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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
avseende aktierna i Jernhusen Stockholm 140 AB
har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats mellan
(1)

Jernhusen Holding 6 AB, org. nr 559016-4397, (”Säljaren”); och

(2)

Vöfab Fastigheter AB, org. nr 559117-5921 (”Köparen”).

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.
Detta avtal benämns nedan ”Avtalet”.

1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren är ägare till samtliga utgivna aktier i Jernhusen Stockholm 140 AB, org. nr
559073-4751, Box 520, 101 30 Stockholm (”Bolaget”). Bolagets aktiekapital uppgår
till 50 000 kronor fördelat på 50 000 aktier (”Aktierna”).

1.2

Bolagets enda tillgångar utgörs av den del av fastigheten Växjö Växjö 10:44 som
markerats på Bilaga 1.2 (”Fastigheten”).

1.3

Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljaren på de villkor som framgår av detta
Avtal med bilagor.

2.

DEFINITIONER
I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha den innebörd som framgår ovan eller av
följande definitionskatalog:
1)

”Aktierna” avser samtliga av Bolaget utgivna aktier;

2)

”Avtal” avser detta avtal och samtliga bilagor därtill, och vid var tid gjorda
ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 21 nedan;

3)

”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal;

4)

”Bankdag” avser sådan dag då svenska affärsbanker håller öppet för
allmänheten;

5)

”Bokförda Värdet” avser 6 355 682 kronor vilket är det bokförda värde som
Parterna överenskommit att Fastigheten skall ha per Tillträdesdagen;

6)

”Bokslutsdagen” avser den 31 december 2016;

7)

”Bolaget” avser Jernhusen Stockholm 140 AB, org. nr 559073-4751;

8)

”Brist” avser att en av Säljaren lämnad garanti eller ett i detta Avtal utfäst
förhållande inte föreligger;

9) ”Fastigheten” avser den del av fastigheten Växjö Växjö 10:44 som markerats
på Bilaga 1.2;
10) ”Köparen” Vöfab Fastigheter AB, org. nr 559117-5921;
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11) ”Köpeskillingen” har den betydelse som framgår av punkten 4.1 nedan;
12) ”PoG-avtalet” avser det projekt- och genomförandeavtal som Parterna
tillsammans med Växjö kommun, org. nr 212000-0662, har ingått på
Avtalsdagen avseende uppförande av stadshus- och stationsbyggnad m.m. på
bl.a. Fastigheten;
13) ”Preliminära Köpeskillingen” har den betydelse som framgår av punkten 4.2
nedan;
14) ”Proformabalansräkningen” avser den preliminära balansräkning avseende
Bolaget som Säljaren tagit fram som en preliminär bedömning av Bolagets
ställning per Tillträdesdagen, vilken bifogats detta Avtal som Bilaga 4.2;
15) ”Skada” avser direkt skada, förlust eller kostnad som drabbat Köparen eller
Bolaget av Säljaren till följd av detta Avtal;
16) ”Skatt” avser alla direkta och indirekta skatter, källskatter och avgifter, inklusive,
men inte begränsat till, inkomstskatt, mervärdesskatt, sociala avgifter,
källskatter och fastighetsskatt och eventuell ränta, skattetillägg eller straffavgift
därpå;
17) ”Säljaren” avser Jernhusen Holding 6 AB, org. nr 559016-4397;
18) ”Tillträdesbalansräkningen” avser den slutliga balansräkningen för Bolaget
per Tillträdesdagen, enligt punkten 5 nedan;
19) ”Tillträdesdagen” avser den 25 oktober2017 eller, om samtliga villkor i PoGavtalet inte är uppfyllda då, den senare Bankdag som infaller 5 Bankdagar efter
att samtliga villkor i PoG-avtalet har uppfyllts;
20) ”Överenskomna Fastighetsvärdet” avser Fastighetens överenskomna värde
om trettiotremiljoner (33 000 000) kronor.

3.

FÖREMÅL FÖR ÖVERLÅTELSEN M.M.

3.1

Säljaren överlåter Aktierna fria från optionsrätt, panträtt eller andra begränsade
sakrätter av vad slag det vara må, till Köparen på de villkor som anges i detta Avtal.
Aktierna överlåts till Köparen på Tillträdesdagen.

3.2

Bolaget ska ansöka om lantmäteriförrättning för erforderlig fastighetsbildning
(avstyckning) avseende Fastigheten. Parterna förbinder sig att godta eventuella
mindre avvikelser/justeringar avseende Fastigheten (i förhållande till Bilaga 1.2) som
beslutas av lantmäterimyndigheten, utan krav på ersättning eller justering av
Köpeskillingen eller något annat villkor enligt detta Avtal. Förrättningen ska bekostas
av Köparen/Bolaget. Om Fastigheten genom fastighetsbildningsbeslutet blir mer än
5 % större än vad som stipulerats i Bilaga 1.2, ska tilläggsköpeskilling utgå med
belopp motsvarande procentuella ökningen i förhållande till Överenskomna
Fastighetsvärdet (t.ex. om 5 % större, så utgår tilläggsköpeskilling om 1,65 MSEK).
Säljaren är medveten om att Fastigheten genom transportköp kan komma att
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överlåtas till Köparens moderbolag Vöfab varför eventuell fastighetsbildning då
istället görs av Vöfab enligt samma principer som redogjorts för i det föregående.
4.

KÖPESKILLING

4.1

Köpeskillingen för Aktierna (”Köpeskillingen”) skall motsvara Bolagets egna kapital
per Tillträdesdagen med tillägg av ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan
Överenskomna Fastighetsvärdet och det Bokförda Värdet. Parterna är vidare
överens om att latent skatt på mellanskillnaden mellan det Överenskomna
Fastighetsvärdet och det skattemässiga restvärdet inte skall åsättas något värde,
d.v.s. beaktas och värderas till noll (0) kronor.

4.2

Den preliminära Köpeskillingen (”Preliminära Köpeskillingen”) är [ ] kronor,
beräknat på Bolagets egna kapital enligt proformabalansräkningen, Bilaga 4.2
(”Proformabalansräkningen”). Vid upprättandet av Proformabalansräkningen skall
den princip om kostnads- och intäktsfördelning som framgår av punkten 12 nedan
tillämpas.

4.3

Den Preliminära Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen genom
insättning på Säljarens bankkonto nr 6102 837 753 988 (IBAN SE19 6000 0000
0008 3775 3988) hos Svenska Handelsbanken (Jernhusen ABs konto) såsom en
storkundsbetalning, med angivande av ”Jernhusen Stockholm 140 AB”.

4.4

Slutligt fastställande av Köpeskillingen skall ske enligt punkten 5 nedan.

4.5

Utöver Köpeskillingen skall Köparen tillse att Bolaget vid erläggande av
Köpeskillingen enligt punkten 4.3 kontant löser Bolagets skuld till Jernhusen
Stationer AB, enligt Bilaga 7.10.1, med belopp som även framgår av
Proformabalansräkningen.

5.

JUSTERING AV KÖPESKILLINGEN

5.1

I syfte att fastställa Bolagets egna kapital och det Bokförda Värdet per
Tillträdesdagen, skall Säljaren senast trettio (30) kalenderdagar efter
Tillträdesdagen, överlämna till Köparen Säljarens förslag till Tillträdesbalansräkning
för Bolaget, Säljarens skriftliga beräkning av Bolagets egna kapital samt
Köpeskillingen. Tillträdesbalansräkningen skall upprättas enligt god
redovisningssed.

5.2

Om Köparen har några anmärkningar mot Tillträdesbalansräkningen, Säljarens
beräkning av Bolagets egna kapital eller beräkningen av Köpeskillingen, skall
Köparen skriftligen meddela Säljaren detta senast den dag som infaller trettio (30)
kalenderdagar från erhållandet av Säljaren framtagna Tillträdesbalansräkning.
Lämnas inget sådant meddelande inom nämnda tid skall Tillträdesbalansräkningen,
Säljarens beräkning av det Bolagets egna kapital och Köpeskillingen anses ha
godkänts av Köparen. Skulle Köparen vederbörligen meddela Säljaren att Köparen
inte godkänner Tillträdesbalansräkningen, skall Parterna efter bästa förmåga
försöka komma överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen.

5.3

Kan inte Parterna enas om Tillträdesbalansräkningen, Fastighetens bokförda värde,
Bolagets egna kapital och Köpeskillingen inom tjugo (20) kalenderdagar från det att
Tillträdesbalansräkningen bestridits av Köparen skall Tillträdesbalansräkningen,
Bolagets egna kapital och Köpeskillingen med för Parterna bindande verkan
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slutgiltigt fastställas av en auktoriserad revisor, verksam vid en av de stora
revisionsbyråerna i Sverige som är till Parterna oberoende, och som, om Parterna
inte kan enas om vem denne skall vara, skall utses av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut.
5.4

På den tionde (10) Bankdagen som inträffar efter det att Tillträdesbalansräkningen,
Bolagets egna kapital och Köpeskillingen har fastställts eller överenskommits mellan
Parterna, skall eventuella avvikelser i förhållande till den Preliminära Köpeskillingen
regleras. För det fall Köpeskillingen skulle överstiga den Preliminära Köpeskillingen
på Tillträdesdagen skall Köparen till Säljaren erlägga skillnadsbeloppet. På
motsvarande sätt skall Säljaren till Köparen återbetala skillnadsbeloppet om
Köpeskillingen skulle understiga den Preliminära Köpeskillingen. Eventuellt
skillnadsbelopp enligt ovan skall betalas kontant i pengar till av berättigad Part
anvisat bankkonto.

5.5

Sex månader efter Tillträdesdagen skall Parterna särskilt reglera eventuella
hyresfordringar som upptagits som tillgång i Tillträdesbalansräkningen men som per
Tillträdesdagen inte har inbetalats till fullo. Regleringen skall ske genom att Säljaren
ersätter Köparen, krona för krona, för samtliga sådana utestående hyresfordringar
mot att Köparen överlåter hyresfordringarna till Säljaren.

6.

TILLTRÄDE

6.1

Tillträde av Aktierna skall äga rum på Tillträdesdagen.

6.2

På Tillträdesdagen skall följande åtgärder vidtas:
(a) Köparen skall införas i Bolagets aktiebok som ägare till Aktierna och aktieboken
ska överlämnas till Köparen;
(b) Säljaren skall tillse att av Säljaren utsedda styrelseledamöter och eventuellt
övriga bolagsfunktionärer inte har några krav på ersättning från Bolaget
(överlämna avgåendeförklaringar med sådan bekräftelse);
(c) Säljaren skall överlämna samtliga handlingar som är av betydelse för Köparen i
egenskap av ny ägare till Bolaget och Fastigheten (med undantag för eventuella
kopior som Säljaren enligt lag är skyldig att behålla);
(d) Köparen skall erlägga Preliminära Köpeskillingen i enlighet med punkterna 4.2
och 4.3 ovan;
(e) Köparen skall tillse att Bolaget löser sina skulder till Säljaren;
(f) Köparen skall tillse att bolagsstämma hålls i Bolaget för (i) val av nya
styrelseledamöter och (ii) ändring av bolagsordningen så att Bolagets firma inte
längre innehåller ordet ”Jernhusen” eller något ord som är förväxlingsbart med
Jernhusen samt att anmäla till Bolagsverket för registrering av nya
bolagsfunktionärer och ny bolagsordning omedelbart inges och samma dag
ankomststämplas av Bolagsverket.

7.

SÄLJARENS GARANTIER
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Köparen har på Säljarens uppmaning genomfört en undersökning, en s.k. due
diligence, av Bolaget och Fastigheten inför förvärvet av Aktierna samt beretts tillfälle
att granska de handlingar avseende Bolaget och Fastigheten som Säljaren har
tillhandahållit i datarummet, Bilaga 7.5. Säljaren har inte, vare sig explicit eller
implicit, lämnat, och Köparen har inte förlitat sig på någon annan garanti eller
utfästelse beträffande Bolaget eller Fastigheten än i denna punkt 7 angivna
garantier. Köparen har inte heller lagt några andra förutsättningar till grund för detta
Avtal än vad som uttryckligen anges häri.
Säljaren lämnar följande garantier till förmån för Köparen. Garantierna avser
förhållandena per Tillträdesdagen om inte annat anges.
7.1

Aktierna

7.1.1

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga aktier i
Bolaget. Aktiekapitalet om 50 000 kronor är till fullo betalt. Aktierna överlåts fria från
optionsrätt, panträtt eller andra begränsade sakrätter av vad slag det vara må.

7.1.2

Inga aktiebrev har utfärdats i Bolaget.

7.1.3

Bolaget har inte några utestående konvertibla skuldebrev, teckningsrätter,
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller liknande
instrument som förpliktigar Bolaget att ge ut värdepapper eller aktier, eller andra
avtal eller överenskommelser som ger någon Person rätt att förvärva sådana
värdepapper eller aktier i Bolaget.

7.2

Räkenskaper
Bolagets balans- och resultaträkning upprättad per Bokslutsdagen, har upprättats
enligt de redovisningsprinciper som skall tillämpas enligt lag och god
redovisningssed i Sverige.

7.3

Bolagets tillgångar och skulder

7.3.1

Bolaget äger de tillgångar och har inte andra skulder än de som anges i
Proformabalansräkningen och dessa tillgångar är inte föremål för panträtt,
äganderättsförbehåll eller annan tredjeman tillkommande rättighet med mindre detta
anges i Proformabalansräkningen. Bolaget har inte erhållit några villkorade
aktieägartillskott eller annat tillskott som innefattar någon form av
återbetalningsskyldighet. Parterna är medvetna om och har beaktat att det även
finns en latent skatteskuld i Bolaget, som inte har bokförts, med anledning av
skillnaden mellan Fastighetens marknadsvärde och skattemässiga värde.

7.3.2

Bolaget äger inte några aktier i någon juridisk person eller bedriver, eller har kommit
överens med någon fysisk eller juridisk person om att bedriva, verksamhet i
handelsbolag eller kommanditbolag eller som aktieägare i ett joint venture.

7.3.3

Bolaget (i) har varken ansökt om eller begärts i likvidation, företagsrekonstruktion
eller konkurs, (ii) har inte inlett förhandlingar med någon borgenär om ackord, och
(iii) är inte insolvent, allt i enlighet med gällande lag.

7.4

Ställda säkerheter
Bolaget har inte ställt några säkerheter eller ingått några ansvars- eller
garantiförbindelser eller givit löfte därom.
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7.5

Datarumsmaterial
Säljaren garanterar att det material som överlämnats till Köparen, som framgår av
Bilaga 7.5 är korrekt.

7.6

Bokföringsmaterial och övriga handlingar
Bolaget är i besittning av räkenskapshandlingar avseende Bolagets verksamhet intill
Tillträdesdagen och dessa är fullständiga och korrekta. Bolaget innehar i övrigt den
dokumentation som erfordras för verksamhetens bedrivande.

7.7

Anställda
Bolaget har inte, och har aldrig haft, några anställda och ingen person har rätt till
anställning hos Bolaget, Köparen eller någon i Köparens koncern (enligt definitionen
i aktiebolagslagen) till följd av transaktionen i enlighet med detta Avtal.

7.8

Bolagets verksamhet
Bolaget har ej bedrivit annan verksamhet än att äga och förvalta Fastigheten.

