Bilaga till Bilaga G
Styrelsen 2014-02-17

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

-------------------------------------------------------------------------------

mellan

Göteborgs stad
och

Göteborgs Stadshus AB

---------------------------------------------------------------------------------

Överlåtelse av 2 105 aktier i Renova Aktiebolag
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Detta aktieöverlåtelseavtal har nedanstående datum träffats mellan

Göteborgs stad, org.nr. 212000-1355, med adress 404 82 Göteborg, nedan kallad Säljaren.
och
Göteborgs Stadshus AB, org. nr 556537-0888, med adress 404 82 Göteborg, nedan kallad
Köparen.
1.

Bakgrund

1.1

Säljaren äger 2 105 aktier i Renova Aktiebolag , org.nr 556108-3337, med adress Box 156,
401 22 Göteborg, nedan kallad Bolaget.

1.2

Göteborgs kommunfullmäktige har 2013-12-05 med anledning av bolagsöversynen beslutat att
organisera om sina ägda bolag till en koncern. Göteborgs stad överlät 2014-01-02 med
anledning härav 141 257 aktier i Renova AB till Göteborgs Stadshus AB. Kungsbacka
kommun har önskat lämna sitt ägande i Renova AB varvid Göteborgs stad 2013-12-30 har
förvärvat 2 105 aktier i Renova AB, vilket motsvarat proportionellt innehav av tidigare
innehav. Köpeskillingen för dessa sistnämnda aktier uppgick till 2 548 420 kronor. För att
fullfölja kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 transporteras sistnämnda 2 105 aktier i
Renova AB till Göteborgs Stadshus AB.

2. Överlåtelse
2.1

Säljaren överlåter och försäljer härmed 2 105 Aktierna i Bolaget, tillsammans med samtliga
rättigheter knutna till aktierna, till Köparen på de villkor som följer av detta avtal.
3. Tillträdesdag

3.1

Köparen ska tillträda aktierna 2014-02-18.

4. Köpeskilling
4.1

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 2 548 420 kronor, vilket motsvarar Göteborgs stads
inköpspris från Kungsbacka kommun.

4.2 Betalning för aktierna
4.2.1 Betalning av ska ske på tillträdesdagen, 2014-02-18, till Säljarens konto,
Nordea 134 04 94-2.
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5. Garantier
5.1

Säljaren garanterar full och oinskränkt äganderätt till aktierna.
Såväl Säljaren som Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder, förpliktelser i
Bolaget och dess dotterbolag. Säljaren lämnar därför inga garantier, utöver vad som angivits
ovan, av vad slag det vara må. Köparen förbinder sig att inte ha några anspråk på Säljaren till
följd av fel eller brister i de årsredovisningar som fastställs på ordinarie bolagsstämma för
räkenskapsåret 2013.
6.

6.1

Tillträde

Säljaren har i deposition erhållit samtliga Kungsbacka kommuns tidigare aktiebrev i
Renova AB. Dessa aktiebrev ska uppdelas på samtliga delägare. För att bistå Renova AB
med den splitt av aktier som erfordras har Säljaren åtagit sig att bistå Renova AB med att
utföra denna uppdelning av aktier.
Säljaren förbinder sig att transportera de 2 105 aktier i Renova AB som omfattas av detta
avtal till Köparen, snarast efter att styrelsen för Renova AB utställt nya aktiebrev.
Säljaren och Köparen förbinder sig att gemensamt meddela Renova AB, för införande i
aktieboken, att tillträde till aktierna anses skett, då betalning erlagts 2014-02-18.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar vara parterna tagit var sitt.
Göteborg den 18 februari 2014

Göteborg den 18 februari 2014

Säljare

Köpare

Göteborgs stad

Göteborgs Stadshus AB

……………………………
Bengt Delang
Stadsdirektör

…………………………………
Hans Olsson
VD
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