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Mellan undertecknade parter, Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Bromölla kommun och 
Östra Göinge kommun, samtliga aktieägare i Kristianstad Airport AB, 556225-5157, nedan kallat 
bolaget, har följande avtal slutits. 

§ 1 
Parterna driver bolaget i enlighet med dess i bolagsordningen uppställda ändamål. Part skall därvid 
för samtliga sig tillhöriga aktier i bolaget vara inford i aktieboken såsom rösträttsutövande aktieägare. 

Bolaget skall ansvara för driften av och huvudmannaskapet för flygplatsen i Everöd. 
Parterna är överens om flygplatsens affiirside att såsom infrastrukturell resurs främja sådan flygtrafik, 
som gagnar regionalekonomiska målsättningar. Flygplatsen skall drivas med en kommersiell 
målsättning men utan vinstsyfte. 

§2 
Aktiekapitalet framgår av bolagsordningen. Aktierna i bolaget skall ägas av parterna med följande 
fördelning. 

Kristianstads kommun 91 % 
Hässleholms kommun 5 % 
Bromölla kommun 2 % 
Östra Göinge kommun 2 % 

§3 
Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av sju ordinarie ledamöter med sju personliga 
suppleanter. 

Kristianstads kommun skall nominera fyra ordinarie ledamöter med fyra personliga suppleanter. 
Hässleholms kommun, Östra Göinge kommun och Bromölla kommun skall vardera nominera en 
ordinarie ledamot med vardera en personlig suppleant. 

Parterna förbinder sig att vid varje bolagsstämma, där val eller entledigande av styrelseledamot eller 
suppleant förekommer, rösta i överensstämmelse med nominering eller förslag till entledigande, enligt 
bestämmelserna i denna paragraf. 

§4 
Till ordforande och vice ordförande i styrelsen skall två av de ordinarie ledamöter som nominerats av 
Kristianstads kommun, utses. 

§5 
Av bolagsordningen framgår att för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman två revisorer med två 
suppleanter. Parterna är ense om att minst en av de utsedda revisorerna skall vara auktoriserad. 

Vidare framgår av bolagsordningen att det skall finnas två lekmannarevisorer varvid Kristianstads 
kommun utser en av dessa samt övriga aktieägare gemensamt utser en lekmannarevisor. 
§6 
Vid eventuell ökning av aktiekapitalet äger envar av parterna utnyttja honom tillkommande rätt att 
teckna aktier. 

Önskar part inte utnyttja sådan rätt, skall bestämmelserna om lösningsrätt i bolagsordningen tillämpas. 

Det är parternas ambition att öka antalet delägare i bolaget. 

1(3) 



§7 

Kristianstads 
kommun 

Konsortialavtal Kristianstad Airport AB 

Part som vill utträda ur detta avtalsförhållande eller pantsätta, sälja eller på annat sätt förfoga över 
aktier eller teckningsrätter i bolaget, skall hembjuda aktierna eller teckningsrätterna till övriga 
aktieägare i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om lösningsrätt. 

§ 8 
Parterna skall årligen vid anfordran från bolaget inbetala sina respektive andelar av föregående års 
redovisade underskott, varvid andelarna skall motsvara de procentsatser som framgår av § 2. 

§9 
För giltigt beslut i bolagets styrelse eller å bolagsstämma i nedan under a-b angivna frågor, erfordras 
enhällighet mellan samtliga av bolagsstämmans valda ledamöter, respektive mellan parterna. 
a) Ändring av bolagsordningen. 
b) Ändring av bolagets aktiekapital. 

Förekommer till behandling på styrelsesammanträde eller på bolagsstämma sådan fråga som enligt 
föregående stycke kräver enhällighet och kan sådan enhällighet ej uppnås, skall frågan avföras från 
dagordningen. 

§ 10 
Parterna skall tillse att respektive parts fullmäktige beslutar i frågor som framgår av § 9 samt i övrigt 
får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Vidare skall beslut som rör större investeringar och övriga frågor som kan medföra ökade krav på 
ekonomiskt engagemang från parternas sida godkännas av respektive fullmäktige i god tid innan 
åtgärder vidtas. 

§ 11 
Detta avtal börjar gälla mellan parterna den 1 januari 2013 under förutsättning att respektive 
kommunfullmäktige godkänt avtalet vid denna tidpunkt. I annat fall träder det i kraft när samtliga 
kommunfullmäktige fattat beslut. Avtalet gäller under en tid av åtta (8) år från det börjar gälla med en 
uppsägningstid om två år. Om avtalet ej sägs upp skriftligen inom angiven tid förlängs det automatiskt 
för ytterligare åttaårsperioder med motsvarande uppsägningstid. 

Under avtalstiden kan avtalet upphöra enligt vad som stadgas i§ 12 nedan. 
Därutöver kan avtalet upphöra att gälla mellan parterna under den första åttaårsperioden efter fyra (4) 
år från dagen för ikraftträdande, dvs tidigast den 1 januari 2017, om förutsättningarna för samarbetet 
vid denna tidpunkt väsentligen har förändrats. Avtalet upphör att gälla efter det att någon av parterna 
skriftligen hos övriga parter senast ett (I) år innan avtalet löpt i fyra år sagt upp avtalet. Om avtalet 
upphör enligt denna paragraf skall parterna gemensamt arbeta för överenskommelse för avveckling av 
samarbetet. 

Om ny delägare tillkommer i bolaget skall detta avtal omförhandlas i erforderliga delar, varvid 
samtliga ändringar kräver enighet och skriftlig överenskommelse mellan parterna. Omforhandlingen 
skall träffas genom skriftlig överenskommelse. 
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§ 12 
Om någondera parten utan giltig anledning upphör 
a) att delta i bolagets verksamhet och trots skriftlig tillsägelse inte vidtar rättelse inom 
trettio dagar, 
b) förfogar över sitt aktieinnehav i strid mot foreskrifter i detta avtal eller 
c) i annat avseende åsidosätter sina skyldigheter mot bolaget och övriga parter på ett sätt 
som i väsentlig män rubbar förutsättningarna för detta avtal kan avtalet under löpande avtalsperiod 
omedelbart upphöra att gälla mot tredskande part om samtliga övriga parter är ense om uteslutning. 

Sker uppsägning enligt denna paragraf upphör avtalet att gälla gentemot tredskande part. Mellan 
övriga parter fortsätter avtalet att gälla på oforändrade villkor. 

Sägs avtalet upp enligt denna paragraf skall övriga parter lösa den tredskande partens aktier. 
Lösningsrätten bestäms enligt bolagsordningen, dock skall värdet av aktierna utgöra 50 % av det 
fastställda värdet. 

§ 13 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall hänskjutas till avgörande av allmän 
domstol i Kristianstad, varvid svensk lag skall tillämpas. 

§ 14 
Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varvid vardera parten erhållit ett exemplar och bolaget ett 
exemplar för egen del. 
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Detta avtal godkännes vad avser bolagets rättigheter och skyldigheter. 
Kristianstad 2013-al -2..o:+--
Kristianstad Airport AB 
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