7.9

Tvister
Varken Bolaget eller Fastigheten är per Tillträdesdagen involverade i någon
pågående domstolsprocess, förvaltningsprocess, skiljeförfarande eller annan
process eller utredning.

7.10

Fastigheten

7.10.1

Bolaget har ingått bifogat avtal om förvärv av Fastigheten från annat bolag i
Säljarens koncern, Bilaga 7.10.1, och kommer, sedan kontrakten fullföljts, att vara
lagfaren och civilrättslig ägare till Fastigheten.

7.10.2

Fastigheten belastas inte av andra inteckningar eller rättigheter utöver vad som
framgår av bifogat fastighetsregisterutdrag, Bilaga 7.10.2.

7.10.3 Säljaren garanterar att inga pantbrev uttagna på Fastigheten är föremål för
pantsättning.
7.10.4

Säljaren garanterar att Bolaget inte har några nu aktuella förelägganden från
myndighet avseende Fastigheten och att Säljaren inte har kännedom om att grund
föreligger för, eller annars har anledning att förvänta att sådant beslut kommer att
fattas.

7.10.5

Samtliga åtgärder på Fastigheten som kräver bygglov har skett i enlighet med
sådant bygglov.

7.10.6

Samtliga tillstånd och myndighetsgodkännanden avseende Fastigheten och den på
Fastigheten bedrivna verksamheten, har erhållits och vidmakthållits.
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7.10.7

Obligatorisk ventilationskontroll i enlighet med gällande lag har utförts inom
föreskriven tid och de anmärkningar som enligt sådan kontroll måste åtgärdas har
blivit åtgärdade per Tillträdesdagen.

7.10.8

Samtliga obligatoriska besiktningar och kontroller som åligger fastighetsägaren
enligt gällande lag avseende elinstallationer, brandskydd och hissar på Fastigheten
har utförts. Samtliga anmärkningar har åtgärdats i den utsträckning så krävs för
godkännande av besiktningarna (s.k. 2:or).

7.10.9

Samtliga skyldigheter som åläggs fastighetsägare enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor har uppfyllts och systematiskt brandskyddsarbete som kommun eller
myndighet kräver har utförts i den mån det ankommer på Bolaget såsom
fastighetsägare.

7.10.10 Det föreligger inga beställda eller pågående entreprenader som rör Fastigheten
7.10.11 Inga förelägganden eller liknande ålägganden hänförliga till Fastigheten och som
inte är åtgärdade per Tillträdesdagen har mottagits från domstol eller annan
myndighet.
7.10.12 Alla avgifter för Fastigheten avseende VA-anslutningskostnader,
fjärrvärmeanslutningskostnader, elanslutningskostnader, gatukostnader samt
liknande kostnader har betalats.
7.10.13 Fastigheten är i sin helhet fullt funktionell för den verksamhet som bedrivs inom
Fastigheten per Tillträdesdagen.
7.10.14 Säljaren garanterar att inga oguldna hyror eller avgifter, upprepade dröjsmål,
rabatter eller motanspråk från nyttjanderättshavare är utestående på
Tillträdesdagen.
7.11

Skatter

7.11.1

Alla skattedeklarationer som Bolaget är skyldigt att ge in till svensk eller utländsk
skattemyndighet har lämnats in i rätt tid och är i allt väsentligt korrekta och
fullständiga.

7.11.2

Bolaget har även i övrigt lämnat begärd information till Skatteverket och det pågår
inte någon skatterevision beträffande Bolaget. Säljaren garanterar att alla före
Tillträdesdagen till betalning förfallna avgifter, skatter eller pålagor i rätt tid erlagts
såvitt avser tiden före Tillträdesdagen.

7.11.3

All Skatt avseende Bolaget som förfallit till betalning har per Tillträdesdagen till fullo
betalats och all Skatt som ska innehållas av Bolaget för någon annan persons
räkning har till fullo innehållits och någon ytterligare Skatt hänförlig till perioden före
Tillträdesdagen, kommer inte att behöva betalas eller innehållas av Bolaget.

7.11.4

På Tillträdesdagen är Bolaget registrerat för mervärdesskatt hos Skatteverket samt
har i tid registrerat den uthyrda ytan för mervärdesskatt.

7.11.5

På Tillträdesdagen pågår inte några skatterevisioner avseende Bolaget och Bolaget
är inte part i någon skatteprocess, ansökan om förhandsbesked eller annat
förfarande avseende Skatt.
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7.12

Miljö

7.12.1

Varken Säljaren eller Bolaget har, genom avtal eller på annat sätt, ådragit Bolaget
ansvar för sanering av förorenad mark och inga krav på sådan sanering eller
miljörelaterad ersättning har framställts till Säljaren eller Bolaget per Tillträdesdagen.

7.12.2

Bolaget har inte agerat i strid med lag på sätt att det orsakats föroreningar eller
byggts in ämnen i byggnader eller installationer som medför skyldighet för Bolaget
såsom verksamhetsutövare och/eller som fastighetsägare och med tillämpning av
vid Tillträdesdagen gällande lagstiftning att sanera eller förebygga skada eller
olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

7.13

Avtal m.m.
Säljaren garanterar att avtalen som listas i Bilaga 7.13 omfattar samtliga de avtal
som Bolaget har ingått och är bundna av per Tillträdesdagen. För hyresavtal listade
i Bilaga 7.13 gäller Säljarens åtagande enligt punkten 10 nedan.

7.14

Information
Säljaren har inte undanhållit någon information avseende Fastigheten eller Bolaget
som, om offentliggjord, objektivt sett skulle ha haft betydelse för en köpares beslut
att förvärva Aktierna för den överenskomna Köpeskillingen.

8.

FASTIGHETENS SKICK, MILJÖ, M M – SÄLJARENS FRISKRIVNINGAR

8.1

Fastighetens skick och miljöfrågor
Köparen, som är informerad om Fastighetens tidigare användning och som har
beretts tillfälle att undersöka Fastigheten, förklarar sig härmed godta Fastighetens
skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av
fel eller brister i Fastigheten, inklusive dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfel och
faktiska fel med mindre Säljaren specifikt garanterat visst förhållande i detta Avtal.
Till undvikande av missförstånd innebär detta bl a att Köparen inte kan göra några
påföljder gällande med anledning av föroreningar i mark, grundvatten, byggnader
och anläggningar på Fastigheten eller i dess omgivning.

8.2

Järnvägstrafik, nya järnvägsspår mm

8.2.1

Köparen är medveten om, och godtar, att järnvägstrafik bedrivs och kommer att
bedrivas i omedelbar närhet av Fastigheten. Denna omständighet har beaktats vid
fastställandet av Köpeskillingen.

8.2.2

Till följd av vad som angetts i stycket ovan accepterar Köparen till fullo och utan
ytterligare ersättning från Säljaren, de störningar i form av buller, vibrationer och
andra miljöstörningar som förekommer och framdeles kommer att uppstå till följd av
järnvägstrafiken på Fastigheten.

8.2.3

Köparen är vidare medveten om att närheten till järnvägsspår m m kan medföra
vissa restriktioner vad gäller byggande, nyttjande m m av Fastigheten.

9.

BRISTANDE GARANTIUPPFYLLELSE M.M.
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Ersättning
9.1

För det fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Avtal eller det föreligger
någon brist i Säljarens garantier enligt punkten 7 är Köparens rätt till ersättning
begränsad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller Bolaget på grund av
sådan överträdelse eller brist.
Åtgärder vid brister i garantierna m.m.

9.2

De enda åtgärder som Köparen kan vidta om Säljaren överträder någon
bestämmelse i detta Avtal eller om det föreligger någon brist i Säljarens garantier är:
(a)

framställande av krav på kompensation i enlighet med punkt 9.1 eller

(b)

krav på fullgörelse om Säljaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta
Avtal.

Ovanstående åtgärder är exklusiva och som en följd av detta ska ingen annan
åtgärd eller andra rättigheter, inklusive rätten att häva detta Avtal, stå till Köparens
förfogande för det fall det föreligger någon brist i Säljarens Garantier, oavsett om
sådana rättigheter följer av köplagen (1990:931) eller, jordabalken (1970:994).
Begränsningar
9.3

För det fall en Skada (i) är skattemässigt avdragsgill ska ersättningen som ska
betalas av Säljaren reduceras med ett belopp som motsvarar den ersättning som
ska betalas multiplicerat med den bolagsskatt som är tillämplig på Köparen eller
Bolaget, beroende på omständigheterna, under det aktuella räkenskapsåret, under
förutsättning att detta resulterar i en faktisk skattebesparing för Köparen.

9.4

Köparen är inte berättigad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller
Bolaget på grund av brist i någon av Säljarens Garantier om inte den sammanlagda
summan av samtliga Skador, med hänsyn till de begränsningar som framgår av
denna punkt 9, överstiger 100 000 kronor, varvid hela Skadan ska ersättas från
första kronan. Begränsningarna enligt denna punkt ska inte gälla för brist i Säljarens
Garantier avseende Äganderätt av Aktierna, redovisning och räkenskaper samt
Äganderätt av Fastigheten.
Skadeslöshetsåtagande för processer

9.5

Vid garantibrist enligt punkt 7.9 (Tvister och processer) ska Säljaren hålla Köparen
skadeslös för samtliga slutligt uppkomna kostnader och eventuell skada i samband
med sådan revision, process eller förfarande.
Meddelande om krav och preskription

9.6

Krav som grundar sig på Säljarens Garantier skall för att få göras gällande framföras
skriftligen utan oskäligt dröjsmål från den tidpunkt då Köparen upptäckte Bristen,
dock senast tolv (12) månader från Tillträdesdagen. Denna begränsning i tid gäller
inte Säljarens Garantier avseende äganderätt till Aktierna, äganderätt till
Fastigheten eller för brist i Säljarens Garantier som gäller Skatt, då istället krav kan
framställas inom nittio (90) kalenderdagar från det datum då aktuell Skatt slutligen
fastställts genom beslut som inte kan överklagas.

12(16)

10.

SÄLJARENS ÅTAGANDEN

10.1

Säljaren åtar sig att tillse att samtliga hyresgäster och andra nyttjanderättshavare på
Fastigheten har lämnat Fastigheten inom 6 månader från Tillträdesdagen (eller
sådant annat datum som Parterna skriftligen kommer överens om i tilläggsavtal till
PoG-avtalet) och att dessa inte har rätt till ersättning från Bolaget med anledning av
sådan avflyttning.

10.2

Säljaren ska hålla Köparen och Bolaget skadeslösa för skada som Köparen
och/eller Bolaget orsakas med anledning av att Säljaren inte uppfyllt sitt åtagande
enligt punkten 10.1. Mot detta skadeslöshetsåtagande har Säljaren rätt att driva
talan mot en nyttjanderättshavare som kräver ersättning och Bolaget ska för det
utställa erforderlig fullmakt.

10.3

Säljaren är fullt medveten om att det är av yttersta vikt för Köparen att
hyresgästerna avflyttar på sätt som anges i punkt 10.1 då Köparen avser att riva
byggnaden på Fastigheten och uppföra ny byggnad innehållande station och
stadshus. Om detta inte kan ske i tid riskerar Köparen, men inte begränsat till, krav
på stilleståndsersättning och skadestånd från entreprenör som ska riva och/eller
bygga. Säljaren åtar sig att fullt ut ansvara för sådan skada som Köparen kan
drabbas av.

10.4

Säljarens åtagande och ansvar enligt denna punkt 10 gäller dock inte om Säljaren
inte har fått tillträde till mark för tillfällig station i enlighet med det nyttjanderättsavtal
som denna dag, samtidigt har ingåtts mellan Säljaren och Växjö kommun.

10.5

För anspråk enligt denna punkt 10 gäller bestämmelsen i punkten 6 om krav på
meddelande samt preskription.

11.

KÖPARENS ÅTAGANDEN

11.1

Bolaget och Säljaren har denna dag ingått ett förvaltningsavtal enligt vilket Säljaren
ska fortsätta att sköta verksamheten i stationsbyggnaden även efter Tillträdesdagen,
fram till dess att hyresgästerna har avflyttat enligt punkten 10.1 ovan. Köparen ska
tillse att Bolaget utfärdar erforderlig fullmakt/er till Säljaren för den förvaltningen och
all kontakt med hyresgäster på och leverantörer till Fastigheten.

11.2

Köparen skall vid nästkommande årsstämma i Bolaget rösta för beviljande av
ansvarsfrihet för de styrelseledamöter och eventuella övriga bolagsfunktionärer som
Säljaren utsett för deras förvaltning för tiden fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisor tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

11.3

Köparen skall på Tillträdesdagen hålla en extra bolagsstämma för att besluta om
byte av styrelse, revisor samt adress.

12.

FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

12.1

Alla räntor och skatter samt periodiska och andra kostnader av vad slag de än vara
må för Bolaget skall betalas av Säljaren, i den mån de belöper på och avser tiden
före Tillträdesdagen samt av Köparen i den mån de belöper på och avser tiden från
och med Tillträdesdagen.
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12.2

På samma sätt skall samtliga intäkter för Bolaget, av vad slag vara må,
tillgodoräknas Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen
samt tillgodoräknas Köparen i den mån de belöper på och avser tiden från och med
Tillträdesdagen.

12.3

I den mån intäkt eller kostnad inte beaktats i Proformabalansräkningen skall
Parterna tillse att intäkter tillgodoräknas respektive kostnader betalas av den part
som har rätt till intäkten respektive skall stå för kostnaden enligt denna punkt 12.

12.4

Det noteras att ett förvaltningsavtal denna Avtalsdag har ingåtts mellan Parterna,
som reglerar intäkter och kostnader från och med Tillträdesdagen.

13.

VILLKOR

13.1

Detta Avtal är villkorat av att samtliga villkor i PoG-avtalet är uppfyllda senast den 30
november 2017.

13.2

Om inte villkoren enligt ovan har uppfyllts till angivna datum, upphör detta Avtal
automatiskt att gälla och samtliga erlagda prestationer ska återgå utan rätt till
ersättning för någon av Parterna. Någon ränta på Köpeskillingen ska inte utgå.

14.

SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE

14.1

Parterna förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande
detta Avtal eller rörande Bolaget.

14.2

Parterna skall gemensamt komma överens om tillkännagivande/offentliggörande av
överlåtelsen av Fastigheten och Bolaget.

14.3

Vad som föreskrivs i punkt 14.1 och 1.2 gäller endast i den mån offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) medger detta.

15.

MEDDELANDEN
Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt Avtalet ska av Part
översändas till den andra Parten på sätt som anges i denna punkt och till den
Partens officiellt registrerade adress. Sådant meddelande ska anses ha kommit
mottagaren tillhanda
a)
om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;
b)
om avsänt med rekommenderat brev; tre Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran inom Sverige, alternativt fem Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige.
Fax eller e-post anses inte utgöra ett korrekt meddelande enligt denna punkt.

16.

ÖVERLÅTELSE
Part skall ej äga rätt att utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Säljaren och Köparen har dock rätt att
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överlåta detta Avtal till annat bolag inom Jernhusen-koncernen respektive bolag
inom Växjö kommunkoncern.
17.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, skall detta inte
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället skall Parterna
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt
Avtalets andemening. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska
ersättas med en giltig och verkställbar bestämmelse som så nära som möjligt
uppfyller Parternas ursprungliga ekonomiska avsikter med den ogiltiga eller icke
verkställbara bestämmelsen.

