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Upphovsrätten av detta avtal
förbehålls av Avelsföreningens
Hingstdepå AB
Mångfaldigande eller kopiering
utan föregående tillstånd
är förbjuden.
BOLAGSAVTAL
Undertecknade enligt registreringsbevis från Patent och Registreringsverket har träffat avtal
att samverka i handelsbolag och därvid överenskommit följande.
§1

Syfte

Bolagets syfte är att genom ägande av häst/ar delta i tävlingsverksamhet med största möjliga
sportsliga och ekonomiska utbyte för bolagsmännen.
§2

Firma

Bolagets verksamhet skall drivas under namnet DIAMONDS HB.
§3

Insats, andelar och medlemmar

Bolagsmännen skall göra de insatser i bolaget som framgår av utsänd budget 2016-09-01 –
2017-09-01. Insats i bolaget skall därefter betalas i enlighet med vad bolagsmännen närmare
överenskommer. Varje bolagsman - som kan vara fysisk eller juridisk person - kan äga en
eller flera andelar i förhållande till insatskapital. Insatskapitalet skall användas vid inköp av
häst/ar. Ränta på insatskapitalet skall ej utgå.
§4

Organisation och ledning

Om inte något annat avtalas utser bolagsmännen bland de delägare som är fysiska personer en
företrädare som handhar den löpande förvaltningen och managerar hästarna. Företrädaren
tecknar tillsammans med styrelseledamot, samt bolagets prokurist och handlägger normala
rutinåligganden.
Viktigare beslut skall dock underställas samtliga bolagsmän. Sådana beslut är:
a) Köp och försäljning av häst.
b) Val av tränare, insättande av häst i träning eller uttagande av häst ur träning.
c) Anmälan till och fortsatt kvarstående i insatslopp.
d) Beslut om operativa ingrepp av veterinär. För dessa beslut måste majoritetsbeslut
föreligga.
Företrädaren skall fortlöpande en gång i månaden lämna bolagsmännen information om
tävlings- och träningsresultat samt ekonomi två tillfällen per år.
Parterna avtalar särskilt arvode till företrädaren, antingen genom vinstfördelning eller på annat
sätt.
Företrädaren får avsäga sig uppdraget med omedelbar verkan endast om det finns särskilda
skäl. I annat fall gäller en uppsägningstid om två månader.
Övriga bolagsmän får säga upp företrädaren endast om denna mening biträds av 2/3 av
samtliga röster i bolaget, varvid bortses från företrädarens röst/er.
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§5

Sammanträden, årsstämma och räkenskapsår.

Delägarna sammankallas av företrädaren minst 2 gånger per år inkl. årsstämma. Kallelse skall
utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före utsatt dag. I kallelsen skall tydligt
anges de ärenden som skall förekomma på mötet eller stämman. Bolagsman som vill ha ett
ärende behandlat skall skriftligen anmäla detta till företrädaren i så god tid att detta kan tas
upp i kallelse till kommande möte eller stämma.
Årsstämma skall hållas en gång per år senast den 30 april. Vid årstämma skall företrädare och
en eller flera revisorer väljas samt fattas beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning.
Bolagets räkenskaper ombesörjs av företrädaren. Räkenskaperna skall inför årsstämman
granskas av den/de vid årsstämman utsedda revisorerna. Varje delägare erhåller
resultatredovisning för räkenskapsåret i anslutning till årsstämman. Räkenskapsåret är den 1/1
- 31/12.
Kallelse till sammanträde och övriga handlingar skall sändas till den adress som
bolagsmännen angivit till företrädaren. Kallelse och annan handling skall anses ha kommit
bolagsmannen till del senast tre dagar efter det att det avsänts till den angivna adressen.
§6

Röstning

Vid röstning har varje bolagsman lika många röster som han har andelar i bolaget. Detta gäller
även vid beslut enligt § 4. Vid sammanträde eller årsstämma får beslut endast fattas
beträffande sådana ärenden som angetts i kallelsen. Om samtliga bolagsmän är överens
behöver nämnda regler dock ej tillämpas. Beträffande samtliga beslut gäller det att enkel
majoritet bland närvarande bolagsman är tillräcklig.
Företrädaren är ordförande vid möte eller stämma. Vid lika röstetal är företrädarens röst
utslagsgivande. Genom ordförandens försorg skall protokoll föras.
§7

Kostnader - budget och vinstfördelning

Bolaget skall fastställa budget för kommande verksamhetsår på årsstämma.
På årsstämman fastställes fördelningen av föregående verksamhetsårs resultat. Om inte annat
särskilt avtalats skall vinst utdelas eller förlust delas i proportion till ursprungligt insatskapital.
Part äger ej från bolaget utta mer än honom tilldelad vinst. Ej uttagen vinst utgör ej
insatskapital.
§8

