54
Bilaga 2

AKTIEÄGARAVTAL
- Länsteatem i Örebro AB -

Mellan Örebro kommun, nedan kallad kommunen, och Örebro läns
landsting, nedan kallad landstinget, har denna dag träffats följande avtal
för reglering av parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som
ägare av Länsteatern i Örebro AB.

§ 1 Syftet med Länsteatem i Örebro AB

Kommunen och landstinget - parterna/ delägarna - är överens om att
genom sin ägarsamverkan i Länsteatem i Örebro AB (fortsättningsvis Aktiebolaget / bolaget) långsiktigt verka för att erbjuda länsinvånarna
professionell teater av hög konstnärlig kvalitet.
·
. Avsikten med detta avtal är att reglera kommunens och landstingets
rättigheter och skyldigheter såsom långsiktiga aktieägare i Aktiebolaget.

§ 2 Aktiebolaget och dess verksamhet
Delägarna skall äga aktier i Länsteatem i Örebro AB enligt följande
fördelning:
Örebro läns landsting
Örebro kommun
Totalt

910 st
90 st
1000 st

Parterna är ense om att ovan angiven fördelning dem emellan av aktierna
i Aktiebolaget skall bestå och att part vid eventuell ökning av aktie
kapitalet äger utnyttja sin tillkommande rätt att teckna aktier.
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att ge teaterföreställ
ningar och utveckla teaterverksamhet i Örebro kommun och Örebro län.
Aktiebolaget har till syfte för sin verksamhet att erbjuda invånare i
Örebro kommun och Örebro län professionell teater av hög konstnärlig
kvalitet samt vara en resurs inom kommunen och länet för såväl
professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika
former.
Teaterverksamheten skall till övervägande del produceras av en egen fast
ensemble.

§ 3 Bolagsordning
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Aktiebolagets bolagsordning skall ha den lydelse som framgår av Bilaga.
Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och
detta aktieägaravtal skall avtalets bestämmelser ha företräde såvida dessa
inte strider mot lag eller förordning. Ändring av bolagsordning förutsätter
för sin giltighet godkännande av fullmäktige hos landstinget.

§ 4 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och fem suppleanter. Härav skall
landstinget utse sju ledamöter och tre suppleanter, medan kommunen
utser resterande två ledamöter och två suppleanter.
Suppleant inträder i tjänstgöring i den ordning som gäller för ersättares
tjänstgöring i nämnderna hos landstinget respektive kommunen.
Suppleant f'ar endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma
delägare.
Bolagets verkställande direktör f'ar ej vara ledamot eller suppleant i
styrelsen.
Parterna är ense om att styrelsen bör ha en partipolitisk sammansättning
som på proportionell grund speglar den politiska mandatställningen i
landstingsfullmäktige i Örebro. Detta förhållande förutsätts bli beaktat av
delägarna vid nomineringarna med den konsekvensen att kommunen kan
fä nominera och utse sina båda ledamöter från såväl partier som tillhör
den politiska majoriteten som den politiska minoriteten i kommunfull
mäktige (samma förhållande kan komma att gälla för de båda suppleant
erna).
Ordf"orande och vice ordf"orande utses av styrelsen efter förslag från
landstinget.
Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget
arbete.
Dokumentation och bakgrundsmaterial skall där så är möjligt tillhanda
hållas styrelseledamöterna i god tid före styrelsemötet.
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§ 5 Verkställande direktör
Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och bestämmer anställ
ningsvillkoren för denne. Samråd om anställningsvillkoren skall ske med
företrädare för landstinget och kommunen som ägare. Bolagets styrelse
skall upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören.

§ 6 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser landstinget och
kommunen vardera en lekmannarevisor och en revisorssuppleant.
Bolagsstämman utser en revisor och en revisorssuppleant som båda skall
vara auktoriserade

§ 7 Driftbidrag från ägarna

Landstinget ansvarar helt för de årliga driftbidrag som krävs för bolagets
verksamhet.
Kommunen ger ett bidrag till landstinget på 6, 1 mnkr per år under
avtalsperioden som stöd för teaterverksamhet i kommunen. Detta bidrag
baseras på 2006 års nivå och skall vara nominellt oförändrat mellan åren.
Bidraget utbetalas med halva beloppet den sista vardagen i mars och
halva beloppet den sista vardagen i september.
Kommunens bidrag är en kompensation för den nettoökning som sker av
Landstingets bidrag till Länsteatem vid ändrat huvudmannaskap för
Länsteatem och Länsmusiken.
Några årliga eller tillfälliga driftbidrag skall inte lämnas direkt till
bolaget av kommunen.