18.

KOSTNADER
Vardera Part skall svara för samtliga sina kostnader hänförliga till försäljningen av
Aktierna och i övrigt kostnader enligt detta Avtal, om inget annat uttryckligen framgår
av Avtalet.

19.

SKADA/FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

19.1

Säljaren står faran för att Fastigheten skadas före Tillträdesdagen. Säljaren skall
hålla Fastigheten fullvärdesförsäkrad fram till Tillträdesdagen.

19.2

Skulle Fastigheten av våda skadas eller försämras före Tillträdesdagen skall
Köparen ändå tillträda detta köp samt som full slutlig reglering erhålla utfallande
försäkringsbelopp.

20.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är
mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor
eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman
om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 5
miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 5 miljoner kronor eller mer ska
skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens
yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över
påkallelseskriften.
Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

21.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av Parterna.
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________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar av vilka Säljaren och Köparen erhållit var
sitt.
Ort och datum:

Ort och datum:

JERNHUSEN HOLDING 6 AB

VÖFAB FASTIGHETER AB

_______________________

_______________________

_______________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

BORGEN JERNHUSEN AB
Säljarens moderbolag Jernhusen AB (publ), org.nr 556584-2027, går härmed i borgen,
såsom för egen skuld (proprieborgen) för Säljarens samtliga förpliktelser enligt detta Avtal.
Ort och datum:
JERNHUSEN AB (PUBL)
_______________________

_______________________

_______________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

BORGEN VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
Köparens moderbolag Växjö Fastighetsförvaltning AB, org. nr 556087-6038, går härmed i
borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen) för Köparens samtliga förpliktelser enligt detta
Avtal.
Ort och datum:
VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
_______________________

_______________________

_______________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande
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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL
avseende aktierna i Jernhusen Stockholm 140 AB
har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats mellan
(1)

Vöfab Fastigheter AB, org. nr 559117-5921 (”Säljaren”), och

(2)

Jernhusen Holding AB, org. nr 556794-9168, (”Köparen”).

Säljaren och Köparen benämns nedan gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.
Detta avtal benämns nedan ”Avtalet”.

1.

BAKGRUND

1.1

Köparen är ett helägt dotterbolag till Jernhusen AB (publ), org. nr 556584-2027
(nedan ”Jernhusen”).

1.2

Säljaren har på Avtalsdagen förvärvat samtliga aktier (”Aktierna”) i Jernhusen
Stockholm 140 AB, org.nr 559073-4751 (”Bolaget”) från Jernhusen Holding 6 AB,
org. nr 559016-4397, ett annat helägt dotterbolag till Jernhusen i enlighet med ett
ingånget aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtal 1”).

1.3

Bolaget var vid Säljarens förvärv av Aktierna civilrättslig ägare av den mark som
framgår av Aktieöverlåtelseavtal 1. På marken står Växjös nuvarande
stationsbyggnad.

1.4

Säljaren och Jernhusen har på Avtalsdagen även ingått ett Projekt- och
Genomförandeavtal (”PoG-avtalet”) avseende bl.a. rivning av befintlig
stationsbyggnad och uppförande av en ny stadshus- och stationsbyggnad.

1.5

Enligt PoG-avtalet ska den del som avser stationshuset, fastighetsbildas som en ny
3D-fastighet (”Stationsfastigheten”).

1.6

När stadshus- och stationsbyggnaden är uppförd ska Bolaget förvärva
Stationsfastigheten.

1.7

Köparen önskar förvärva Aktierna från Säljaren på de villkor som framgår av detta
Avtal med bilagor.

2.

DEFINITIONER
I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha den innebörd som framgår ovan eller av
följande definitionskatalog:
1)

”Aktierna” avser samtliga av Bolaget utgivna aktier;

2)

”Avtal” avser detta avtal och samtliga bilagor därtill, och vid var tid gjorda
ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 21;

3)

”Avtalsdagen” avser dagen för undertecknandet av detta Avtal;
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4)

”Bankdag” avser sådan dag då svenska affärsbanker håller öppet för
allmänheten;

5)

”Belastning” avser belastning av Aktierna genom inteckning, hypotek, panträtt,
säkerhetsöverlåtelse eller annan säkerhet utställd till säkerhet för någon
Persons, inklusive Bolagets, förpliktelser.

6)

”Bokförda Värdet” avser 45 000 000 kronor vilket är det bokförda värde som
Parterna överenskommit att Stationsfastigheten lägst skall ha per
Tillträdesdagen;

7)

”Bokslutsdagen” avser den 31 december året innan Tillträdesdagen;

8)

”Bolaget” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt;

9)

”Brist” avser att en av Säljaren lämnad garanti eller ett i detta Avtal utfäst
förhållande inte föreligger;

10) ”Byggnaden” avser hela stadshus- och stationsbyggnaden som ska uppföras
av Säljaren, enligt bilaga 1.2 och bilaga 1.4 till PoG-avtalet;
11) ”Jernhusen” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt;
12) ”Köparen” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt;
13) ”Köpeskillingen” har den betydelse som framgår av punkten 4.1 nedan;
14) ”Parterna” avser Säljaren och Köparen;
15) ”Person” avser varje fysisk och juridisk person, myndighet, domstol och varje
annan enhet som har rättskapacitet, förutom Bolaget;
16) ”PoG-avtalet” avser det Projekt- och Genomförandeavtal som Jernhusen och
Säljaren, tillsammans med Växjö kommun, org. nr 212000-0662, har ingått på
Avtalsdagen avseende uppförande av stadshus- och stationsbyggnad m.m.;
17) ”Preliminära Köpeskillingen” har den betydelse som framgår av punkten 4.2
nedan;
18) ”Proformabalansräkningen” avser den preliminära balansräkning avseende
Bolaget som Säljaren tagit fram som en preliminär bedömning av Bolagets
ställning per Tillträdesdagen, vilken bifogats detta Avtal som Bilaga 4.2;
19) ”Skada” avser direkt skada, förlust eller kostnad som drabbat Köparen eller
Bolaget av Säljaren till följd av detta Avtal;
20) ”Skatt” avser alla direkta och indirekta skatter, källskatter och avgifter, inklusive,
men inte begränsat till, inkomstskatt, mervärdesskatt, sociala avgifter,
källskatter och fastighetsskatt och eventuell ränta, skattetillägg eller straffavgift
därpå;
21) ”Stationsfastigheten” utgörs av den del av den nya byggnaden för stads- och
stationshus som ska fastighetsbildas i enlighet med ritningar, textbeskrivning av
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fastigheten, rättigheter, GA m.m, enligt Bilaga 1.4 till PoG-avtalet och i övrigt
enligt PoG-avtalet;
22) ”Säljaren” definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt;
23) ”Säljarens Garantier” avser Säljarens garantier i punkten 7;
24) ”Tillträdesbalansräkningen” avser den slutliga balansräkningen för Bolaget
per Tillträdesdagen, enligt punkten 5 nedan;
25) ”Tillträdesdagen” avser den dag som anges i punkten 6.1 nedan;
26) ”Årsredovisningen” avser Bolagets reviderade årsredovisning för
räkenskapsåret som infaller året före Tillträdesdagen.
27) ”Överenskomna Fastighetsvärdet” avser Stationsfastighetens överenskomna
värde om fyrtiofemmiljoner (45 000 000) kronor.

3.

FÖREMÅL FÖR ÖVERLÅTELSEN
Säljaren överlåter Aktierna och därmed indirekt Stationsfastigheten, fria från
optionsrätt, panträtt eller andra begränsade sakrätter av vad slag det vara må, till
Köparen på de villkor som anges i detta Avtal. Aktierna överlåts till Köparen på
Tillträdesdagen.

4.

KÖPESKILLING

4.1

Köpeskillingen för Aktierna (”Köpeskillingen”) skall motsvara Bolagets egna kapital
per Tillträdesdagen med tillägg av ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan
Överenskomna Fastighetsvärdet och det Bokförda Värdet. Parterna är vidare
överens om att det bokförda samt skattemässiga restvärdet på Stationsfastigheten
ska uppgå till lägst Överenskomna Fastighetsvärdet.

4.2

Den preliminära Köpeskillingen (”Preliminära Köpeskillingen”) är [ ] kronor,
beräknat på Bolagets egna kapital enligt proformabalansräkningen, Bilaga 4.2
(”Proformabalansräkningen”). Säljaren ska senast 10 Bankdagar före
Tillträdesdagen upprätta och till Köparen översända en uppdaterad
proformabalansräkning, vilken ska ersätta Bilaga 4.2. Vid upprättandet av
Proformabalansräkningen skall den princip om kostnads- och intäktsfördelning som
framgår av punkten 12 nedan tillämpas.

4.3

Om vite har begärts och ska utgå enligt PoG-avtalet på grund av försenat
färdigställande av projektet, vilket ska utges av Säljaren till Jernhusen, ska sådant
vite avräknas så att Köpeskillingen och Preliminära Köpeskillingen minskar med
motsvarande belopp.

4.4

Den Preliminära Köpeskillingen skall erläggas kontant på Tillträdesdagen genom
insättning på av Säljaren anvisat bankkonto såsom en storkundsbetalning, med
angivande av ”Stationsfastigheten Växjö”.

4.5

Slutligt fastställande av Köpeskillingen skall ske enligt punkten 5 nedan.
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4.6

Det noteras att Parternas avsikt är att entreprenadkostnaden för byggnaden på
Stationsfastigheten ska faktureras Bolaget i anslutning till Tillträdesdagen, så att den
ligger som en skuld i Proformabalansräkningen/Tillträdesbalansräkningen, se Bilaga
4.2.

5.

JUSTERING AV KÖPESKILLINGEN

5.1

I syfte att fastställa Bolagets egna kapital och det Bokförda Värdet per
Tillträdesdagen, skall Säljaren senast trettio (30) kalenderdagar efter
Tillträdesdagen, överlämna till Köparen Säljarens förslag till Tillträdesbalansräkning
för Bolaget, Säljarens skriftliga beräkning av Bolagets egna kapital samt
Köpeskillingen. Tillträdesbalansräkningen skall upprättas enligt god
redovisningssed.

5.2

Om Köparen har några anmärkningar mot Tillträdesbalansräkningen, Säljarens
beräkning av Bolagets egna kapital eller beräkningen av Köpeskillingen, skall
Köparen skriftligen meddela Säljaren detta senast den dag som infaller trettio (30)
kalenderdagar från erhållandet av Säljaren framtagna Tillträdesbalansräkning.
Lämnas inget sådant meddelande inom nämnda tid skall Tillträdesbalansräkningen,
Säljarens beräkning av det Bolagets egna kapital och Köpeskillingen anses ha
godkänts av Köparen. Skulle Köparen vederbörligen meddela Säljaren att Köparen
inte godkänner Tillträdesbalansräkningen, skall Parterna efter bästa förmåga
försöka komma överens om innehållet i Tillträdesbalansräkningen.

5.3

Kan inte Parterna enas om Tillträdesbalansräkningen, Stationsfastighetens bokförda
värde, Bolagets egna kapital och Köpeskillingen inom tjugo (20) kalenderdagar från
det att Tillträdesbalansräkningen bestridits av Köparen skall
Tillträdesbalansräkningen, Bolagets egna kapital och Köpeskillingen med för
Parterna bindande verkan slutgiltigt fastställas av en auktoriserad revisor, verksam
vid en av de stora revisionsbyråerna i Sverige som är till Parterna oberoende, och
som, om Parterna inte kan enas om vem denne skall vara, skall utses av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

5.4

På den tionde (10) Bankdagen som inträffar efter det att Tillträdesbalansräkningen,
Bolagets egna kapital och Köpeskillingen har fastställts eller överenskommits mellan
Parterna, skall eventuella avvikelser i förhållande till den Preliminära Köpeskillingen
regleras. För det fall Köpeskillingen skulle överstiga den Preliminära Köpeskillingen
på Tillträdesdagen skall Köparen till Säljaren erlägga skillnadsbeloppet. På
motsvarande sätt skall Säljaren till Köparen återbetala skillnadsbeloppet om
Köpeskillingen skulle understiga den Preliminära Köpeskillingen. Eventuellt
skillnadsbelopp enligt ovan skall betalas kontant i pengar till av berättigad Part
anvisat bankkonto.

5.5

Sex månader efter Tillträdesdagen skall Parterna särskilt reglera eventuella
hyresfordringar som upptagits som tillgång i Tillträdesbalansräkningen men som per
Tillträdesdagen inte har inbetalats till fullo. Regleringen skall ske genom att Säljaren
ersätter Köparen, krona för krona, för samtliga sådana utestående hyresfordringar
mot att Köparen överlåter hyresfordringarna till Säljaren.

6.

TILLTRÄDE

6.1

Tillträde av Aktierna skall äga rum den första Bankdag som infaller 10 Bankdagar
efter att följande händelser har inträffat (”Tillträdesdagen”):
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(i)

godkänd överlämnandebesiktning av Stationsfastigheten enligt PoGavtalet;

(ii)

erhållet slutbesked för hela Byggnaden; samt

(iii)

Bolaget har blivit civilrättslig och lagfaren ägare av Stationsfastigheten.

Köparen har en ensidig rätt att skriftligen frånfalla kravet enligt villkor (iii) ovan, att
Bolaget ska ha erhållit lagfart på Stationsfastigheten.
6.2

På Tillträdesdagen skall följande åtgärder vidtas:
(a) Köparen skall införas i Bolagets aktiebok som ägare till Aktierna och aktieboken
ska överlämnas till Köparen;
(b) Säljaren skall tillse att av Säljaren utsedda styrelseledamöter och eventuellt
övriga bolagsfunktionärer inte har några krav på ersättning från Bolaget
(överlämna avgåendeförklaringar med sådan bekräftelse);
(c) Säljaren skall överlämna samtliga handlingar som är av betydelse för Köparen i
egenskap av ny ägare till Bolaget och Stationsfastigheten (med undantag för
eventuella kopior som Säljaren enligt lag är skyldig att behålla);
(d) Köparen skall erlägga Preliminära Köpeskillingen i enlighet med punkterna 4.2
och 4.4 ovan;
(e) Säljaren ska överlämna alla icke pantsatta fysiska pantbrev till Köparen och
släppa alla icke pantsatta elektroniska pantbrev avseende Stationsfastigheten;
(f) Säljaren ska, om Köparen så begärt senast fem Bankdagar före
Tillträdesdagen, överlämna upp till tre generalfullmakter i original till Köparen
utställd på de personer Köparen utsett att representera Bolaget, giltig till dess
att Bolagets nya representanter har registrerats hos Bolagsverket;
(g) Köparen skall tillse att bolagsstämma hålls i Bolaget för val av nya
styrelseledamöter och att anmälan till Bolagsverket för registrering av nya
bolagsfunktionärer och ny bolagsordning omedelbart inges och samma dag
ankomststämplas av Bolagsverket;
(h) Säljaren ska överlämna handlingar motsvarande de som avses i 8a kap. 15 - 17
§§ mervärdesskattelagen (1994:200) avseende Stationsfastighetens
mervärdesskattesituation per Tillträdesdagen till Köparen. Köparen ska bekräfta
mottagandet av dessa handlingar. Säljaren förbehåller sig rätten att upprätta
kompletterande handlingar i enlighet med vad som stadgas i 8a kap. 15 § andra
stycket mervärdesskattelagen och i övrigt ändra eller justera handlingarna
såsom nödvändigt;
(i)

Säljaren ska tillse att Bolagets nuvarande revisor (i) överlämnar en
avgåendeförklaring till Köparen i vilken revisorn bekräftar att revisorn inte har
några utestående krav på Bolaget och (ii) presenterar för Köparen och inlämnar
till Bolagsverket en redogörelse enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551)
och en underrättelse enligt 9 kap. 23a § aktiebolagslagen (2005:551).
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7.

