaktats vid beräkningen av Justerat Eget
Kapital. Köparen avstår till följd därav från alla sådana anspråk på Säljaren.
10.

REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

10.1.

Anspråk grundade på av Säljaren lämnade garantier enligt detta Aktieöverlåtelseavtal skall av Köparen skriftligen göras gällande senast inom (tjugofyra) 24
månader från Tillträdesdagen, dock att Köparen äger göra gällande anspråk
beträffande debiteringar av skatter, sociala avgifter och myndighetskrav
avseende miljö- och arbetsförhållanden och intrång i immateriella rättigheter intill
nittio (90) dagar efter det att beslut beträffande sådana debiteringar av skatter
och sociala avgifter i enlighet med lagakraftvunnet avgörande kommit Bolaget
tillhanda eller, vad avser andra i denna punkt angivna krav, intill sex (6) månader
efter det att krav framförts mot Bolaget.

10.2.

Köparen skall utan dröjsmål underrätta Säljaren om krav som ställs mot Bolaget
av utomstående, vilka rimligen kan leda till Köparens anspråk mot Säljaren enligt
detta Aktieöverlåtelseavtal. Köparen må inte ingå förlikningsöverenskommelse
eller på annat sätt slutligt reglera sådant krav utan att först ha samrått med
Säljaren och beaktat Säljarens skäliga synpunkter om inte fara i dröjsmål
föreligger. Säljaren må på egen bekostnad och risk, med motsvarande befrielse
av Bolaget och Köparen, gå i svaromål eller i övrigt bemöta och handha sådana
krav från utomstående med anlitande av ombud efter eget val, under förutsättning att Säljaren skriftligen underrättar Köparen därom inom trettio (30) dagar
efter det Säljaren mottog Köparens underrättelse om kravet. Härvid skall
Köparen på Säljarens begäran ge Säljaren skriftlig fullmakt att företräda Bolaget
med anledning av kravet, samt även på Säljarens bekostnad bistå med
bemötandet av kravet i skälig omfattning. Vid hanteringen av kravet skall Säljaren
beakta Bolagets skäliga synpunkter och Bolagets intresse av att inte negativ
publicitet uppstår för Bolaget och dess verksamhet.

10.3.

Säljaren skall vid handhavandet av krav enligt ovan, inte utan Köparens skriftliga
godkännande äga rätt att träffa överenskommelse om förlikning eller på annat
sätt slutligt reglera sådant krav från utomstående mot Bolaget, utan att Bolaget
friskrivits från de krav som avses.

10.4.

Köparens underlåtenhet att underrätta Säljaren om krav mot Bolaget eller att
samråda med Säljaren eller att lämna fullmakt och bistå i skälig omfattning enligt
ovan, medför att Köparen går förlustig rätten att göra anspråk gällande mot
Säljaren enligt detta Aktieöverlåtelseavtal med anledning av kravet.

11.

AV KÖPAREN LÄMNADE GARANTIER M M

11.1.

Köparen garanterar att Köparen ingått detta Aktieöverlåtelseavtal med full
behörighet och med bindande verkan.

11.2.

Köparen garanterar att Köpeskillingen ej till någon del betalas ur Bolagets egna
medel och att Bolagets tillgångar ej utgör säkerhet för lån avseende Köpeskillingen.

BESLUT OCH ÅTAGANDEN MM

13
12.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

12.1.

Snarast efter Tillträdet skall, genom Köparens försorg, hållas extra
bolagsstämma i Bolaget för beslut om utseende av ny styrelse och nya revisorer
samt om firmaändring så att ordet ”Capio” inte längre ingår i firman.

12.2.

Vid närmast följande ordinarie bolagsstämma i Bolaget skall nuvarande
medlemmar i Bolagets styrelse beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att
revisorerna tillstyrker det.

12.3.

Säljaren svarar för att de avgående styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
revisorer inklusive revisorssuppleanter, inför den extra bolagsstämman ställer
sina platser till förfogande utan krav mot Bolaget utöver revisorernas ersättning
för löpande revision.

13.

ÖVERLÅTELSERESTRIKTIONER OCH OPTIONER

13.1.

De överlåtelserestriktioner och optioner avseende Köparens aktie i Bolaget som
ingicks i samband med att Säljaren förvärvade Aktierna från Köparen skall inte
längre gälla.

14.

VARUMÄRKE MM

14.1.

Köparen är medveten om och accepterar att varken Köparen eller Bolaget efter
Tillträdesdagen äger nyttja de Säljarens varumärken eller andra
näringskännetecken som identifierar Säljaren eller annan Säljarens (eller
Säljarens dotterbolags) immaterialrätt, om inte annat anges i detta
Aktieöverlåtelseavtal. Den rätt som Bolaget haft att använda sådana rättigheter
upphör på Tillträdesdagen. Köparen skall tillse att sådant nyttjande inte sker efter
Tillträdesdagen. Det ovanstående skall dock ej i något avseende inskränka
Bolagets eller Köparens rätt att nyttja den firma, de varumärken samt övriga
immaterialrätter som tillhörde bolaget per Säljarens tillträde 1999-12-01.

15.

DATORSYSTEM MM

15.1.

Säljaren skall tillse att Bolaget under en skälig omställningsperiod, dock längst
under ett (1) år efter Tillträdesdagen får tillgång till de nu av Bolaget använda
datasystem och programvaror som ägs av Säljaren på samma villkor som
Säljaren intill Tillträdesdagen tillämpar gentemot Bolaget. Säljaren skall även på
begäran verka för att Bolaget under en period om (nittio) 90 dagar efter
Tillträdesdagen får nyttja datasystem och programvaror som ägs av tredje man
och som nyttjas av Bolaget med stöd av licens som innehas av Säljaren eller
annat bolag i Säljarens koncern på samma villkor som gällt för Bolaget intill
Tillträdesdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
16.

