Kompanjon- och aktieägaravtal
mellan
Namn, personnummer, adress
och övriga andelsägare i Toppensamverkan AB, 556567-5419.
(nedan kallade parter) har denna dag följande avtal träffats:
Samtliga andelsägare med aktieandel finns upptagna i aktuell aktiebok som upprättas av styrelsen.
Bilaga:

Aktuell bolagsordning

Bakgrund
I projektet ”Toppenframtid” som genomfördes i föreningen Toppen på Gislaveds regi under perioden
oktober 2010 till december 2012 arbetade vi med att skapa en plattform att stå på, för att utveckla
bygden och skapa möjligheter för inflyttning till Toppen på Gislaved (Stengårdshults, Valdshults och
Öreryds socknar).
Syftet är
a) att öka inflyttningen till Toppen på Gislaved genom att äga, förvalta, bygga och renovera fastigheter
för uthyrning, i och utanför byarna på Toppen.
b) att skapa ett nav/knutpunkt för exempelvis fixartjänster, ROT/RUT-baserade tjänster, turistinformation, utlämning av gods för post och andra speditörer, förmedling av närproducerade produkter
etc.
c) att skapa nya arbetstillfällen i Toppen på Gislaved
d) att erbjuda sommararbete för några ungdomar.
e) att behålla och utveckla en tidsenlig service i Toppen på Gislaved
Mot denna bakgrund har undertecknade parter beslutat att bilda ett aktiebolag för att gemensamt driva
näringsverksamhet på följande villkor.
1. Bolaget och dess verksamhet
Parterna skall äga aktierna i Toppensamverkan AB organisationsnummer 556567-5419 , (nedan kallat
Bolaget) med lika stor andel vardera, med undantag av föreningen Toppen på Gislaved som äger de
andelar som finns till förfogande för framtida delägare. Förfarandet när nya delägare tillkommer
beskrivs i punkt 5.
Vid tiden för avtalets skrivande har varje andel ett värde av 5 000 SEK.
Detta avtal omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.
Parterna skall lojalt verka för Bolagets bästa.
2. Bolagets firma
Bolagets firma skall vara Toppensamverkan AB.
3. Bolagsordning
Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av bifogad bilaga. Vid bristande
överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal skall avtalets
bestämmelser ha företräde.
4. Bolagets lokalisering
Styrelsen skall ha sitt säte i Hestra.
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5. Andelar
Rätt att äga andel i bolaget har medlemmar i föreningen Toppen på Gislaved samt juridiska personer
som är engagerade inom föreningens område.
Andel har ett nominellt värde av 5 000 SEK.
Andelsägare äger rätt att äga högst en andel vardera.
Bolagets styrelse prövar och beslutar om blivande andelsägare uppfyller de kriterier som stipuleras av
Toppen på Gislaveds stadgar, bolagsordningen samt aktieägaravtal.
Föreningen Toppen på Gislaved äger rätt att äga obegränsat antal andelar i Bolaget. Föreningen har
dock endast en röst.
6. Bolagets ställning
Bolaget är bildat som en underorganisation till föreningen Toppen på Gislaved i enlighet med
föreningens stadgar och intentioner.
Toppen på Gislaveds stadgar §4:
Verksamhet sker genom att föreningen själv eller genom underorganisationer stöder, bygger upp eller
vidareutvecklar verksamheter. // Underorganisation kan exempelvis vara arbetsgrupp, ekonomisk
förening, aktiebolag eller annan form som bedöms lämplig.
Styrelsen ansvarar för sin förvaltning inför föreningen Toppen på Gislaved
Bolagets verksamhet och revisionsberättelse föredras i föreningens årsmöte. Bolaget kan ej säljas
eller överlåtas utan beslut av föreningen Toppen på Gislaveds styrelse.
7. Styrelse
Bolagets styrelse skall bestå av 3-5 ledamöter med 1-3 suppleant, såvida ej annat mellan parterna
särskilt överenskommes vid Årsstämma.
Bolagets verkställande direktör/tjänsteman är adjungerad i styrelsen, men får ej vara ledamot av eller
suppleant i styrelsen.
Ordförande och styrelseledamöter utses av Årsstämman.
Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst 4 gånger per år.
Dokumentation och bakgrundsmaterial skall där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna i god
tid före styrelsemöte.
8. Verkställande direktör/tjänsteman
Om styrelsen anser att Verkställande direktör/tjänsteman är erforderligt, utses denne av styrelsen.
9. Årsstämma / Bolagsstämma
Årsstämma / Bolagsstämma skall avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets
bolagsordning.
Kallelse till Årstämma skall ske senast 4 veckor före årsstämman.
Kallelse till extra Bolagsstämma skall ske senast 2 veckor före stämman.
Medlemmar i föreningen Toppen på Gislaved har rätt att närvara vid årsstämman.
Vid ordinarie Årsstämma skall följande punkter avhandlas:
1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör/tjänsteman.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelseordförande.
10. Val till styrelsen.
11. Val av valberedning
12. I förekommande fall val av revisor.
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13. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid extra Bolagsstämma skall följande punkter avhandlas:
1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Behandling av aktuella ärenden
10. Ombud
Kan inte aktieägaren själv bevista stämman äger part rätt att utse ett ombud att företräda sig.
Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och vederbörligen undertecknad. Fullmakten gäller i högst ett år
om ingen kortare giltighetstid har angivits. Är det en juridisk person som utfärdat fullmakten måste
med fullmakten bifogas ett registreringsbevis som visar att den eller de som undertecknat äger rätt att
företräda den juridiska personen.
11. Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, som väljs av årsstämman. Ledamöter väljs för tre
år med minst en tredjedel varje år. Den ledamot som är inne på sitt tredje år är sammankallande för
valberedningen.
Tjänstgörande valberedning ska ansvara för att parter ges möjlighet att nominera kandidater till val.
Gjorda nomineringar skall finnas tillgängliga på stämman.
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
Senast två veckor före stämman skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag, för upprättande
av stämmohandlingar.
12. Insyn i bolagets verksamhet
Part äger när som helst rätt att få del av alla handlingar rörande Bolaget. Parterna är dock överens om
att insynsrätten inte får innebära hinder i Bolagets normala verksamhet/drift.
13. Firmateckning
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i
förening med verkställande direktören/verkställande tjänsteman.
För löpande förvaltning upp till ett belopp av som bestäms av styrelsen från tid till annan äger
styrelsen rätt att delegera teckningsrätt.
14. Finansiering
Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade
medel och/eller upplåning.
I första hand sker upplåning av parter och i andra hand bank/kreditinstitut.
Ränta på medel inlånade av part bestäms årsvis vid Årstämman.
Grundprincipen för räntesättning är ett genomsnitt av räntesatserna för de lån som bolaget har i bank
och/eller kreditinstitut när det gäller lån upp till 100 000 SEK.
När det gäller lån över 100 000 SEK sker en förhandling med styrelsen från fall till fall. Räntesatsen
bestäms då marknadsmässigt efter jämförelse med låneinstitut.
15. Principer för vinstdisposition
Bolagets vinster skall i första hand återinvesteras i verksamheten.
Två på varandra årstämmor kan dock besluta om utdelning skall ske till ägarna.
16. Sekretess
Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om Bolaget, som part fått
del av på grund av detta avtal.
Ovanstående sekretessförbindelse gäller för part så länge part är aktieägare i Bolaget och för en tid av
5 år efter det att part avhänt sig sina aktier i Bolaget.
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17. Överlåtelse av avtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas utan samtidig överlåtelse av de
aktier som omfattas av avtalet och utan styrelsens skriftliga godkännande.
18. Överlåtelse av andel / Hembud
Part äger rätt att överlåta sin andel i Bolaget. Det noteras att förvärvare av andel i Bolaget skall
iaktta bestämmelserna i den hembudsklausul som återfinns i Bolagets bolagsordning samt att
förvärvaren prövas enligt punkt 5 ovan. I det fall förvärvaren inte anses uppfylla de kriterier som är
stipulerade skall andelen lösas in av föreningen Toppen på Gislaved. Värdet på inlösta aktier skall
fastställas enligt de värderingsregler som återfinns i detta avtal.
Överlåtande part skall tillse att förvärvaren tillträder detta avtal som part i överlåtande parts ställe.
19. Inlösen av aktier vid parts kontraktsavbrott eller obestånd