Överlåtelser och utträde

Försäljning, gåva, byte eller annan transaktion, varigenom äganderätt till andel övergår
till annan får ej äga rum utan föregående hembud. Hembud tillgår så, att part skriftligen till
övriga delägare anmäler till vem äganderätten skall övergå samt försäljningspris eller värde på
vederlag för andelen. För det fall att delägare önskar utträde ur bolaget skall han också
hembjuda andelen till övriga delägare på enahanda sätt, varvid han skall ange önskat vederlag
för andelen. Part som önskar lösa andelen anmäler detta skriftligen till hembjudande part.
Sådant meddelande skall avsändas inom en vecka efter det att hembudet mottagits. Har flera
anmält att de vill lösa andelen, skall lottning ske vid ordinarie möte. Hembjudes samtidigt
flera andelar, skall dessa lottas ut endast om de som önskar lösa andelar överstiger antalet
hembjudna andelar.
Lösenvärde för andelen skall utgöra andelens verkliga värde beräknat efter marknadsmässiga
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principer. Föreligger anbud från köpare anses detta utgöra andelens verkliga värde. Om
enighet inte kan nås om lösensvärde äger part hänskjuta frågan till avgörande av en skiljeman,
som parterna kan enas om. Kan parterna inte enas om skiljeman, skall part begära att
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen skall utse sådan skiljeman.
Skiljemannen skall därvid ges instruktion att inom en månad från det att han fått uppdraget
fastställa ett skäligt värde. Kostnaden för förfarandet skall erläggas av part som hänskjutit
frågan till avgörande av skiljeman. Skiljemannens beslut skall lända till efterrättelse och
överlåtelse av andelen skall anses ha skett fjorton dagar efter det att skiljemannens beslut
meddelades. På nu sagd dag skall lösensbeloppet erläggas kontant. Sedan skiljeförfarandet
sålunda har fullföljts har bolagsmannen utträtt ur bolaget istället för att bolaget skall träda i
likvidation.
För det fall att inte någon part enligt ovan anmäler att han önskar lösa andelen äger delägare,
som önskar sälja sin andel, istället begära att bolaget skall överta betalningsansvaret för andel,
men mot ersättning av 2.000 kr. Först när den ersättningen 2.000 kr är erlagd till bolaget, kan
utträdet ske.
Detta gäller för det fall att den som önskar utträda ur bolaget inte anvisat köpare. Har han
anvisat köpare och ingen part enligt ovan anmält att han önskar lösa andelen äger den, som
önskar utträda istället överlåta andelen till köparen utan godkännande av övriga delägare.
Om part överlåter sin andel i bolaget till tredje man, förbinder sig den överlåtande parten att
tillse att förvärvaren övertar samtliga partens rättigheter och skyldigheter i detta avtal genom
påtecknande av detsamma.
§9

Dödsfall

Avlider part upphör detta avtal ej att gälla. Avliden parts rättsinnehavare träder i avtalet i den
avlidnes ställe.
§ 10

Konkurs

I händelse av bolagsmans konkurs skall avtalet inte upphöra att gälla utan fortsättas mellan
återstående bolagsmän med uteslutande av den konkursdrabbade och hans konkursbo. Önskar
konkursboet hembjuda den konkursdrabbades andel till avtalspart skall vad som i § 8 stadgas
äga motsvarande tillämpning.
§ 11

I kraftträdande och uppsägning

Detta avtal träder i kraft i och med undertecknandet och gäller i fem år. Därest bolagsman ej
uppsäger avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång skall avtalet anses förlängt i
successiva treårsperioder med motsvarande uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen.
Utöver vad som stadgas i föregående stycke rörande uppsägning äger bolagsman rätt att
uppsäga detta avtal i förtid, om förutsättningarna för detta avtal väsentligen rubbats och
överenskommelse ej kan träffas mellan bolagsmännen. Part som påkallat uppsägning har rätt
att säga upp avtalet till upphörande tre månader efter det att uppsägningen avsänts.
Uppsägning skall ske med rekommenderat brev till övriga bolagsmän. Part som uppsagt
avtalet skall senast en månad före avtalets upphörande till övriga bolagsmän hembjuda sin
andel till inlösen i enlighet med § 8.

§ 12

Ny bolagsman

För att ny bolagsman skall få inträda i bolaget fordras, förutom samtycke av samtliga
bolagsmän, att den nye bolagsmannen biträder detta avtal.
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§ 13

Uteslutning

Om
1. part inte fullföljer sina skyldigheter beträffande betalning av löpande driftskostnader
eller
2. part inte fullföljer sina skyldigheter enligt detta avtal och underlåtenheten inte är av ringa
betydelse
eller
3. part utan att bryta mot detta avtal på grund av illojalt beteende eller andra upprepade
handlingar och beteenden uppenbarligen syftar till att sabotera bolagets verksamhet.
Utträdet skall äga rum trettio dagar efter det meddelande om sådan begäran skriftligen
tillställts den felande parten. Samma dag part utträder ur bolaget, anses han ha hembjudit sina
andelar i enlighet med § 8.
§ 14

Skadestånd

Part som gör sig skyldig till brott mot detta avtal skall, oavsett om övriga parter påfordrar
förtida utträde eller ej, och oavsett om avtalsbrottet är väsentligt eller ej, ersätta övriga parter
för den skada de lidit.
Om avtalsbrottet består i att äganderätten till partens andel övergått på annan skall
skadeståndet istället uppgå till köpeskillingen eller vederlaget för andelen om denna är känd
mulitplicerat med två. Om nu sagt belopp är lägre än basbeloppet multiplicerat med fem, skall
skadeståndet istället vara sistnämnda belopp.
§ 15

Bolagets upplösning

Enskild bolagsman kan inte begära att bolaget skall träda i likvidation i annan mån än som
ovan angivits.
Bolaget skall omedelbart träda i likvidation om två tredjedelar av närvarande vid
sammanträde fattar sådant beslut, En förutsättning härför är att likvidationsfrågan angivits i
kallelse till sammanträde och denna kallelse har utsänts senast en månad före
sammanträdet.
§ 16
Detta avtal har utfärdats i 2 exemplar vardera till delägarna, varav parterna har undertecknat
ett exemplar och sedan behållit ett exemplar. Därvid skall skulder och tillgångar fördelas lika i
förhållande till andelar.
Godkänner detta avtal
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