SÄLJARENS GARANTIER
Säljaren lämnar följande garantier till förmån för Köparen. Garantierna avser
förhållandena per Tillträdesdagen om inte annat anges.

7.1

Aktierna

7.1.1

Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga aktier i
Bolaget. Aktiekapitalet om 50 000 kronor är till fullo betalt. Aktierna överlåts fria från
optionsrätt, panträtt eller andra begränsade sakrätter av vad slag det vara må.

7.1.2

Inga aktiebrev har utfärdats i Bolaget.

7.1.3

Bolaget har inte några utestående konvertibla skuldebrev, teckningsrätter,
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis eller liknande
instrument som förpliktigar Bolaget att ge ut värdepapper eller aktier, eller andra
avtal eller överenskommelser som ger någon Person rätt att förvärva sådana
värdepapper eller aktier i Bolaget.

7.2

Räkenskaper
Årsredovisningen har upprättats enligt Redovisningsprinciperna och visar korrekt
och uttömmande Bolagets tillgångar och skulder för aktuellt räkenskapsår. Bolaget
har upprättat en balans- och resultaträkning avseende tiden från senaste
årsredovisningen till och med Tillträdesdagen, vilken ska överlämnas till Köparen
senast 10 Bankdagar före Tillträdesdagen. Resultaträkningen och balansräkningen
har upprättats i enlighet med Redovisningsprinciperna och ger en rättvisande och
korrekt bild av resultatet för Bolaget och redovisar uttömmande Bolagets tillgångar
och skulder per Tillträdesdagen.

7.3

Bolagets tillgångar och skulder

7.3.1

Bolaget äger de tillgångar och har inte andra skulder än de som anges i
Proformabalansräkningen och dessa tillgångar är inte föremål för panträtt,
äganderättsförbehåll eller annan tredjeman tillkommande rättighet med mindre detta
anges i Proformabalansräkningen. Bolaget har inte erhållit några villkorade
aktieägartillskott eller annat tillskott som innefattar någon form av
återbetalningsskyldighet.

7.3.2

Bolaget äger inte några aktier i någon juridisk person eller bedriver, eller har kommit
överens med någon fysisk eller juridisk person om att bedriva, verksamhet i
handelsbolag eller kommanditbolag eller som aktieägare i ett joint venture.

7.3.3

Bolaget (i) har varken ansökt om eller begärts i likvidation, företagsrekonstruktion
eller konkurs, (ii) har inte inlett förhandlingar med någon borgenär om ackord, och
(iii) är inte insolvent, allt i enlighet med gällande lag.

7.4

Ställda säkerheter
Bolaget har inte ställt några säkerheter eller ingått några ansvars- eller
garantiförbindelser eller givit löfte därom.

7.5

Datarumsmaterial
Säljaren garanterar att det material som överlämnats till Köparenär korrekt.
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7.6

Bokföringsmaterial och övriga handlingar
Bolaget är i besittning av räkenskapshandlingar avseende Bolagets verksamhet intill
Tillträdesdagen och dessa är fullständiga och korrekta. Bolaget innehar i övrigt den
dokumentation som erfordras för verksamhetens bedrivande.

7.7

Anställda
Bolaget har inte, och har aldrig haft, några anställda och ingen person har rätt till
anställning hos Bolaget, Köparen eller någon i Köparens koncern (enligt definitionen
i aktiebolagslagen) till följd av transaktionen i enlighet med detta Avtal.

7.8

Bolagets verksamhet

7.8.1

Bolaget har inte bedrivit någon annan verksamhet än att 1) förvärva, äga och
förvalta den mark som förvärvats i samband med Aktieöverlåtelseavtal 1 samt vidta
åtgärder för att kunna bilda Stationsfastigheten och 2) förvärva, äga och förvalta
Stationsfastigheten i enlighet med PoG-avtalet, inklusive eventuella tilläggsavtal.

7.8.2

Bolaget har inte iklätt sig några skyldigheter eller andra åtaganden (varken
muntligen eller skriftligen) innan Tillträdesdagen, med undantag för de avtal som
Parterna gemensamt har ingått enligt punkten 4.4 i PoG-avtalet.

7.9

Tvister
Varken Bolaget eller Stationsfastigheten är per Tillträdesdagen involverade i någon
pågående domstolsprocess, förvaltningsprocess, skiljeförfarande eller annan
process eller utredning.

7.10

Fastigheten

7.10.1

Bolaget är civilrättslig ägare av Stationsfastigheten per Tillträdesdagen. Bolaget är
också lagfaren ägare av Stationsfastigheten per Tillträdesdagen såvida inte
Köparen enligt punkten 6.1 har frånfallit kravet på lagfart.

7.10.2

Stationsfastigheten belastas inte av andra inteckningar eller rättigheter utöver vad
som framgår av fastighetsregister, vilka belastningar har godkänts av Köparen innan
Tillträdesdagen.

7.10.3

Säljaren garanterar att inga pantbrev uttagna på Stationsfastigheten är föremål för
pantsättning.

7.10.4

Säljaren garanterar att Bolaget inte har några nu aktuella förelägganden från
myndighet avseende Stationsfastigheten och att Säljaren inte har kännedom om att
grund föreligger för, eller annars har anledning att förvänta att sådant beslut kommer
att fattas.

7.10.5

Samtliga åtgärder på Stationsfastigheten som kräver bygglov har skett i enlighet
med sådant bygglov.

7.10.6

Inga åtgärder har vidtagits inom Stationsfastigheten som kan föranleda ansvar för
Bolaget ur ett miljörättsligt perspektiv.
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7.10.7

Samtliga för Byggnadens uppförande och byggnadstekniska drift erforderliga
tillstånd, avtal med och godkännanden från myndigheter, stat, kommun, andra
offentliga organ och leverantörer av publika tjänster såsom vatten, el, bredband och
annan media, har erhållits och vidmakthålls.

7.10.8

Samtliga skyldigheter som åläggs fastighetsägare enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor har uppfyllts och systematiskt brandskyddsarbete som kommun eller
myndighet kräver har utförts i den mån det ankommer på Bolaget såsom
fastighetsägare.

7.10.9

Det föreligger inga beställda eller pågående entreprenader som rör
Stationsfastigheten, utöver den entreprenad som avser uppförandet av Byggnaden
enligt PoG-avtalet. Säljaren ska tillse att samtliga entreprenadgarantier för
Byggnaden överförs till Bolaget före Tillträdesdagen, så att Köparen/Bolaget med
full bärighet kan framställa krav på fel och brister i entreprenaden gentemot
entreprenör alternativt att Köparen/Bolaget ges motsvarande möjlighet att med full
bärighet framställa krav på fel och brister i entreprenaden gentemot Säljaren
och/eller Vöfab Fastighetsutveckling AB, org. nr 556087-6038.

7.10.10 Inga förelägganden eller liknande ålägganden hänförliga till Stationsfastigheten och
som inte är åtgärdade har mottagits från domstol eller annan myndighet.
7.10.11 Alla avgifter för Stationsfastigheten avseende VA-anslutningskostnader,
fjärrvärmeanslutningskostnader, elanslutningskostnader, gatukostnader samt
liknande kostnader har betalats.
7.10.12 Säljaren garanterar att inga hyres-, arrende- och andra nyttjanderättsavtal har
tecknats annat än de som Parterna gemensamt har ingått enligt punkten 4.4 i PoGavtalet och att inga oguldna hyror eller avgifter är utestående per Tillträdesdagen.
7.11

Skatter

7.11.1

Alla skattedeklarationer som Bolaget är skyldigt att ge in till svensk eller utländsk
skattemyndighet har lämnats in i rätt tid och är i allt väsentligt korrekta och
fullständiga.

7.11.2

Bolaget har även i övrigt lämnat begärd information till Skatteverket och det pågår
inte någon skatterevision beträffande Bolaget. Säljaren garanterar att alla före
Tillträdesdagen till betalning förfallna avgifter, skatter eller pålagor i rätt tid erlagts
såvitt avser tiden före Tillträdesdagen.

7.11.3

All Skatt avseende Bolaget som förfallit till betalning har per Tillträdesdagen till fullo
betalats och all Skatt som ska innehållas av Bolaget för någon annan persons
räkning har till fullo innehållits och någon ytterligare Skatt hänförlig till perioden före
Tillträdesdagen, kommer inte att behöva betalas eller innehållas av Bolaget.

7.11.4

På Tillträdesdagen är Bolaget registrerat för mervärdesskatt hos Skatteverket samt
har i tid registrerat den uthyrda ytan för mervärdesskatt.

7.11.5

På Tillträdesdagen pågår inte några skatterevisioner avseende Bolaget och Bolaget
är inte part i någon skatteprocess, ansökan om förhandsbesked eller annat
förfarande avseende Skatt.
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7.11.6

Skattemässiga restvärdet på Stationsfastigheten ska på Tillträdesdagen uppgå till
lägst Överenskomna Fastighetsvärdet.

7.12

Miljö
Varken Säljaren eller Bolaget har, genom avtal eller på annat sätt, ådragit Bolaget
ansvar för sanering av förorenad mark och inga krav på sådan sanering eller
miljörelaterad ersättning har framställts till Säljaren eller Bolaget per Tillträdesdagen.
Bolaget har inte agerat i strid med lag på sätt att det orsakats föroreningar eller
byggts in ämnen i byggnader eller installationer som medför skyldighet för Bolaget
såsom verksamhetsutövare och/eller som fastighetsägare och med tillämpning av
vid Tillträdesdagen gällande lagstiftning att sanera eller förebygga skada eller
olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

7.13

Information
Säljaren har inte undanhållit någon information avseende Stationsfastigheten eller
Bolaget som, om offentliggjord, objektivt sett skulle ha haft betydelse för en köpares
beslut att förvärva Aktierna för den överenskomna Köpeskillingen.

8.

FASTIGHETENS SKICK M.M. – SÄLJARENS FRISKRIVNINGAR

8.1

Fastighetens skick
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel
eller brister i Stationsfastigheten, inklusive dolda fel, rättsliga fel, rådighetsfel och
faktiska fel med mindre Säljaren specifikt garanterat visst förhållande i detta Avtal.

8.2

Järnvägstrafik, nya järnvägsspår mm

8.2.1

Köparen är medveten om, och godtar, att järnvägstrafik bedrivs och kommer att
bedrivas i omedelbar närhet av Stationsfastigheten. Denna omständighet har
beaktats vid fastställandet av Köpeskillingen.

8.2.2

Till följd av vad som angetts i stycket ovan accepterar Köparen till fullo och utan
ytterligare ersättning från Säljaren, de störningar i form av buller, vibrationer och
andra miljöstörningar som förekommer och framdeles kommer att uppstå till följd av
järnvägstrafiken på Stationsfastigheten.

8.2.3

Köparen är vidare medveten om att närheten till järnvägsspår m m kan medföra
vissa restriktioner vad gäller byggande, nyttjande m m av Stationsfastigheten.

9.

BRISTANDE GARANTIUPPFYLLELSE
Ersättning

9.1

För det fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Avtal eller det föreligger
någon brist i Säljarens Garantier enligt punkten 7 är Köparens rätt till ersättning
begränsad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller Bolaget på grund av
sådan överträdelse eller brist.

11(16)

Åtgärder vid överträdelser av detta Avtal och brister i Garantierna
9.2

De enda åtgärder som Köparen kan vidta vid Säljarens överträdelse av någon
bestämmelse i detta Avtal eller om det föreligger någon brist i Säljarens Garantier
är:
(a)
framställande av krav på kompensation i enlighet med punkt 9.1 eller
(b)

9.3

krav på fullgörelse om Säljaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta
Avtal.

Ovanstående åtgärder är exklusiva och som en följd av detta ska ingen annan
åtgärd eller andra rättigheter, inklusive rätten att häva detta Avtal, stå till Köparens
förfogande för det fall Säljaren överträder någon bestämmelse i detta Avtal eller det
föreligger någon brist i Säljarens Garantier, oavsett om sådana rättigheter följer av
köplagen (1990:931) eller, jordabalken (1970:994).
Begränsningar

9.4

För det fall en Skada (i) är skattemässigt avdragsgill ska ersättningen som ska
betalas av Säljaren reduceras med ett belopp som motsvarar den ersättning som
ska betalas multiplicerat med den bolagsskatt som är tillämplig på Köparen eller
Bolaget, beroende på omständigheterna, under det aktuella räkenskapsåret, under
förutsättning att detta resulterar i en faktisk skattebesparing för Köparen.

9.5

Köparen är inte berättigad till ersättning för Skada som åsamkats Köparen eller
Bolaget på grund av brist i någon av Säljarens Garantier om inte den sammanlagda
summan av samtliga Skador, med hänsyn till de begränsningar som framgår av
denna punkt 9, överstiger 100 000 kronor, varvid hela Skadan ska ersättas från
första kronan. Begränsningarna enligt denna punkt ska inte gälla för brist i Säljarens
Garantier avseende Äganderätt av Aktierna, redovisning och räkenskaper samt
Äganderätt av Fastigheten.
Skadeslöshetsåtagande för processer

9.6

Vid garantibrist enligt punkt 7.9 (Tvister och processer) ska Säljaren hålla Köparen
skadeslös för samtliga slutligt uppkomna kostnader och eventuell skada i samband
med sådan revision, process eller förfarande.
Meddelande om krav och preskription

9.7

10.

Krav som grundar sig på Säljarens Garantier skall för att få göras gällande framföras
skriftligen utan oskäligt dröjsmål från den tidpunkt då Köparen upptäckte Bristen,
dock senast tolv (12) månader från Tillträdesdagen. Denna begräsning i tid gäller
inte Säljarens Garantier avseende äganderätt till Aktierna, äganderätt till
Stationsfastigheten eller för brist i Säljarens Garantier som gäller Skatt, då istället
krav kan framställas inom nittio (90) kalenderdagar från det datum då aktuell Skatt
slutligen fastställts genom beslut som inte kan överklagas.