Bryter part mot bestämmelse i detta avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse
har föreningen Toppen på Gislaved rätt att lösa in den felande partens aktier, om rättelse inte görs
inom 30 dagar efter anmaning.
Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.
Inlösen skall ske genom att förfördelad part inom två månader från det kontraktsbrottet uppdagades
(inlösenfristen) skriftligen begär inlösen. Dagen efter utgången av inlösenfristen skall felande part till
part(er) som begärt inlösen överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in blanco, varvid
äganderätten till aktierna övergår.
Värdet på inlösta aktier skall fastställas enligt de värderingsregler som återfinns i detta avtal.
Köpeskillingen för aktierna skall erläggas vid överlämningen.
Om part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningarna eller på annat sätt
måste anses ha kommit på obestånd äger föreningen Toppen på Gislaved inlösa den förstnämndes
aktier i enlighet med de inlösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott.
20. Inlösen vid parts dödsfall, bodelning m m
Vid parts dödsfall äger föreningen Toppen på Gislaved rätt att inlösa den förstnämndes aktier i
enlighet med de inlösenregler som gäller vid parts kontraktsbrott. Värdet på inlösta aktier skall
fastställas enligt de värderingsregler som återfinns i detta avtal.
Rätt till inlösen med tillämpning av reglerna i första stycket föreligger också om parts aktier frånhändes
denne genom bodelning eller om part drabbas av långvarig sjukdom som medför att denne är
förhindrad att delta i Bolagets angelägenheter för en sammanhängande period om minst 12 månader.
Parterna åtar sig att se till, att aktier som omfattas av detta avtal utgör parts enskilda egendom.
Sker ej inlösen vid dödsfall eller bodelning enligt reglerna ovan skall parts rättsinnehavare tillträda
detta avtal som part.
21. Värdering
Grundregeln är att aktie ej omvärderas, med hänsyn till bakgrunden till Bolagets bildande.
Skall omvärdering av aktier ändå ske, fastställs det nya värdet på Årstämma.
Vid värdering av aktier tillämpas substansvärdeberäkning med hänsyn taget till ingående
substansvärde den 1 januari 2014 samt syftet med Bolaget och utvecklingen av Toppen på Gislaved.
22. Pantsättning
Part äger inte rätt att pantsätta sina aktier i Bolaget.
23. Avtalets upphörande
Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget.
Bestämmelserna om sekretess i detta avtal skall dock fortsätta att gälla efter avtalets upphörande i
den mån så anges.
24. Meddelanden
Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom mail, brev, rekommenderat brev, till parternas
angivna eller senare ändrade adresser. I första hand används mail som kommunikationssätt.
Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
a. om avsänt med mail: när bekräftelse om levererat till mottagaren emottagits av avsändaren
b. om avsänt med brev: tre dagar efter avlämnande för postbefordran,
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c. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,
Det åligger part att meddela adressändring, såväl postadress som mailadress omgående.
25. Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara beslutade vid årsstämma eller
extra bolagsstämma.
26. Fullmakt - Nya delägare (parter)
Styrelsen för Bolaget får genom detta avtals undertecknade fullmakt av undertecknande part att
teckna detta kompanjonsavtal med nytillkomna delägare.
27. Bestämmelses ogiltighet (jämkning)
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet
i dess helhet är ogiltigt utan den skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller
prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.
28. Skiljedom
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol.

Detta avtal har upprättats i 2 originalexemplar, varav undertecknad andelsägare tagit ett, och
föreningen Toppen på Gislaved tagit ett.

Underskrifter
.............................................. den ........................
Andelsägare:

Styrelseledamöter: (enligt fullmakt ovan)

________________________________
Namn

________________________________
Namn
________________________________
Namn
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