FÖRVÄRVSANMÄLAN

16.1.

Under förutsättning att förvärvet av Aktierna lagligen kräver tillstånd eller
godkännande eller motsvarande från konkurrensmyndighet eller domstol vid
tidpunkten för detta Aktieöverlåtelseavtals ingående, skall Köparen, för både
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Köparens och Säljarens räkning, omgående upprätta och inge erforderlig
anmälan om företagsförvärvet. Båda parter skall i sådant fall verka för att
konkurrensmyndighet eller domstol lämnar förvärvet utan åtgärd. Säljaren skall
underteckna anmälan samt vara Köparen behjälplig i ärendet.
16.2.

Följande händelser skall, såvitt avser detta Aktieöverlåtelseavtal, anses som
godkännande av förvärvet i konkurrenshänseende:

16.2.1.

utgången av den trettiodagarsperiod (eller motsvarande initiala period) under
vilken konkurrensverket äger besluta om särskild undersökning av förvärvet utan
att sådan undersökning beslutats;

16.2.2.

villkorslöst beslut av konkurrensverket eller högre instans att inte ingripa mot
förvärvet genom förbud eller föreläggande.

17.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÅTERGÅNG

17.1.

Detta Aktieöverlåtelseavtal träder ikraft den dag påkallande av optionsrätt
rätteligen anses ha skett under Optionsavtalet.

17.2.

Om godkännande i konkurrenshänseende enligt punkt 16 inte föreligger senast
(etthundratjugo) 120 dagar från dagen för detta Aktieöverlåtelseavtals
ikraftträdande skall part äga rätt att, genom skriftligt meddelande inom trettio (30)
dagar från angivet datum, frånträda Aktieöverlåtelseavtalet utan någon ytterligare
ersättningsskyldighet.

17.3.

Om nödvändigt tillstånd enligt punkt 16 ej erhålles eller sådant tillstånd är förenat
med villkor som medför att Bolagets verksamhet inte kan bedrivas på förutsatt
sätt skall Köparen äga häva avtalet.

18.

SÄRSKILD RÄTT TILL HÄVNING
För det fall Köparen har rätt att häva Optionsavtalet i enlighet med vad som där
anges skall Köparen även äga rätt att häva detta avtal om Aktieöverlåtelse under
förutsättning att sådan hävning verkställts av Köparen före Tillträdet.

19.

ANSTÄLLNINGAR OCH MBL-FÖRHANDLING
Säljaren åtar sig att tillse att verksamhetskritiska nyanställningar eller
uppsägningar intill Tillträdesdagen sker i samråd med Köparen.
Säljaren ansvarar för att erforderliga MBL-förhandlingar med anledning av detta
Aktieöverlåtelseavtal är genomförda i Bolaget.

20.

SEKRETESS

20.1.

Parterna förbinder sig att inte till utomstående eller inom den egna
organisationen sprida innehållet i detta Aktieöverlåtelseavtal med bilagor i större
utsträckning än vad som är nödvändigt för Aktieöverlåtelseavtals rätta
fullgörande, i den mån annat inte följer av gällande lag.

20.2.

Föreskrifterna om sekretess och offentliggörande i detta Aktieöverlåtelseavtal
skall gälla i sju (7) år efter Tillträdesdagen.
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21.

ÖVERLÅTELSER
Part får inte överlåta rättighet eller skyldighet enligt detta Aktieöverlåtelseavtal på
annan. Köparen har dock rätt att genom skriftligt meddelande till Säljaren, före
Tillträdesdagen, överlåta detta Aktieöverlåtelseavtal på annan köpare under
förutsättning att Köparen svarar solidariskt med den nye köparen för Köparens
förpliktelser enligt Aktieöverlåtelseavtalet.

22.

OFFENTLIGGÖRANDE
All skriftlig information till tredje man i anledning av detta Aktieöverlåtelseavtal
skall ske i samråd mellan parterna. Part skall ges skälig tid att granska den
information som skall offentliggöras av den andra parten.

23.

ÖVRIGT

23.1.

Framtida överenskommelse om komplettering, rättelse, upphörande eller annan
ändring av detta Aktieöverlåtelseavtal, eller överenskommelse inom ramen
därför, skall för att äga giltighet vara upprättad skriftligen med uttrycklig
hänvisning till detta Aktieöverlåtelseavtal och behörigen undertecknad av
parterna.

23.2.

Parts underlåtenhet att i något fall påkalla efterkommande av detta
Aktieöverlåtelseavtal, eller underlåtenhet att i något fall utöva rättighet härunder
skall ej uttryckligen eller underförstått innebära avstående eller förlust av i
framtiden sådan rätt.

23.3.

Detta Aktieöverlåtelseavtal ersätter alla tidigare överenskommelser som parterna
träffat om samma sak, vilka härigenom upphör att gälla.

24.

TVISTELÖSNING
Tvist i anledning av detta Aktieöverlåtelseavtal skall slutligt avgöras genom
skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
__________________________

Detta Aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två exemplar till bekräftelse av avtalsvillkor
ingångna under Optionsavtalet och parterna har tagit varsitt exemplar.
Stockholm den

Stockholm den

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

CAPIO AB (publ)

_____________________________________

__________________________