SÄLJARENS ÅTAGANDEN

Verksamhet
10.1

Säljaren åtar sig, i enlighet med PoG-avtalet, att Bolaget under perioden mellan
Avtalsdagen och Tillträdesdagen ingår de hyresavtal, leveransavtal och övriga avtal
avseende Stationsfastigheten som Köparen har rätt att begära ska finnas på plats
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per Tillträdesdagen i enlighet med PoG-avtalet. Säljaren är dock inte skyldig att
vidta någon åtgärd som strider mot gällande lag eller enligt detta Avtal. Avtal ska
ingås enligt punkten 4.4 i PoG-avtalet.
10.2

Under perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen ska Säljaren i egenskap av
aktieägare vidta skäliga åtgärder nödvändiga för att tillse att Bolaget bedriver sin
verksamhet på sedvanligt och ansvarsfullt sätt och uppför och förvaltar
Stationsfastigheten i enlighet med PoG-avtalet samt tillse att Bolaget inte överlåter,
eller skapar eller samtycker till några Belastningar och inte ingår något avtal eller
ådrar sig någon annan förpliktelse, utan Köparens skriftliga godkännande.

10.3

Säljaren ska snarast och senast i samband med slutbesiktning av Byggnaden,
ansöka om och aktivt driva fastighetsbildningen av Stationsfastigheten.
Förrättningen ska genomföras i nära samråd med Köparen som ska godkänna
utformningen. Köparen har rätt att delta i alla möten med lantmäteriet och få del av
all skriftväxling med anledning av fastighetsbildningen. Säljaren ska vidare tillse att
inga servitut bildas med mindre än att dessa är i enlighet med PoG-avtalet och
eventuella tilläggsavtal.
Parterna är skyldiga att samverka för att Säljaren ska kunna genomföra
fastighetsbildning på så sätt att Stationsfastigheten utgörs av en självständig
registerfastighet. Om Stationsfastigheten får en annan utformning eller omfattning
än vad Parterna har kommit överens om i PoG-avtalet (eller i senare tilläggsavtal)
ska Parterna också komma överens om eventuell påverkan på Köpeskillingen enligt
detta Avtal. Detta gäller även förändringar gällande gemensamhetsanläggningar och
servitut i förhållande till vad Parterna kommit överens om i PoG-avtalet (eller i
senare tilläggsavtal). Säljaren ska stå för samtliga förrättningskostnader.

10.4

10.5

Projektutgifterna ska vara skattemässigt klassificerade i Bolaget, innefattande
analys och framtagande av en detaljerad rapport samt erforderliga underlag enligt
inkomstskattelagens bestämmelser för optimering av avskrivningsunderlaget. Utöver
specifikation på kontonivå ska projektutgifterna vara fördelade på byggnad,
byggnadsinventarier, markanläggningar och markinventarier.
Bästa förmåga

10.6

Vardera Part ska efter bästa möjliga förmåga tillse att alla åtgärder vidtas och att
alla nödvändiga handlingar utförs för att fullborda transaktionen i enlighet med detta
Avtal, inklusive, men inte begränsat till, att underteckna och överlämna dokument,
intyg, avtal och andra skrivelser samt vidta alla andra åtgärder som kan komma att
visa sig nödvändiga för att fullborda transaktionen i enlighet med detta Avtal.
Slutbesiktning

10.7

Köparen har rätt att delta i samtliga besiktningar som avser Stationsfastigheten.
Säljaren ska tillse att Köparens synpunkter utifrån vad Parterna avtalat i PoG-avtalet
(och eventuella tilläggsavtal) ska beaktas vid besiktningen. Säljaren bekostar
besiktningarna, i egenskap av beställare av entreprenad (ej Bolaget).
Överlämnandebesiktning ska ske före Tillträdesdagen enligt PoG-avtalet.
Överlämnande av dokument

10.8

Säljaren åtar sig att, vid en av Parterna i anslutning till Tillträdet överenskommen
tidpunkt, överlämna till Köparen (eller annan i enlighet med Köparens skriftliga
instruktioner) all dokumentation avseende Bolaget och Stationsfastigheten som

13(16)

Säljaren innehar och som behövs för Köparens framtida ägande av Bolaget och,
indirekt, Stationsfastigheten.
11.

KÖPARENS ÅTAGANDEN

11.1

Köparen skall vid nästkommande årsstämma i Bolaget rösta för beviljande av
ansvarsfrihet för de styrelseledamöter och eventuella övriga bolagsfunktionärer som
Säljaren utsett för deras förvaltning för tiden fram till Tillträdesdagen under
förutsättning att Bolagets revisor tillstyrker sådan ansvarsfrihet.

11.2

Köparen skall på Tillträdesdagen hålla en extra bolagsstämma för att besluta om
byte av styrelse, revisor samt adress.

12.

FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

12.1

Alla räntor och skatter samt periodiska och andra kostnader av vad slag de än vara
må för Bolaget skall betalas av Säljaren, i den mån de belöper på och avser tiden
före Tillträdesdagen samt av Köparen i den mån de belöper på och avser tiden från
och med Tillträdesdagen.

12.2

På samma sätt skall samtliga intäkter för Bolaget, av vad slag vara må,
tillgodoräknas Säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före Tillträdesdagen
samt tillgodoräknas Köparen i den mån de belöper på och avser tiden från och med
Tillträdesdagen.

12.3

I den mån intäkt eller kostnad inte beaktats i Proformabalansräkningen skall
Parterna tillse att intäkter tillgodoräknas respektive kostnader betalas av den part
som har rätt till intäkten respektive skall stå för kostnaden enligt denna punkt 12.

13.

VILLKOR

13.1

Detta Avtal är villkorat av att Aktierna i Bolaget har överlåtits och tillträtts enligt
Aktieöverlåtelseavtal 1 (definierat i bakgrunden) varigenom Säljaren har förvärvat
Aktierna senast den 30 november 2017.

13.2

Om inte villkoren ovan har uppfyllts till angivna datum, upphör detta Avtal
automatiskt att gälla och samtliga erlagda prestationer ska återgå utan rätt till
ersättning för någon av Parterna.

14.

SEKRETESS OCH OFFENTLIGGÖRANDE

14.1

Parterna förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell information rörande
detta Avtal eller rörande Bolaget.

14.2

Parterna skall gemensamt komma överens om tillkännagivande/offentliggörande av
överlåtelsen av Stationsfastigheten och Bolaget.

14.3

Vad som föreskrivs i punkt 14.1 och 14.2 gäller endast i den mån offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) medger detta.

15.

MEDDELANDEN
Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt Avtalet ska av Part
översändas till den andra Parten på sätt som anges i denna punkt och till den
Partens officiellt registrerade adress. Sådant meddelande ska anses ha kommit
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mottagaren tillhanda
a)
om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;
b)
om avsänt med rekommenderat brev; tre Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran inom Sverige, alternativt fem Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige.
Fax eller e-post anses inte utgöra ett korrekt meddelande enligt denna punkt.
16.

ÖVERLÅTELSE
Part skall ej äga rätt att utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Säljaren och Köparen har dock rätt att
överlåta detta Avtal till annat bolag inom Jernhusen-koncernen respektive bolag
inom Växjö kommunkoncern.

17.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, skall detta inte
innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället skall Parterna
justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt
Avtalets andemening. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska
ersättas med en giltig och verkställbar bestämmelse som så nära som möjligt
uppfyller Parternas ursprungliga ekonomiska avsikter med den ogiltiga eller icke
verkställbara bestämmelsen.

18.

KOSTNADER
Vardera Part skall svara för samtliga sina kostnader hänförliga till försäljningen av
Aktierna och i övrigt kostnader enligt detta Avtal, om inget annat uttryckligen framgår
av Avtalet.

19.

SKADA/FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

19.1

Säljaren står faran för att Stationsfastigheten skadas före Tillträdesdagen. Säljaren
skall hålla Stationsfastigheten fullvärdesförsäkrad fram till Tillträdesdagen.

19.2

Skulle Stationsfastigheten av våda skadas eller försämras före Tillträdesdagen skall
Köparen ändå tillträda detta köp samt som full slutlig reglering erhålla utfallande
försäkringsbelopp.

20.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är
mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor
eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman
om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 5
miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 5 miljoner kronor eller mer ska
skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens
yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över
påkallelseskriften.

15(16)

Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
21.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av Parterna.
________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar av vilka Säljaren och Köparen erhållit var
sitt.
Ort och datum:

Ort och datum:

JERNHUSEN HOLDING AB

VÖFAB FASTIGHETER AB

_______________________

_____________________________

_______________________
Namnförtydligande

_____________________________
Namnförtydligande

BORGEN
Säljarens moderbolag Jernhusen AB (publ), org.nr 556584-2027, går härmed i borgen,
såsom för egen skuld (proprieborgen) för Säljarens samtliga förpliktelser enligt detta Avtal.
Ort och datum:
JERNHUSEN AB (PUBL)
___________________________

_______________________

___________________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande

BORGEN
Köparens moderbolag Växjö Fastighetsförvaltning AB, org. nr 556087-6038, går härmed i
borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen) för Köparens samtliga förpliktelser enligt detta
Avtal.
Ort och datum:
VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
_______________________

_______________________

_______________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande
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Förvaltningsavtal
avseende stationen i Växjö

Parter:

1) Stockholm 140 AB, org.nr 559073-4751, ("Fastighetsägaren"),
och
2) Jernhusen Stationer AB, 556616-7366 (”Jernhusen”)

Bakgrund:

Fastighetsägaren har enligt köpeavtal undertecknat denna dag,
förvärvat del av fastigheten Växjö Växjö 10:44 (”Fastigheten”) från
Jernhusen, på vilken Växjös nuvarande stationsbyggnad står
(”Stationsbyggnaden”). Stationsbyggnaden ska rivas och ersättas av
en ny stadshus- och stationsbyggnad, enligt ett projekt- och
genomförandeavtal som ingåtts denna dag mellan Jernhusen AB,
Växjö kommun och Vöfab Fastighetsförvaltning AB (”PoG-avtalet”).
Under rivning och byggnation kommer Jernhusen att tillhandahålla en
tillfällig station i anslutning till Fastigheten.
Jernhusen har åtagit sig att förvalta Stationsbyggnaden åt
Fastighetsägaren fram till den dag som infaller 6 månader från den dag
som samtliga villkor enligt PoG-avtalet är uppfyllda (eller sådan annan
dag som parterna kommer överens om att samtliga hyresgäster i
Stationsbyggnaden ska ha avflyttat från Stationsbyggnaden
(”Avflyttningsdagen”).
Parterna har mot den bakgrunden kommit överens om detta
förvaltningsavtal (”Avtalet”).

Uppdraget:

Jernhusen åtar sig genom detta Avtal att svara för daglig drift och
underhåll av Stationsbyggnaden till och med Avflyttningsdagen. Med
drift avses tillsyn, felanmälan, städning, snöröjning, sandning och
övrig markskötsel. Investeringar och reinvesteringar ingår inte i
uppdraget.

Fullmakt:

Jernhusen ska ha all kontakt med hyresgästerna i Stationsbyggnaden
före och efter Avflyttningsdagen för att planera inför
Avflyttningsdagen/flytt till tillfällig station och framtida ev. återflytt
till nya stationen. Fastighetsägaren ska utfärda erforderlig fullmakt för
Jernhusen.

Ersättningar:

Jernhusen ska uppbära samtliga hyresintäkter och övrig ersättning från
hyresgästerna i Stationsbyggnaden fram till och med
Avflyttningsdagen. Därutöver utgår ingen särskild ersättning för
förvaltningsuppdraget.
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Avtalstid:

Förvaltningsuppdraget upphör att gälla på Avflyttningsdagen.

Detta Avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Växjö den _________ 2017

Jernhusen Stationer AB

Jernhusen Stockholm 140 AB

___________________________

_______________________________

___________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Bilaga 1. karta
12

Norra järn
vä

gsgatan

Försäljningsområde
Del av Växjö 10:41

17

Växjö resecentrum

1:250

Upprättad 2017-05-31

³

Bilaga till markköp skrivelse
Från: Johansson David
Skickat: den 12 september 2017 11:35
Till: Carlsson Christer <Christer.Carlsson@vofab.se>
Kopia: Dahl Ove <Ove.Dahl@vkabvaxjo.se>; Herbertsson Paul <Paul.Herbertsson@vaxjo.se>
Ämne: Försäljning av mark på norra stationsområdet

Hej Christer!
Jag har nu förankrat ett pris på 12 000 000 kr för den mark som Vöfab köper av Växjö
kommun på stationsområdet för att bygga station och stadshus, se bilaga 1. Vi kommer att
skriva fram detta ärende för beslut av kommunstyrelsen den 3 oktober, i enlighet med
delegationsordningen.
Priset är baserat på ert köpt av intilliggande mark av Jernhusen för 33 000 000 kronor.
Den marken har en byggrätt på cirka 11 810 kvadratmeter vilket ger ett pris på 2 794 kr per
kvadratmeter bruttoarea.
Området som Vöfab köper av Växjö kommun har en byggrätt på cirka 4 590 kvadratmeter
bruttarea. Med samma pris per kvadratmeter BTA ger det ett pris på 12 824 460 kr. Eftersom
vi säljer marken i befintligt skick och ni står för rivning av markanläggning, ledningar,
dagvattenmagasin mm gör vi ett avdrag för detta och landar då på en köpeskilling på 12 000
000 kr.
Hälsningar
David Johansson

2017-09-12

Förändring i tidigare utsänt underlag för nytt stadshus
Som ni känner till har det pågått samtal om vilket pris Vöfab ska betala för den mark vi ska köpa från
Växjö Kommun. I ett ingångsskede fick vi besked att det är 10 miljoner. Nu har priset satts till 12
miljoner se bilagt underlag. Köpekontrakt kommer att upprättas av planeringskontoret utifrån bilagt
underlag.
Då vi inte vill påverka det tidigare framtagna priset för stadshuset, hanteras denna ökning av
köpeskillingen genom att använda marginaler inom ramen för byggherrekostnader. Vi sänker
kostnaden för byggkreditivet med 2 miljoner. Förändringarna är gulmarkerade i bilagan preliminär
kapital- och driftkostnadsbilaga.

Christer Carlsson

Bilagor: karta, e-postmeddelande

Utkast JH 2017-02-28
Utkast MB 27 mars
JH 170502 (V kommentarer borttagna)
Mark-up MB 170523
JH mark-up 170621
Växjö mark-up 170727
JH mark-up 170825
Växjö mark-up 170904

PROJEKT- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL
mellan
Jernhusen,
Växjö kommun
och
Växjö Fastighetsförvaltning AB
_____________________________________

2017-XX-XX

avseende uppförande av stads- och stationshus i Växjö
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BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga 1.2

Övergripande ritning utvisande Byggnaden (stations- och stadshuset)

Bilaga 1.3

Huvudtidplan

Bilaga 1.4 Dokumentation utvisande Stationsfastigheten (systemhandling, teknisk
beskrivning, ritningar)
Bilaga 3.1

Karta utvisande mark som överlåts till Vöfab från Jernhusen, till Vöfab från
Kommunen samt till Kommunen från Jernhusen.

Bilaga 6.1

Ritning över Växjös Vardagsrum

Bilaga 6.3

Gemensamhetsanläggning (ansökan)

Bilaga 6.4

Principer för nyttjanderätter och fördelning av intäkter inom Växjös Vardagsrum

Bilaga 8.2

Ritning över Byggnadens placering på mark

Bilaga 16.3 Ansökan om officialservitut inkl. ritning över ny cykelparkering
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Detta projekt- och genomförandeavtal (”Avtalet”) har denna dag ingåtts mellan
1. Jernhusen AB (publ) org. nr 556584-2027, ”Jernhusen”,
2. Växjö kommun, org. nr 212000-0662, ”Kommunen”, och
3. Växjö Fastighetsförvaltning AB, org. nr 556087-6038, inkl. helägda dotterbolag
”Vöfab”.
Jernhusen, Kommunen och Vöfab benämns i detta Avtal gemensamt ”Parterna” eller var för
sig ”Part”. Övriga definierade begrepp ska ha den betydelse som anges i punkten 1 nedan.
1.

