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Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - 
KTC 
Delägaravtal 
mellan aktieägarna i Aktierna i Katrineholms Tekniska College AB 
 
1. Parter 
1.1 Aktierna i Katrineholms Tekniska College AB, 556, härefter benämnt 

Bolaget, ägs av 
Aktieägare 
Katrineholms kommun 51 % av aktiekapitalet, 51 % av 
Organisationsnummer  aktiernas röstvärde, fördelat på 
Stadshuset Gröna Kulle 510 stycken aktier av Bolagets 
Djulögatan 41  1 000 stycken aktier 
641 80 Katrineholm 
 
och 
 
KTC Intressenter, ideell förening 49 % av aktiekapitalet, 49 % av 
818 -   aktiernas röstvärde, fördelat på 
Adress   490 stycken aktier av Bolagets 
post nr Katrineholm  1 000 stycken aktier 
 

1.2 Aktieägarna i detta avtal benämns härefter "Delägare". Delägare som upphör  
      att vara aktieägare i Bolaget upphör också att vara partiavtalet. 
 
2. Avtalets syfte och Bolaget 
2.1 Bolaget har till ändamål att utgöra ett kompetenscentra för naturvetenskap 

och industriteknik. Bolagets skall drivas utan ekonomiskt vinstintresse. I 
avsikt att trygga och främja Bolagets verksamhet, Bolagets utveckling och 
konsolidering samt för att tillvarata Delägarnas intressen i Bolaget, överens-
kommer Delägarna härmed i detta Delägaravtal att samverka i och för 
Bolaget. Delägarna förbinder sig att på alla sätt lojalt verka för Bolagets 
sunda och framgångsrika utveckling. 

 
2.2 Bolaget har ett aktiekapital på 500 000 kronor, fördelat på 1 000 stycken 

aktier med ett kvotvärde om 500 kronor per styck. Vid nyemission skall 
Delägarna ha rätt att teckna nyemitterade aktier i proportion till sitt aktie-
innehav. Motsvarande skall gälla vid utgivande av konvertibla skuldebrev 
och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Bestämmelse om 
apport och kvittning förutsätter enighet mellan Delägarna. 
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3. Bolagets verksamhet 
3.1 För Bolaget skall intill dess Delägarna på bolagsstämma annorledes beslutar, 

gälla bifogade bolagsordning, bilaga 1. Ändring av bolagsordningen förut-
sätter att Delägarna är ense om ändringen. 

 
3.2 Bolaget skall inom ramen för bolagsordningens verksamhetsbeskrivning 

bedriva utbildning inom naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, el- 
och energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap samt därmed för-
enlig utbildningsverksamhet. 

 
3.3 Bolaget skall drivas utan vinstintresse och syfta till att uppnå optimala 

utbildningsresultat, sett ur såväl kort som lång sikt. 
 

3.4 Bolaget skall upphandla sitt behov av tjänster och utrustning på marknads-
mässiga villkor. 

 
4. Årsstämma, extra stämma 
Kallelse till stämma skall ske på sätt som anges i bolagsordningen, bilaga 1. 
Delägarna förbinder sig att på bolagsstämma utöva sin rösträtt i överensstäm-
melse med de åtaganden som görs jämlikt detta avtal. 
 
5. Firmateckning 
Bolagets firma skall tecknas av Bolagets styrelse och av två styrelseledamöter i 
förening samt av verkställande direktören enligt gällande VD-instruktion. 
 
6. Styrelse, revisorer, plats i styrgrupp och i programråd 
Styrelsen skall fastställa arbetsordning för Bolaget, samt fatta beslut i alla vikti-
gare angelägenheter som berör Bolaget, såsom exempelvis fastläggande av 
Bolagets strategi, planer och budgets. Var Delägare förbinder sig att tillse att 
respektive vald styrelseledamot röstar så att detta avtal följs. Beslut i styrelsen 
fattas i övrigt i enlighet med reglerna i gällande aktiebolagslag. 
 
Styrelsen i Bolaget skall bestå av en till fem ledamöter med eller utan supplean-
ter. Består styrelsen av mindre än tre ledamöter skall minst en och högst tre 
suppleanter väljas. 
 
Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill 
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
Delägare skall äga rätt att utse en ordinarie ledamot samt en suppleant för ordi-
narie ledamot. Styrelsens ordförande skall utses på bolagsstämma. 
 
En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolags-
stämma. 
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KTC Intressenter, ideell förening, skall ur medlemsföretagen äga rätt att utse 
minst två (2) representanter till styrgruppen i Katrineholms Tekniska College 
AB. 
 
KTC Intressenter, ideell förening, skall ur medlemsföretagen äga rätt att utse 
minst två (2) representanter till varje enskilt programråd i Katrineholms 
Tekniska College AB. 
 
7. Vinstutdelning, finansiering 
7.1 Styrelsen skall vid upprättande av bokslut i största möjliga utsträckning 

beakta behovet av att konsolidera Bolaget, i syfte att självfinansiera utbild-
ningsverksamheten och bibehålla Bolagets kapitalbas. 

 
7.2 Delägare är inte skyldig att täcka förlust innan eget kapital understiger 

aktiekapitalet. Om och när eget kapital understiger Bolagets aktiekapital 
med större belopp än som framgår av särskild upprättad balansräkning s.k. 
kontrollbalansräkning, skall Delägarna antingen: 

 
1) täcka förlusten i proportion till sitt aktieinnehav med så stort belopp att 

de sammanlagda tillskotten gör att det egna kapitalet inte understiger 
aktiekapitalet med mer än som anges i sämsta alternativ enligt budget, 
dock högst med belopp som återställer aktiekapitalet eller 
 

2) överlåta sina aktier utan vederlag till den andra Delägaren som täcker 
förlusten enligt ovan. 

 
7.3 Delägarna skall i proportion till sitt aktieinnehav ansvara för Bolagets 

externa finansiering, genom ställande av borgen eller annan säkerhet. 
 
8. Överlåtelseförbud och hembudsskyldighet samt nytillkommande 
aktieägare 
I Bolagets bolagsordning skall finnas en hembudsklausul. och en klausul om 
Delägares rätt till förköp av hembjudna aktier. 
 
För det fall KTC Intressenter, ideell förening, önskar att förvärva ytterligare 
högst två (2%) procentenheter, motsvarande högst 20 stycken aktier i Bolaget 
och, för det fall Katrineholms kommun och KTC Intressenter, ideell förening, 
gemensamt så överenskommer, förbinder sig här Katrineholms kommun att till 
KTC Intressenter, ideell förening, överlåta högst två (2%) procentenheter, mot-
svarande högst 20 stycken aktier av sina ägda 510 stycken aktier i Bolaget, för 
aktiernas kvotvärde. 
 
I övriga fall får aktie inte överlåtas eller pantsättas utan föregående hembud 
enligt Bolagets bolagsordning till aktieägarna genom Bolagets styrelse. 
 
Hembud ska ske genom brev. 
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Delägare som vill begagna sin rätt till inlösen ska lämna skriftligt svar inom en 
(1) månad från delgivningen av hembudet. Avböjs erbjudandet, lämnas inte 
meddelande inom angiven tid eller betalas inte aktierna i enlighet med detta 
avtal, har den hembjudande Delägaren rätt att inom två (2) månader från den 
dag då de andra Delägarnas lösenrätt upphörde respektive från den dag då 
vederlagsfristen utgick, överlåta eller pantsätta aktierna till annan. Den andra 
Delägarna förbinder sig att inom denna tid inte kräva inlösen av aktierna enligt 
hembudsklausulen i bolagsordningen. 
 
Skulle Delägare i strid mot bestämmelserna i detta avtal ha överlåtit aktier i 
Bolaget till annan än den andra Delägaren eller skulle sådana aktier på annat sätt 
ha övergått till utomstående har den andra Delägaren rätt att lösa till sig aktierna 
enligt hembudsklausulen i bolagsordningen. 
 
9. Samtycke av ny delägare och nytillkommande delägare i Bolaget 
I Bolagets bolagsordning ska finnas en klausul om samtycke av Bolagets 
styrelse för antagande av ny Delägare. 
 