§ 8 Bidrag från kommunen vid bortfall av statsbidrag

Länsteatem erhåller varje år statsbidrag för regional teaterverksamhet
från Statens kulturråd. Detta statsbidrag uppgår till 6 712 tkr år 2006.

Landstinget kan besluta att ge ökat driftbidrag som kompensation till
Länsteatern om detta statsbidrag skulle bli lägre än 2006 års nominella
nivå något år under avtalsperioden. Kommunenförbinder sig att i sin tur
ge ett bidrag till landstinget för stöd till teaterverksamhet i länet med ett
belopp som motsvarar hälften av den kompensation för minskat stats
bidrag som landstinget har beslutat omför detta år. Eventuellt bidrag
från kommunen betalas ut i slutet av december under bidragssåret.
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§ 9 Hyra av Örebro teater

Bolaget hyr Örebro teater av kommunen. Hyresavtalet förhandlas och
följs upp direkt mellan bolaget och kommunens fastighetsförvaltning.
Kommunen och landstinget är överens om att hyran för Örebro teater
under avtalsperioden f'ar höjas i takt med normal kostnadsutveckling för
motsvarande lokaler i Örebro.
Om hyresavta!ets innehåll förändras och kommunen har motiv för att
höja hyran med mer än denna normala kostnadsutveck!ing, skall samråd
ske med landstinget.

§ 10 Finansiering

Landstinget ansvarar helt för att lämna det förlustbidrag som krävs för att
säkerställa bolagets nominella aktiekapital på 1,0 mnkr.
Vidare ansvarar landstinget helt för att vid behov ge annat ekonomiskt
stöd till bolaget som t ex kortfristiga och långfristiga lån.
Något motsvarande ekonomiskt stöd i form av förlustbidrag eller lån
skall inte lämnas till bolaget av kommunen.

§ 11 Utdelning till ägarna

Landstinget har rätt att erhålla årlig avkastning från bolaget i form av
aktieutdelning eller koncernbidrag inom ramen för bolagets balanserade
resultat.
Kommunen har - utöver aktieutdelning - ingen rätt att ra någon annan
form av årlig avkastning från sin andel av bolagets eget kapital.

§ 12 Överlåtelse av aktier

Önskar aktieägare överlåta sina aktier, skall dessa först hembjudas den
andre aktieägaren till inlösen.
Parterna skall härvid träffa överenskommelse om lösenbelopp för aktier
na. Kan överenskommelse ej uppnås skall lösenbeloppet bestämmas av
Aktiebolagets auktoriserade revisor enligt gängse principer för substans
värdering.
Utan hinder av vad som sägs i första stycket äger landstinget och
kommunen överlåta sina aktier till ett bolag vari landstinget respektive
kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande.
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Sådant bolag övertar då de rättigheter och skyldigheter som landstinget
respektive ko=unen har enligt aktieägaravtalet.

§ 13 Ändrade förutsättningar
Därest detta aktieägaraytal till följd av ändring i lag eller annan
omständighet utom delägarnas kontroll ej skulle kunna tillämpas i
enlighet med delägarnas intentioner, skall förhandling upptas mellan
delägarna i syfte att anpassa avtalet till de ändrade förhållanden som då
må råda.

§ 14 Tvist

Tvist i anledning av detta aktieägaravtal avgörs av allmän domstol.

§ 15 A vtalstid

Detta avtal träder i kraft från tidpunkten för undertecknandet och skall
gälla till och med 2012-12-31. Sker inte skriftlig uppsägning senast 18
månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet med 4 år i sänder med
samma uppsägningstid.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, som 'htvåxlats mellan parterna.
Örebro den

2007

För Örebro läns landsting

Aktieägaravtalteater

För Örebro kommun