DEFINITIONER
I Avtalet ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den
betydelse som framgår nedan.
”Aktierna” avser samtliga aktier i Bolaget.
”Avflyttningsdagen” avser den dag som infaller 6 månader från den dag som
samtliga villkor enligt detta Avtal är uppfyllda, eller sådan annan dag (t.ex. 1 mars
2018) som Parterna skriftligen kommer överens om att samtliga hyresgäster i
befintlig stationsbyggnad ska ha avflyttat/flyttat till tillfällig station enligt punkten 5.
”Avtal(et)” avser detta projekt- och genomförandeavtal inklusive bilagor.
”Avtalsdagen” avser den [
Avtal.

] 2017, då samtliga Parter har skrivit under detta

”Bolaget” avser Jernhusen Stockholm 140 AB, org. nr 559073-4751.
”Besiktningsmannen” avser den besiktningsman som Parterna gemensamt
utser i enlighet med vad som framgår av punkten 15.1 och som ska utföra
Överlämnandebesiktning.
”Beskedstidplan” avser den beskedstidplan som Parterna skriftligen enas om
efter Avtalets ikraftträdande enligt villkoren i detta Avtal.
”Byggnaden” avser byggnaden för stations- och stadshus enligt vad som framgår
av Bilaga 1.2.
”Färdigställandedatum” avser det datum som framgår av punkten 8.5 eller det
senare datum som Parterna kommit överens om enligt punkten 10.4.
”Färdigställandeintyg” avser det av Besiktningsmannen utfärdade intyg som
utvisar att Byggnaden blivit godkänd vid Överlämnandebesiktning i enlighet med
vad som framgår av punkten 15.5.
”Färdigställandekrav” avser de av Parterna överenskomna kriterier och krav i
enlighet med vad som framgår av punkten 15.4 som jämte detta Avtal ska gälla
som villkor för godkänd Överlämnandebesiktning.
”Förvaltningsavtalet” ska ha den betydelse som framgår av punkten 5.3.
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”Huvudtidplanen” avser den tidplan som framgår av Bilaga 1.3.
”Jernhusen” avser Jernhusen AB (publ) org. nr 556584-2027, inklusive vart och
ett av dess helägda dotterbolag.
”Kommunfastigheten” avser den del av Byggnaden som inte utgörs av
Stationsfastigheten.
”Lagar och Myndighetsföreskrifter” avser alla tillämpliga författningar, lagar,
regler, förordningar och myndighetsföreskrifter (inklusive sådana som utfärdats av
kommuner) som är i kraft vid var tid, respektive all tillämplig domstolspraxis och
myndighetspraxis rörande ovanstående.
”Myndighetstillstånd” avser samtliga för Byggnadens uppförande och
byggnadstekniska drift erforderliga tillstånd, avtal med och godkännanden från
myndigheter, stat, kommun, andra offentliga organ och leverantörer av publika
tjänster såsom vatten, el, bredband och annan media. Till Myndighetstillstånd
räknas även dom och beslut från mark- och miljödomstol.
”Nyttjanderättsavtalet” ska ha den betydelse som framgår av punkten 5.2.
”Projektet” avser det sammantagna projekt som omfattar rivning av befintlig
stationsbyggnad, projektering och uppförande av Byggnaden enligt villkoren i
Avtalet, samt vidtagande av samtliga övriga åtgärder enligt Avtalet.
”Projektkostnaderna” avser kostnaderna för arkitekttävling inklusive juryarbete,
förprojektering, projektering, kommunikation, kalkyler, rivning av befintligt
resecentrum och hantering av brostöd, APD-plan, miljögeoteknisk undersökning,
[förrättningskostnader], besöksräknare, projektering av tillfällig station, Putredning, kostnadsbedömning av tävlingsförslag, marksanering till MKM (mindre
känslig markanvändning), hantering av dagvattenmagasin, kostnad för uppförande
av tillfällig station inklusive kostnader hänförliga till tillfällig station såsom
exempelvis flytt av hyresgäster och anslutningsavgifter etc (men exkl. löpande
driftskostnader).
”Stationsfastigheten” avser den del av Byggnaden som omfattar stationsdelen,
och som ska 3D-fastighetsbildas, vilken närmare beskrivs i ritningar, beskrivande
text etc. i enlighet med preliminär ritning, Bilaga 1.4.
”Tillträdesdag 1” avser den dag som Vöfab tillträder Aktierna i Bolaget enligt ett
på Avtalsdagen ingånget aktieöverlåtelseavtal.
”Tillträdesdag 2” avser den dag som Jernhusen, efter uppförande av Byggnaden
och fastighetsbildning av Stationsfastigheten, åter tillträder Aktierna i Bolaget enligt
ett på Avtalsdagen ingånget aktieöverlåtelseavtal (”återförsäljning”).
”Växjös Vardagsrum” avser de allmänna ytor som framgår av punkten 6.1 och
Bilaga 6.1.
”Överlämnandebesiktning” avser den besiktning som ska genomföras av
Besiktningsmannen enligt punkt 15.
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2.

BAKGRUND

2.1

Parternas har gemensamt identifierat ett behov av att uppföra en ny stadshus- och
stationsbyggnad i Växjö efter rivning av befintlig stationsbyggnad i Växjö C (se
definitionen av ”Projektet”).

2.2

Parterna har under år 2016 gemensamt tagit fram utredningar och underlag, samt
genomfört en arkitekttävling för förverkligandet av Projektet. Samarbetet har
manifesterats i avsiktsförklaringar att ingå bl.a. detta Avtal.

2.3

En ny detaljplan för Växjö C har antagits den 30 augusti 2016, vilken har vunnit
laga kraft den 23 februari 2017.

2.4

Parternas avsikt är att det kommunägda fastighetsbolaget Vöfab ska riva befintlig
stationsbyggnad, efter förvärv av markområden från Jernhusen respektive
Kommunen. Vöfab ska därefter uppföra en byggnad för station och stadshus (se
definitionen av ”Byggnaden”) utifrån villkoren i detta Avtal.

2.5

När Byggnaden är uppförd ska Jernhusen förvärva den del av Byggnaden som
avser stationsdelen, såsom fastighetsbildad 3D-fastighet (se definitionen av
”Stationsfastigheten”). Förvärvet kommer att ske genom att Vöfab tillser att
Stationsfastigheten överförs till Bolaget, vars aktier Jernhusen därefter förvärvar
från Vöfab.

2.6

Övriga delar av Byggnaden ska fortsatt ägas av Vöfab, alternativt av Kommunen
eller av annat kommunalt bolag som Kommunen direkt eller indirekt äger.
Stadshus/kontor i Byggnaden ska hyras ut till (eller nyttjas av) Kommunen på
långtidskontrakt. Likaså ska Jernhusen eller bolag i Jernhusens koncern under
lång tid äga och förvalta Stationsfastigheten.

2.7

Mot ovan bakgrund har Parterna kommit överens om följande.

3.

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL OCH MARKÖVERLÅTELSER

3.1

Jernhusen och Vöfab har på Avtalsdagen ingått ett aktieöverlåtelseavtal,
varigenom aktierna i Bolaget har överlåtits från Jernhusen till Vöfab. Bolaget är per
Avtalsdagen civilrättslig ägare av den mark som framgår av röd skraffering på
Bilaga 3.1, del av fastigheten Växjö Växjö 10:44. Jernhusen ska enligt
aktieöverlåtelseavtalet tillse att samtliga hyresgäster i befintlig stationsbyggnad
ska avflytta från befintlig stationsbyggnad innan rivning, dvs före
Avflyttningsdagen. Rivning får således inte påbörjas före Avflyttningsdagen, såvida
Parterna inte kommer överens om annat.

3.2

Kommunen och Vöfab har på Avtalsdagen ingått ett avtal, varigenom Kommunen
till Vöfab har överlåtit mark enligt grön skraffering på Bilaga 3.1.

3.3

Jernhusen och Kommunen har denna dag ingått ett marköverlåtelseavtal,
varigenom Jernhusen vederlagsfritt har överlåtit mark till Kommunen enligt blå
skraffering på Bilaga 3.1 (mark som i detaljplan är allmän platsmark).

3.4

Vöfab kommer genom transportköp förvärva den del av fastigheten Växjö 10:44
som Jernhusen har överlåtit till Bolaget och reglera in den i fastighet Vöfab har
förvärvar från Kommunen enligt 3.3 för att därefter genom klyvning skapa
Stationsfastigheten som återförsäljs till Bolaget. Bolaget/Jernhusen ska svara för
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stämpelskatten upp till vad sådan skatt kunnat uppgå till vid införsäljningen av del
av fastigheten Växjö 10:44 till Bolaget.

4.

BOLAGET OCH ÅTERKÖP AV STATIONSFASTIGHETEN

4.1

Vöfab ska tillse att Bolaget inte är part i något avtal eller bedriver någon annan
verksamhet än att äga den mark som Bolaget är civilrättslig ägare av per
Avtalsdagen och sedermera Stationsfastigheten.

4.2

Vöfab ska tillse att fastighetsbildning sker av Stationsfastigheten såsom en 3Dfastighet och att Bolaget per Tillträdesdag 2 är civilrättslig och lagfaren ägare av
Stationsfastigheten.

4.3

Jernhusen och Vöfab har denna Avtalsdag även ingått ett aktieöverlåtelseavtal
avseende återköp av Aktierna i Bolaget med tillträde på Tillträdesdag 2.

4.4

Eftersom Jernhusen ska återköpa Bolaget/Stationsfastigheten enligt ett på denna
Avtalsdag ingånget aktieöverlåtelseavtal, behöver Jernhusen och Vöfab
samarbeta för att ingå hyresavtal för de kommersiella lokalerna i
Stationsfastigheten samt ingå erforderliga drift- och underhållsavtal etc. Vöfab och
Jernhusen är överens om att två externa firmatecknare ska registreras i Bolaget,
en från Jernhusen och en från Vöfab, som två i förening får teckna Bolagets firma
och underteckna erforderliga avtal. Vöfab är skyldigt att tillse att Bolaget inte ingår
några andra avtal eller andra förpliktelser (än sådana som skrivs under av de två
externa firmatecknare enligt ovan). Jernhusen och Vöfab har rätt att begära
ändring av ”sin representant” som registrerad extern firmatecknare.

4.5

Jernhusen är medvetet om att beställd ÄTA enligt punkten 10 nedan, innebär ett
godkännande av att Bolaget får faktureras särskilt enligt sådan beställd ÄTA.
Vidare har Jernhusen godkänt att avtal får upprättas mellan Vöfab och Bolaget för
att utgöra grund för fakturering motsvarande det Överenskomna Fastighetsvärdet
om 45 MSEK, enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende ”återförsäljning”. Sådant
avtal får endast innehålla nödvändig information för sådan fakturering.

5.

TILLFÄLLIG STATIONSLÖSNING M.M.

5.1

För att möjliggöra uppförande av Byggnaden, behöver befintlig stationsverksamhet
tillfälligt flyttas. Jernhusen ansvarar för evakuering av hyresgästerna senast på
Avflyttningsdagen.

5.2

Parterna är överens om att Kommunen vederlagsfritt till bolag inom Jernhusenkoncernen ska upplåta mark enligt på denna Avtalsdag ingånget
nyttjanderättsavtal avseende mark för tillfällig station. Nyttjanderättsavtalet ingås
på Avtalsdagen, samtidigt med detta Avtal (”Nyttjanderättsavtalet”).

5.3

För förvaltningen av den befintliga stationsbyggnaden fram till dess hyresgästerna
har evakuerats enligt ovan, har ett förvaltningsavtal ingåtts denna Avtalsdag,
varigenom Jernhusen Stationer AB ska fortsätta att sköta verksamheten i
stationsbyggnaden från Tillträdesdag 1 till och med, som längst, Avflyttningsdagen
(”Förvaltningsavtalet”).

6(18)

6.

VÄXJÖS VARDAGSRUM, GA-ANLÄGGNINGAR M.M.

6.1

Byggnaden som ska uppföras kommer såsom beskrivits i detta Avtal, förutom
Stationsfastigheten även innehålla ett stadshus inom Kommunfastigheten.

6.2

Det kommer att finnas allmänna ytor i del av bottenvåningen och del av plan 2,
enligt ritningsbilaga 6.1 (”Växjös Vardagsrum”). Dessa allmänna ytor ska tillhöra
Stationsfastigheten. De allmänna ytorna i Växjös Vardagsrum får inte hyras ut till
någon annan än i vissa delar till Svenska Reseterminaler AB 556596-9622
(SRAB), för tillhandahållande av väntsalsfunktioner till resenärer.

6.3

För att säkerställa det långsiktiga användandet av Växjös Vardagsrum som
allmänna ytor är Parterna överens om att tillskapa en gemensamhetsanläggning,
av vars stadgar ska framgå allmänhetens tillgänglighet till Växjös Vardagsrum/
öppettider, bevakning, städ etc. Utöver denna behövs även andra
gemensamhetsanläggningar för hissar, fläktrum, trapphus, teknikrum etc. Samtliga
gemensamhetsanläggningar som erfordras, framgår av Bilaga 6.3. Drifts- och
underhållskostnader ska fördelas enligt i Bilaga 6.3 angivna andelstal.

6.4

Parterna är vidare överens om att i samfällighetsföreningens stadgar för
gemensamhetsanläggningen gällande Växjös Vardagsrum, närmare reglera
nyttjanderätter och fördelning av intäkter hänförliga till Växjös Vardagsrum, vilka
ska utgå från de i Bilaga 6.4 angivna principerna.

6.5

Parterna ska gemensamt tillse/bistå för att ovannämnda
gemensamhetsanläggningar ska bildas enligt Bilaga 6.3 i samband med
fastighetsbildningen av Stationsfastigheten och Kommunfastigheten. Om
lantmäteriet anser att justering av ansökan (bilaga 6.3) behöver göras, så ska
sådan justering föregås av skriftligt godkännande från Jernhusen och Kommunen.

7.

KOMMUNENS FÖRHYRNING AV KONTOR OCH JERNHUSENS ÄGANDE

7.1

Kommunen och Vöfab har denna dag även ingått ett hyresavtal avseende
förhyrning av ca 12 000 kvm BTA. Kommunen ska få tillträde till lokalerna enligt
hyresavtalet senast på Tillträdesdag 2.

7.2

Det är av yttersta vikt för Jernhusens deltagande i Projektet att detta hyresavtal
gäller under minst 10 år från Avtalsdagen. Kommunen och Vöfab har inte rätt att
överlåta, säga upp eller häva nämnda hyresavtal på så sätt att det upphör att gälla
mellan Kommunen och Vöfab i förtid, utan Jernhusens skriftliga medgivande. Om
Kommunen och/eller Vöfab bryter mot detta har Jernhusen rätt till ersättning för all
liden skada (inklusive ren förmögenhetsskada). Dock har Kommunen rätt att själv
äga Kommunfastigheten alternativt överlåta den till annat bolag som Kommunen
direkt eller indirekt äger.