9.1 Delägarna förbinder sig att se till, att en utomstående tredje person, som 

förvärvar aktier i Bolaget, genom påteckning av detta avtal förklarar sig 
beredd att träda in i detta Delägaravtal. 

 
9.2 För att ny aktieägare ska bli part i detta avtal, fordras därutöver, att Del-

ägarna skriftligen lämnar sitt samfällda samtycke därtill. Lämnas inte sådant 
samfällt samtycke inom en (1) månad från förvärvet, är påskrift enligt punkt 
9.1 inte bindande. 

 
10. Värdet av aktierna 
10.1 Värdet på aktierna, lösenbeloppet, mellan Delägarna, ska alltid utgöras av 

värdet motsvarande aktiernas kvotvärde. 
 

10.2 Betalning av aktierna ska ske senast inom en (1) månad från det att lösen-
beloppet fastställts. 

 
10.3 Delägare eller den Delägare sätter i sitt ställe har rätt att erhålla erforder-

liga uppgifter för utredning av Bolagets ekonomiska förhållanden. 
 
I1. Avtalstid 
Detta avtal gäller från dagtecknandet tills vidare. Om avtalet sägs upp av någon 
Delägare ska avtalet för sådan Delägare upphöra att gälla efter ett (1)år från det 
att styrelsen mottagit hembud av Delägarens aktier kombinerat med uppsägning 
av avtalet. Delägare som sagt upp avtalet skall samtidigt med uppsägningen, 
som ska riktas till den andra Delägaren, hembjuda samtliga sina aktier i Bolaget 
i enlighet med detta avtal. Den kvarvarande Delägaren som inte själv sagt upp 
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avtalet enligt denna bestämmelse ska ha rätt, men ingen skyldighet, att lösa 
samtliga de hembjudna aktierna. 
 
Kvarvarande Delägare vilken löser in aktier enligt detta avtal och som själv inte 
själva sagt upp avtalet enligt denna bestämmelse, ska ha skyldighet att se till att 
den Delägare som sagt upp avtalet och överlåtit samtliga sina aktier, återfår till 
Bolaget eventuellt kvarstående utlånat kapital. 
 
Lösenbeloppet ska fastställas i enlighet med detta avtals punkt 10 ovan. Om 
Delägare som sagt upp avtalet innehar aktier motsvarande sammanlagt mer än 
50 % av totala röstvärdet för samtliga aktier i Bolaget, ska Bolaget träda i likvi-
dation den dag avtalet upphör att gälla i anledning av verkställda uppsägningar, 
om den kvarvarande Delägarna inte bestämmer annat. 
 
12. Ändringar i avtalet 
Ändring i detta avtal kan inte ske såvida inte ändringen biträtts av båda Del-
ägarna. Ändringar kan endast ske genom skriftlig av Delägarna gemensamt 
undertecknad handling. 
 
13. Tvister 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Delägaravtal ska avgöras 
genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts 
regler för förenklat förfarande. Eventuellt muntligt skiljeförfarande ska äga rum 
i Katrineholms kommun. 
 
14. Övrigt 
Om detta avtal och gällande bolagsordning skulle innehålla mot varandra stri-
dande bestämmelser, ska detta avtal -såvitt lag medger -gälla före bolags-
ordningen. 
 
Avsikten med detta Delägaravtal är inte att det ska utgöra ett s.k. bolagsavtal för 
ett enkelt bolag. Om detta Delägaravtal ändå kan anses utgöra ett s.k. bolags-
avtal för ett enkelt bolag, vilket skulle medföra att ett enkelt bolag mellan Del-
ägarna ska anses ha uppkommit enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag, nedan Handelsbolagslagen, ska bestämmelserna i Handelsbolags-
lagen 2 kapitlet 25 och 27 §§ om uppsägningsrätt och likvidation inte äga til-
lämpning. 
 
Meddelanden mellan Delägarna och mellan Delägarna och Bolaget med anled-
ning av detta Delägaravtal ska, om inte annat kan visas, anses ha kommit annan 
part tillhanda senast fem (5) dagar efter avsändande av e-post under partens 
senast anmälda e-post-adress eller den adress som eljest är känd för avsändaren. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka Delägarna tagit var 
sitt. 

_________________ 
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