7.3

Jernhusen eller bolag i Jernhusens koncern förbinder sig att äga
Stationsfastigheten under minst den tid som framgår av punkten 7.2.

8.

BYGGNADEN OCH FÄRDIGSTÄLLANDEDATUM

8.1

Vöfab ansvarar för projektering, finansiering och uppförande av Byggnaden.

8.2

Vöfab har upphandlat konsulter och entreprenörer för uppförande av Byggnaden,
som ska placeras på den plats som framgår av Bilaga 8.2. Byggnaden ska
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baseras på de projekteringshandlingar som Parterna har enats om och i övrigt
enligt den tekniska specifikation och rumsbeskrivning som framgår av Bilaga 1.2
och Bilaga 1.4 och i övrigt enligt vad som framgår av detta Avtal.
8.3

Vöfab ska utföra samtliga sina åtaganden enligt Avtalet på ett fackmässigt sätt och
med iakttagande av god branschsed. Detsamma ska gälla för de leverantörer och
entreprenörer som Vöfab anlitar.

8.4

Projektet ska genomföras så att byggnaden uppnår Miljöbyggnad Guld och får ett
påtagligt intryck av träbyggnation.

8.5

Parterna är överens om att Byggnaden preliminärt ska vara uppförd och klar för
godkänd slutbesiktning samt godkänd Överlämnandebesiktning senast den 1 mars
2021 (”Färdigställandedatum”). Vöfab har endast rätt till framflyttande av detta
datum i) vad gäller Stationsfastigheten om Jernhusen har beställt ÄTA-arbeten
som medger förlängning enligt punkten 10 och ii) vad gäller Kommunfastigheten
om Kommunen har beställt ÄTA-arbeten som medger förlängning enligt punkten
10 samt iii) om Vöfab medgett att den/de entreprenör/er som Vöfab anlitat för
Projektets genomförande har rätt till förlängning enligt ABT 06 kapitel 4 § 3
punkterna 2-5. Vöfab ska skyndsamt och skriftligen meddela Jernhusen och
Kommunen att Vöfab har medgett förlängning och på vilka grunder. Om Vöfab har
medgett entreprenör förlängning trots att förutsättningarna enligt ABT 06 kapitel 4
§ 3 punkterna 2-5 inte ha förelegat har Vöfab inte rätt till förlängning gentemot
Jernhusen och Kommunen. Om rätt till framflyttande av Färdigställandedatum
enligt ovan inte föreligger, är Vöfab skyldig att erlägga vite enligt punkten 12
nedan. Vöfab har också rätt att flytta fram Färdigställandedatum om Vöfab blir
utsatt för strejk, blockad eller lockout, om inte förhållandet beror på att Vöfab
underlåtit att fullfölja sina skyldigheter, samt om epidemi eller motsvarande menligt
förhållande utom Vöfabs kontroll och som Vöfab inte rimligen bort förutse.
Miljöstation och godsmottagning

8.6

Vöfab ska tillse att det finns en gemensam lösning av miljöstation och
godsmottagning för stadshuset och stationen i den nya Byggnaden.

8.7

Kommunen ska tillse att en miljöstation och godsmottagning för det s.k. ”gamla
stationshuset” löses, som kan användas den dag som Kommunens rivning av
Jernhusens nuvarande miljöstation/godsmottagning inleds (som ligger invid ”gamla
stationshuset”). Den nya byggnaden för miljöstation och godsmottagning vid gamla
stationshuset ska minst motsvara dagens byggnad i storlek och den ska uppföras i
nära anslutning till ”gamla stationshuset”. Den nya byggnaden ska uppföras och
bekostas av Kommunen efter samråd med och efter godkännande av Jernhusen,
och sådant godkännande ska inte oskäligen förvägras Kommunen. Jernhusen ska
vederlagsfritt bli ägare av den nya miljöstationen/godsmottagningen och
Jernhusen ska ges rätt att genom servitut bibehålla byggnaden på kommunens
mark alternativt att den del av kommunens fastighet där byggnaden uppförs,
fastighetsregleras över till Jernhusens fastighet där ”gamla stationshuset” ligger.

9.

ENTREPRENAD, MYNDIGHETSKRAV ETC.

9.1

Vöfab ska tillse att samtliga bygglov och Myndighetstillstånd, startbesked och
slutbevis m.m. finns för uppförandet av Byggnaden enligt detta Avtal, tillse att
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Byggnaden uppförs i enlighet med givna bygglov m.m. och kan användas för
avsedda ändamål.
9.2

Jernhusen har rätt till full insyn i Vöfabs entreprenad och hur framskridandet av
Projektet sker.

9.3

Vöfab ska tillse att samtliga entreprenadgarantier för byggnader m.m. på
Stationsfastigheten, överförs till Bolaget före Tillträdesdagen, så att Bolaget med
full bärighet kan framställa krav på fel och brister i entreprenaden gentemot
entreprenör. Om inte detta görs eller kan ske ska Bolaget ha rätt framställa krav på
fel och brister i entreprenaden gentemot Vöfab, i enlighet med de
entreprenadkontrakt som finns för Byggnaden. Vöfab åtar sig vidare att, inte utan
Jernhusens skriftliga godkännande, göra ändringar i entreprenadkontrakt
avseende byggnader mm i Stationsfastigheten, som försvårar eller begränsar
möjligheterna att framföra krav och garantianspråk, jämfört med
entreprenadkontraktets utformning per Avtalsdagen.

10.

PROJEKTERING, BYGGNATION SAMT BESTÄLLNING AV ÄTA-ARBETEN

10.1

Vöfab har valt att lägga ut projekteringen och utförandet av Byggnaden på
entreprenad och har upphandlat enligt LOU.

10.2

Vöfab ska samråda med Jernhusen och Kommunen i syfte att under
projekteringen och uppförandet av Byggnaden säkerställa att Byggnaden uppfyller
de krav som framgår av detta Avtal. Vöfab ansvarar dock för slutlig utformning av
entreprenadkontrakt och kontrakt med underleverantörer.

10.3

Vöfab ska tillhandahålla handlingar för Jernhusens och Kommunens granskning
och, i förekommande fall, godkännande enligt Beskedstidplanen. Vöfab ska
bereda Jernhusen och Kommunen möjlighet att lämna besked eller önskemål om
ändring eller tillägg i sådana handlingar. Jernhusen och Kommunen ska beredas
två (2) veckor för att granska handlingar som presenteras av Vöfab, såvida inte en
längre frist anges i en senare av Parterna upprättad Beskedstidsplan. . Inkommer
inga synpunkter inom denna tid om 2 veckor, eller enligt senare överenskommen
Beskedstidplan, anses handlingarna granskade och utan synpunkter från
Kommunen/Jernhusen. För det fall Kommunen/Jernhusen lämnar synpunkter på
framlagda handlingar, ska Vöfab antingen inarbeta de lämnade synpunkterna i
projekteringen/genomförandet, eller (där relevant) skriftligen motivera varför Vöfab
inte anser att lämnade kommentarer föranleder någon åtgärd från Vöfabs sida.
Uppdaterade handlingar ska därefter ånyo presenteras för Kommunen/Jernhusen
på motsvarande sätt som anges ovan, varvid dock en frist om en (1) vecka ska
tillämpas (vid behov ska motsvarande process återupprepas).

10.4

Utöver rätten för Kommunen och Jernhusen att få rimliga synpunkter beaktade i
handlingar enligt punkten 10.3 ovan, har Jernhusen och Kommunen möjligheter att
beställa ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA-arbeten). Vöfab och
Jernhusen/Kommunen ska i sådana fall ingå skriftlig överenskommelse avseende
sådant ÄTA-arbete, vari ska framgå tillkommande/avgående kostnad för
överenskommen ÄTA och påverkan på Färdigställandedatum. Vöfab har endast
rätt till byggherrepåslag om 1 procent på upphandlad entreprenörs arvode.
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10.5

Gällande sådana ÄTA-arbeten enligt punkten 10.4, där Jernhusen ska stå
kostnadsansvar, är Vöfab och Jernhusen överens om att sådana arbeten ska
faktureras Bolaget och betalas senast 10 Bankdagar efter Tillträdesdag 2.

10.6

Vöfabs tillhandahållande av handlingar, och Kommunens/Jernhusens eventuella
godkännande av handlingar eller visst utförande, material etc., innebär inte att
Kommunen/Jernhusen tar ansvar för att redovisat utförande kommer att leda till
fullgörande av avtalat utförande (dvs oberoende av om synpunkter lämnats på
redovisade handlingar eller ej). Kommunen/Jernhusen bär inte något
funktionsansvar utan detta åvilar helt och fullt Vöfab.

10.7

Vöfab får inte ändra i de tekniska lösningar som framgår av Bilaga 1.4 såvida inte
Jernhusen respektive Kommunen har ger sitt godkännande i enlighet med
villkoren i detta Avtal. Meddelande om eventuellt godkännande skall ske inom de 2
veckor som framgår av punkten 10.3 ovan om inte annat framgår av
Beskedstidplanen.

10.8

Kommunen och Jernhusen har inte rätt att ha synpunkter på varandras delar,
Kommunfastigheten respektive Stationsfastigheten, såvida det inte skäligen kan
anses ha betydelse för den del som man har intresse i. Vad gäller Växjös
Vardagsrum och de delar som ska omfattas av gemensamhetsanläggningar enligt
punkten 6, så har alla Parter rätt att ha synpunkter.

10.9

Vöfab ska under hela tiden för Projektet tillse att Kommunen och Jernhusen får
underlag och rapportering kring framdrift som Kommunen och Jernhusen begär för
att få insyn i Projektet och för att säkerställa att villkoren i detta Avtal efterlevs.

10.10

Jernhusen respektive Kommunen ska, utan dröjsmål, bistå Vöfab med sådan
information som Vöfab behöver under projektering och uppförande av Byggnaden
och som rimligen inte kan inhämtas från annan. Parterna ska bistå varandra i
genomförandet av Byggnadsprojektet.

10.11

Vöfab ska tillse att Jernhusens blivande hyresgästers (i Stationsfastigheten),
respektive Kommunens eventuella egna entreprenörer för t.ex. installation av
utrustning, samordnas med övriga entreprenörers arbeten inom Byggnaden såväl
tidsmässigt som arbetsmiljömässigt och inarbetas i Huvudtidplanen för det fall
Vöfab bedömer att detta kan ske utan olägenhet för genomförande av Projektet.
Jernhusens och Kommunens entreprenörer enligt ovan har därutöver alltid rätt att
tillträda del av Byggnaden som har godkänts vid slutbesiktning och
Överlämnandebesiktning.

10.12

Vöfab är byggherre avseende samtliga arbeten som rör Byggnaden (med
undantag för eventuella egna entreprenörer enligt punkt 10.11) och ska beakta
byggherrens byggarbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen kap. 3 §§ 6-7h och
därtill hänförliga förordningar och föreskrifter. För det fall Vöfab anser att denne
inte är byggherre avseende någon del av Byggnaden ska Vöfab omgående
informera Jernhusen respektive Kommunen samt annan berörd om vilken part
som är byggherre och bär byggarbetsmiljöansvaret för sådan del.

10.13

Vöfab, såvida inte annat uttryckligen anges i Avtalet, står det fulla ansvaret för
t.ex. felaktig projektering, felaktiga antaganden inför ingående av Avtalet såsom
underskattande av komplexitet och/eller tidsåtgång för Projektet,
grundförhållanden avseende marken där Byggnaden ska uppföras och andra
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markförhållanden av olika slag (t.ex. med avseende på hydrologiska och
geotekniska förhållanden, miljöaspekter och ämnen och föroreningar som kan
kräva saneringsåtgärder, upptäckt av föremål av arkeologiskt eller historiskt
intresse).
11.

MYNDIGHETSBESLUT, TILLSTÅND, LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

11.1

Vöfab ska ansvara för, och i förekommande fall bekosta, samtliga för Projektets
praktiska genomförande nödvändiga myndighetskontakter inklusive ansökan om
och erhållande och vidmakthållande av alla Myndighetstillstånd (samt vidtagande
av åtgärder som föranleds av dessa).

11.2

Vöfab ska utföra samtliga delar av Projektet i enlighet med de krav som gäller
enligt vid var tid gällande Lagar och Myndighetsföreskrifter.

12.

HUVUDTIDPLAN OCH VITE

12.1

Parterna har för avsikt att Projektet ska genomföras med stöd av en Huvudtidplan
enligt Bilaga 1.3. Huvudtidplanen ska omfatta Projektet olika faser och ska bland
annat innehålla en beskrivning av vilka moment som omfattas av respektive fas,
en tids- och aktivitetsplan för Projektet. Huvudtidplanen redovisar vilka åtgärder
som ska vidtas av Vöfab. Huvudtidplanen ska kontinuerligt och vid behov
uppdateras av Vöfab. Vid avvikelser från Huvudtidplanen ska Vöfab informera
Jernhusen och Kommunen samt redovisa anledning till avvikelsen samt, i form av
en åtgärdsplan, vilka åtgärder som Vöfab kommer att vidta för att åtgärda eller (där
så inte är möjligt) begränsa uppkommen avvikelse.

12.2

För det fall Jernhusen eller Kommunen har synpunkter på Projektets framdrift, t.ex.
vad gäller Huvudtidplan, ska dessa framföras i den ordning som Parterna enas om
eller enligt punkten 17.1, samt ska Vöfab, om så är möjligt utan att detta påverkar
eller leder till tidsutdräkt, ta dessa i beaktande. Sådana eventuella synpunkter,
oavsett om de föranleder viss åtgärd eller inte, ska inte befria, minska eller på
annat sätt påverka Vöfabs skyldigheter enligt detta Avtal med avseende på
projektering och uppförande av Byggnaden.

12.3

Vöfab ska löpande och senast sex (6) månader före Färdigställandedatum,
skriftligen underrätta Kommunen respektive Jernhusen om Vöfab ser anledning till
försening som gör att Färdigställandedatumet inte kan innehållas. Därutöver ska
Vöfab löpande informera Kommunen respektive Jernhusen kring framdrift och
slutligt Färdigställandedatum. Vöfab ska kalla till tidpunkt för Överlämnandebesiktning senast sex (6) veckor i förväg.

12.4

Om godkänd Överlämnandebesiktning inte föreligger per Färdigställandedatumet
är Vöfab skyldig att utge vite till Jernhusen med en (1) % räknat på 33 miljoner
kronor för varje vecka som Färdigställandedatumet förskjuts, dock maximalt tio
(10) % räknat på 33 miljoner kronor. Jernhusens rätt till vite är förverkad om
anspråk på vite inte framställts skriftligen senast sex (6) månader efter
Färdigställandedatumet. Det noteras att vite enligt denna punkt inte begränsar rätt
till skadestånd för avtalsbrott och skadeståndsansvar enligt punkten 14 nedan.

12.5

Har Vöfab rätt till högre vite av entreprenören ska detta gottskrivas Kommunen
och Jernhusen med lika delar.
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13.

ORGANISATION

13.1

Parterna har enats om att under den inledande fasen fram till Tillträdesdag 1,
tillämpa den preliminära projektorganisation som gällt under projekteringsfasen,
våren 2017 enligt denna punkt.
Jernhusens representanter i projektgruppen:
Thomas Fröslev, tfn. nr 072-216 40 49, thomas.froslev@jernhusen.se
Andreas Meyer, tfn. nr 073-070 28 38, andreas.meyer@jernhusen.se
Magnus Nilsson, tfn. nr 0705-62 07 07, magnus.nilsson@jernhusen.se
Kommunens representanter i projektgruppen:
David Johansson, tfn. nr 0470-79 62 53, david.johansson@vaxjo.se
”Projektledaren”)
Ove Dahl, tfn. nr 0470-410 70, ove.dahl@vkabvaxjo.se
Vöfabs representant i projektgruppen:
Ingvar Eek, tfn. nr 0470-411 45, ingvar.eek@vofab.se
Christer Carlsson, tfn 0470-411 14, christer.carlsson@vofab.se

13.2

Efter Tillträdesdag 1 ska istället följande ombud vara Parternas kontaktpersoner.
Jernhusen: Mats Hubertsson, 0706-359535, mats.hubertsson@jernhusen.se
Kommunen: David Johansson, tfn. nr 0470-79 62 53, david.johansson@vaxjo.se
Vöfab: Christer Carlsson, tfn 0470-411 14, christer.carlsson@vofab.se

14.

ANSVAR

14.1

Utan att begränsa vad som följer av lag och detta Avtal i övrigt ska Vöfab hålla
Jernhusen respektive Kommunen skadeslös för skador, förluster och kostnader
som uppkommer som en följd av att Vöfab eller dennes leverantörer och
entreprenörer av vårdslöshet orsakar skada, såsom t.ex. sak- och personskador
eller ren förmögenhetsskada.

14.2

Vöfab ska tillse att teckna erforderliga försäkringar (fullvärde) för Byggnaden under
hela tiden fram till Tillträdesdag 2. Vöfab ska även tillse att eventuella
entreprenörer har erforderliga försäkringar. Vöfab ska vid anmodan uppvisa giltigt
försäkringsbevis.

15.

ÖVERLÄMNANDEBESIKTNING OCH TILLTRÄDE

15.1

Parterna ska så snart som möjligt efter detta Avtals ikraftträdande tillse att en
oberoende konsult gemensamt upphandlas av Parterna och utses till
besiktningsman (”Besiktningsmannen”). Besiktningsmannen ska i sin tur leda
den grupp av experter som ska utgöra besiktningsorganisationen.
Besiktningsorganisationen ska, utöver sedvanlig byggnadsteknisk kompetens som
krävs för denna typ av uppdrag, ha erforderlig kompetens inom byggnadsdrift och
erfarenhet från handel vilket erfordras för att med fackkunskap kunna genomföra
Överlämnandebesiktning enligt detta Avtal. Vöfab äger anlita Besiktningsmannen
även för besiktning av Vöfabs entreprenad.

15.2

Vöfab ska betala Besiktningsmannens arvode som avser Överlämnandebesiktning
enligt detta Avtal. Kostnad för eventuella efterbesiktningar ska bekostas av Vöfab.
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Slutbesiktning och andra besiktningar för Vöfabs entreprenadarbeten avseende
Byggnaden svarar Vöfab för. Part har rätt att begära delbesiktningar.
15.3

Med godkänd Överlämnandebesiktning menas att Besiktningsmannen har godkänt
att Vöfabs entreprenad avseende Stationsfastigheten är i överenstämmelse med
Bilaga 1.4 och eventuella övriga ändringar som beslutats enligt detta Avtal eller
beställda ÄTA-arbeten. Överlämnandebesiktningen kan delas upp i delar. Ett
villkor för att Byggnaden ska godkännas vid Överlämnandebesiktning är att Vöfab
visat att den av Vöfab upphandlade entreprenaden, i vart fall avseende
Stationsfastigheten, blivit godkänd vid slutbesiktning alternativt förbesiktning eller
annan relevant form av besiktning enligt ABT 06. Om Stationsfastigheten vid
tidpunkten för Överlämnandebesiktning ännu inte är slutligt fastighetsreglerad på
så sätt att full lagfart finns utgör inte detta hinder för godkännande av
Stationsfastigheten vid Överlämnandebesiktningen. (Däremot sker inte återköp av
Bolagets aktier enligt punkten 4.3 förrän Bolaget har fått full lagfart på
Stationsfastigheten, såvida inte annat följer av aktieöverlåtelseavtalet).

15.4

Parterna ska i god tid före färdigställande av Byggnaden, och i samråd med
besiktningsorganisationen, enas om ett besiktningsprogram som utvisar
tidsperioden och omfattningen av Överlämnandebesiktningen samt de övriga
villkor och rutiner som ska gälla för Överlämnandebesiktningen. Vöfab ska i den
mån det är möjligt, tillse att besiktningsprogrammet följer och är anpassat till den
besiktningsplan som gäller för den av Vöfab upphandlade entreprenaden.

15.5

Besiktningsmannen ska utfärda ett intyg efter godkänd Överlämnandebesiktning
(”Färdigställandeintyg”) så snart Besiktningsmannen finner att Byggnaden
uppfyller kraven i detta Avtal, se dock punkten 15.7. Färdigställandeintyget skall
ange när Färdigställandedatum för Byggnaden har infallit enligt
Besiktningsmannens uppfattning.

15.6

När Byggnaden färdigställts i enlighet med villkoren i detta Avtal och detta
bekräftats genom godkänd Överlämnandebesiktning och Färdigställandeintyg, ska
det styra Tillträdesdag 2, dvs då Jernhusen ska förvärva Bolaget enligt ingånget
återförsäljningsavtal, och indirekt Stationsfastigheten, och Kommunen ska tillträda
stadshuset enligt ingånget hyresavtal.

15.7

För det fall besiktningen utvisar att Byggnaden är behäftad med fel utifrån kraven i
detta Avtal ska Vöfab senast inom två månader från upprättandet av
besiktningsutlåtandet åtgärda sådana brister, varefter en ny besiktning ska
genomföras enligt samma principer som anges ovan. Förekomst av mindre
avvikelser som inte negativt påverkar användande av Byggnaden för dess
avsedda verksamhet (inklusive att negativ påverkan på den verksamhet som ska
drivas i Byggnaden inte ska uppkomma till följd av sådana fel och avvikelser) skall
inte hindra Besiktningsmannen från att utfärda Färdigställandeintyg. Om en mindre
sådan avvikelse föreligger, ska Parterna tillse att Besiktningsmannen inom tio (10)
Bankdagar från utfärdandet av Färdigställandeintyget upprättar en
avvikelserapport. I avvikelserapporten ska avvikelsen beskrivas. Vöfab ska
avhjälpa en mindre avvikelse senast inom två månader från upprättandet av
avvikelserapporten och tillse att avhjälpandet inte förhindrar någon hyresgästs
användning av Byggnaden.

15.8

Avvikelser som inte i väsentlig grad påverkar Byggnadens bestånd, utseende eller
möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt är Vöfab inte skyldig att
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avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till
avhjälpandekostnader och andra omständigheter utan ska då istället kompensera
Jernhusen/Kommunen med belopp motsvarande skillnaden mellan värdet på
Byggnaden i avtalsenligt respektive felaktigt skick.
15.9

Om Vöfab inte avhjälper sådana mindre avvikelser eller inte utför avhjälpande
inom enligt detta Avtal föreskriven tid, eller vid överenskommen tidpunkt, ska
Jernhusen respektive Kommunen äga rätt att istället åtgärda dessa på Vöfabs
bekostnad. Vöfabs avhjälpande av mindre avvikelse ska besiktigas och skriftligen
godkännas av Besiktningsmannen.

15.10

För det fall Part inte godkänner Färdigställandeintyget ska Parterna försöka
komma överens om att genomföra en överbesiktning, innan rättslig tvist inleds
enligt punkten 18 nedan.

16.

ÖVRIGT OCH SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Nyttjanderättsavtal som upphör och servitut som upphör/tillkommer
16.1

Parterna är överens om att arrendeavtal för cykelhus, ingånget 8 januari 2013
mellan Jernhusen och Kommunen, ska upphöra att gälla på Tillträdesdag 1, utan
särskild uppsägning.

16.2

Parterna är överens om att nyttjanderättsavtal mellan Jernhusen och Kommunen
avseende förhyrning av mark för taxiparkering intill Växjö C, ingånget i november
2002, ska upphöra att gälla på Tillträdesdag 1, utan särskild uppsägning.

16.3

Parterna är överens om att Kommunen ska få ett vederlagsfritt servitut för
cykelparkering på pelare ovan Jernhusens mark, enligt Bilaga 16.3. Kommunen
ska även genom kontakt med Trafikverket säkerställa att erforderliga tillstånd finns
för ban-nära arbeten, och tillse att ingen skada orsakas Jernhusen, Trafikverket
eller annan. Kommunen ansöker om officialservitut för detta i samband med övriga
fastighetsbildningsfrågor enligt detta Avtal.

16.4

Parterna är vidare överens om att Jernhusens parkeringsservitut på södra sidan
om spåren på Kommunens fastighet Växjö Växjö 10:15 ska hävas utan ersättning,
dock förutsatt att Projektet klarar sitt P-behov utan behov av tillkommande
markområde för parkering.

Fördelning av Projektkostnaderna etc.
16.5

Vöfab ansvarar för och ska betala samtliga kostnader för genomförandet av
Projektet. Parterna är dock överens om att Kommunen och Jernhusen ska dela
50/50 på vissa av dessa kostnader, se definitionen ”Projektkostnaderna”.

16.6

Jernhusen och Kommunens åtagande enligt punkten 16.5 är totalt begränsade till
15 miljoner kronor, eller 7,5 miljoner kronor vardera. Vöfab är skyldigt att försöka
minimera kostnaderna. Kommunen och Jernhusen ska i takt med Projektets
framskridande ersätta Vöfab för kostnader enligt punkten 16.5. Vöfab ska
presentera fakturaunderlag som styrker kostnaden.

16.7

Parterna ska gemensamt verka för att försöka få saneringskostnaderna helt eller
delvis ersatta av Trafikverket enligt Jernhusens miljögaranti samt försöka få bidrag
enligt förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
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kollektivtrafikanläggningar m.m. Sådana bidrag eller ersättningar enligt denna
punkt 16.7 ska avräknas från Projektkostnaderna och avräknas så att takbeloppen
enligt punkten 16.6 ovan sänks med motsvarande belopp.
Löpande driften av tillfälliga stationen
16.8

Jernhusen ansvarar för den löpande driften och förvaltningen av den tillfälliga
stationen. Kommunen och Jernhusen ska dela på samtliga kostnader och intäkter
för den löpande driften av den tillfälliga stationen. Redovisning och reglering av
utfall ska ske på Tillträdesdag 2. Har överskott uppstått ska Kommunen erhålla
hälften av detta och har underskott uppstått ska Kommunen ersätta Jernhusen
med hälften av underskottet. Det åligger Jernhusen att förhandla
marknadsmässiga hyror från hyresgäster, dock med beaktande av att det är fråga
om en tillfällig stationslösning och att hyresgästerna erhåller hyresrabatter för att
acceptera två flyttar.

17.

MEDDELANDEN SAMT ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

17.1

Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt Avtalet ska av Part
översändas till den andra Parten på sätt som anges i denna punkt och till den
Partens officiellt registrerade adress. Sådant meddelande ska anses ha kommit
mottagaren tillhanda

a)

om avlämnat med bud; dagen för överlämnandet;

b)

om avsänt med rekommenderat brev; tre Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran inom Sverige, alternativt fem Bankdagar efter avlämnande för
postbefordran om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige;

c)

om översänt per e-post; när mottagaren aktivt bekräftat mottagandet.

17.2

Ändringar i och tillägg av detta Avtal, som inte enligt villkoren i detta Avtal ska
överenskommas på annat sätt, ska för att vara gällande ske i form av skriftliga
tilläggsavtal, vilka skall vara vederbörligen undertecknade av behöriga företrädare
och/eller firmatecknare för respektive Part. Tilläggsavtal ska alltid numreras
(Tilläggsavtal 1, 2, 3 etc.).
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18.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är
mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor
eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman
om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 5
miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 5 miljoner kronor eller mer
ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar
kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret
över påkallelseskriften.
Skiljeförfarandets säte ska vara i Stockholm. Språket för förfarandet ska vara
svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

19.

VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE

19.1

Detta Avtal är villkorat av:
1) att Jernhusens styrelse godkänner detta Avtal och övriga avtal som ska ingås
denna dag enligt detta Avtal;
2) att Vöfabs styrelse godkänner detta Avtal och övriga avtal som ska ingås
denna dag enligt detta Avtal; och
3) Att Växjö kommuns fullmäktige beslutar att godkänna detta Avtal och övriga
avtal som ska ingås denna dag enligt detta Avtal (beslutet ska antas, men
behöver inte vinna laga kraft).

19.2

Om inte samtliga villkor ovan i punkten 19.1 har uppfyllts senast den 30 november
2017, upphör detta Avtal automatiskt att gälla och ingen Part har med anledning
därav rätt till ersättning av någon av de andra Parterna.

20.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, skall detta
inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället skall
Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge
effekt åt Avtalets andemening. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen
ska ersättas med en giltig och verkställbar bestämmelse som så nära som möjligt
uppfyller Parternas ursprungliga ekonomiska avsikter med den ogiltiga eller icke
verkställbara bestämmelsen.

21.

TIDIGARE AVSIKTSFÖRKLARINGAR FÖR PROJEKTET
Parterna har i juni 2016 respektive februari 2017 ingått avsiktsförklaringar inför
ingåendet av detta Avtal jämte övriga avtal som omnämns i detta Avtal.
Enligt punkten 8 i avsiktsförklaring 2 ”Effekterna av denna avsiktsförklaring”, ska
ett antal bestämmelser ha effekt även om avsiktsförklaringen i övrigt faller.
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Parterna bekräftar att avsiktsförklaring 1 från juni 2016 har upphört att gälla och att
kostnadsfördelningen enligt avsiktsförklaring 2 ska gälla oförändrat, om inget
annat uttryckligen anges i detta Avtal.
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22.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Part har inte rätt att, vare sig helt eller delvis, upplåta, överlåta eller pantsätta sina
rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till tredje man utan att först ha
inhämtat övriga Parters skriftliga samtycke. Om en Part får sådant samtycke ska
detta gälla endast under förutsättning att den Part som vidtar sådan åtgärd
därefter såsom för egen skuld svarar för sådan annan Parts skyldigheter enligt
Avtalet. En eventuell överlåtelse av Avtalet som sker enligt denna punkt ska
dokumenteras i ett tilläggsavtal till detta Avtal.

Av detta Avtal har tre (3) exemplar upprättats varav Parterna tagit var sitt.

Växjö den __________ 2017

Växjö den __________ 2017

VÄXJÖ KOMMUN

JERNHUSEN AB (publ)

_________________________________

_______________________________

_________________________________

_______________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Växjö den __________ 2017
VÄXJÖ FASTIGHETSFÖRVALTNING AB
_________________________________
_________________________________
Namnförtydligande
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