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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Beslutande 

Ôvriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Ronneby Sd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1|(;) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-26 

Ronnebysalen, kl. 18:00 

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 
2018-04-18 och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
2018-04-18 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2018-04-18 samt kungjorts i Blekinge-Posten 
med tid och plats 2018-04-19. 

Till följd härav förklarades sammanträdet i Iaga ordning kungjort. 

Se särskild förteckning 

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) 

Stadshuset, Ronnebysalen, torsdag 2018-04-26 kl.21:30 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Underskrifter /7 H „I, 

Sekreterare (S: Paragrafer § 89 
|S{O er Svensson à“ 
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. x. 

Ordfórande \’\./I ‘ P ‘Ë Ö l 

Lennarth Fôrberg (M)
2 

// f’ 

‚/ 

a / /' 
Justerare fi, IK Roger Fredriksson (M) Mal' orfall (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är omedelbartjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-26 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-26 

Datum dà anslaget tas ner 2018-05-19 

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 

S,/m$$V\ 
nstoffer Svensson 
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Malin Norfall (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
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Mikael Karlsson (S) 
Annette Rydell (S) 

Lova Necksten (MP) 
Christer Leksell (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
Rose-Marie Leksell (SD) 
Magnus Stridh (SD) 
Sune Håkansson (RP) 
Haide Friberg (SD) 

Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Anders Bromée (M) 
Lars Saager (M) tjänstgör istället för Lena Karstensson (M) 
Bengt Holm (C) tjänstgör istället för Hillevi Andersson (C) 
Lena Mahrle (L) tjänstgör istället för Nils Ingmar Thorell (L) 
Lena Rosén (V) tjänstgör istället för Angela Leyton (V) 
Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgör istället för Monika Lindkvist (S) 
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Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(7) 

KOMMUN 2018-04-26 

Kommunfullmäktige 

§ 89 Dnr 2018-000178 040 

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal - AB 
Ronnebyhus 

Sammanfattning 
Med beaktande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommun beslut 2017- 
02-23 § 58 och bolagsstämma 2017-03-16 avseende ägardirektiv om 
avyttring inom AB Ronnebyhus fastighetsbestând, tog styrelsen för AB 
Ronnebyhus 2017-04-03 § 26 fram fôrslag på objekt som lades ut till 
försäljning. 

De utvalda objekten presenterades i ett försäljningsprospekt under tiden 
2017-08-18 t.o.m. 2017-09-28 och följdes upp med ett 
budgivningsförfarande. 

AB Ronnebyhus beslutade 2017-10-05 § 58 att uppdra ât VD att, i samråd med presidiet, slutföra försäljningen enligt föreslagen strategi och i enlighet 
med ägardirektivet från Kommunfullmäktige. 
Efter budgivningsförfarandet, med det högsta budet (=underliggande 
fastighetsvärde) valde AB Ronnebyhus att gå vidare med fastighetsaffären 
genom att paketera objekten och genomföra affären i bolagsforrn. 
Kommunfullmäktige godkände 2017-12-14 § 405 att AB Ronnebyhus bildar 
Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt ”lagerbolagen”) som krävs för 
att genomföra transaktionen. Vidare utses styrelseledamöter till ovan bolag 
samt att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 § ll om instruktion till 
stämmoombud med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 § 
405. 

Vid extra bolagsstämma 2018-01-31 beslutades det om bildande av bolag 
och försäljning av fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
2017-12-14 § 405. 
AB Ronnebyhus beslutade 2018-02-28 § 21 i enlighet med bolagsstämmans 
beslut 2018-01-31. 

Med stöd av besluten ovan har i huvudsak följande steg och åtgärder 
genomförts för att slutföra fastighetsaffáren. 

- Anskaffat Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt 
"Lagerbolagen")

~ 
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KOMMUN 2018-04-26 

Kommunfullmäktige 

- Genomfört avstyckning och fastighetsreglering genom 
lantmäteriförrättning i enlighet med av kommunfullmäktige tagna 
beslut och försäljningsprospekt. 

- Upprättat köpeavtal mellan AB Ronnebyhus och (NYAB) Goldcup 
16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB). Organisationsnummer 
559150-0193. Köpeavtalet är bilaga 1.4 till aktieöverlåtelseavtalet 
nedan. 

- Upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan sälj aren Goldcup 16418 AB 
(unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 
och köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 
avseende aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter 
AB) daterat 2018-03-08. 

- Handpenning, 21 183 600 kr, har erlagts enligt aktieöverlåtelseavtalet 
punkt 5.4. 

Fastigheterna som försäljs är i enlighet med av kommunfullmäktige tagna 
beslut och framgår i aktieöverlåtelseavtalet punkt 1.3. 
Enligt kommunfullmäktige 2017-02-23 § 23 "fattar kommunfullmäktige 
slutligt beslut om försäljningsavtalen". I denna fastighetsaffär avses 
aktieöverlåtelseavtalet daterat 2018-03-08. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 AB (unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och 
köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende 
aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), 
organisationsnummer 5591 50-0 l 93 daterat 2018-03 -08. 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 AB (unät 
Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende aktierna i 

Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), organisationsnummer 
559150-0193 daterat 2018-03-08. 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

~ 
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KOMMUN 2018-04-26 

Kommunfullmäktige 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Malin Norfall (S), Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup 
(SD), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V) och Peter Bowin (V). 
Yrkanden 
Malin Norfall (S) och Erik Ohlson (V) yrkar avslag på förslag till 
aktieöverlåtelseavtal. 

Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), 
Roger Gardell (L) och Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
De som önskar avslå aktieöverlåtelseavtalet röstar nej. 
Om röstningsresultat 
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 
tjugofyra (24) j a-röster och tjugo (21) nej -röster, varefter ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal, 
till detta protokoll bifogad bilaga l, mellan säljaren Goldcup 16418 AB (unät 
Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och kôparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende aktierna i 
Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), organisationsnummer 
559150-0193 daterat 2018-03-08. 
Samt 
Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

~ 
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Reservationer 
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 
gröna reserverar mot beslutet. 

Exp: 

AB Ronnebyhus

~ 
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och 

WF l RONNEBY AB 

avseende 

aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB) 

daterat 

2018-03-08

Æ/



INNEHÀLLSFÔRTECKNING 
1 BAKGRUND ...................................................................................................................................... ‚.3 

2 DEFINITIONER ................................................................................................................................. ..3 

3 ÔVERLÀTELSE ................................................................................................................................ ..6 

4 TILLTRÄDESDAG ............................................................................................................................. ..6 

5 KÖPESKILLING ................................................................................................................................ ..7 

6 KONCERNLÀNET ............................................................................................................................. ..8 

7 RÄTT TILL HÄVNING ....................................................................................................................... ..9 

8 VILLKOR ....................................................................................................................................... ..9 

9 DUE DILIGENCE ................................................................................................................. ..1o 
10 SÄLJARENS GARANTIER ............................................................................................................. ,.10 

11 GARANTIANSPRÅK ....................................................................................................................... ..12 

12 KÓPARENS ÁTAGANDE ................................................................................................................ ..14 

13 SÄLJARENS ÅTAGANDEN ............................................................................................................ ..14 

14 FÖRSÄKRINGSFALL ..................................................................................................................... ..15 

15 FRISKRIVNING ............................................................................................................................... ..15 

16 SEKRETESS ................................................................................................................................... ..15 

17 MEDDELANDEN ............................................................................................................................. ..16 

18 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG .......................................................................................................... ..17 

19 FULLSTÃNDING REGLERING ....................................................................................................... ..17 

20 BESTÄMMELSES OGILTIGHET .................................................................................................... ..17 

21 KOSTNADER .................................................................................................................................. ..17 

22 ÖVERLÅTELSE .............................................................................................................................. ..17 

23 TVISTER ......................................................................................................................................... ..17 

BNAGOR 

BILAGA1.4 KÖPEAVTAL 
BILAGA 1.5 FÖRTECKNING ÖVER HYRESAVTAL 
BILAGA 5.2 PROFORMABALANSRÄKNING 
BILAGA10(C) REGISTRERINGSBEVIS 
B|LAGA10(D) BOLAGSORDNING 
BILAGA10(P) FDS-UTDRAG



Detta aktieöverlåtelseavtal ("AvtaIet") har ingåtts mellan 

(1) 

(2) 

Goldcup 16418 AB (unät Ronnebyhus Holding AB), org.nr 559150-0185, c/o AB 
Ronnebyhus, Box 264, 372 21 Ronneby ("Säljaren”); 
och 

WF i Ronneby AB, org.nr 559151-5126, c/o Westergren, Klingsbergsgatan 1, 603 54 
Norrköping ("Köparen"). 

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna".

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

BAKGRUND 

AB Ronnebyhus, org.nr 556518-3943, (”Ronnebyhus") är Ronneby kommuns bostadsbolag. 
Ronnebyhus äger och förvaltar ca 2 500 bostäder och lokaler inom kommunen. För att skapa 
förutsättningar för att kunna nyproducera fier bostäder inom kommunen har Ronnebyhus 
uppdragits att avyttra delar av sitt befintliga fastighetsbestånd. 

Ronnebyhus äger samtliga aktier i Säljaren och Säljaren äger i sin tur samtliga 500 aktier med 
vardera ett kvotvärde om 100 kronor i Goldcup 16419 AB (unät ABR—hus fastigheter AB), 
org.nr 559150-0193, ("Aktierna" respektive ”BoIaget”). 

Bolaget ska senast på Tillträdesdagen (enligt definition nedan) från Ronnebyhus förvärva 
fastigheterna Ronneby Älgen 1, Älgen 4, Mejseln 1, Kalleberga 5:47, Kalleberga 5:52, 
Kalleberga 5:41 och Kalleberga 9:92 samt tre stycken nyligen avstyckade fastigheter med de 
preliminära fastighetsbeteckningarna Ronneby Hjorten 3, Kalleberga 8:268 och Kalleberga 
13:28 (tillsammans "Fastigheterna"). Om inget ëverklagande inkommer vinner Lantmäteriets 
beslut att bilda (avstycka) Ronneby Hjorten 3, Kalleberga 8:268 och Kalleberga 13:28 laga 
kraft den 14 mars 2018. 

Bolagets förvärv av Fastigheterna ska ske på i allt väsentligt de villkor som följer av bifogad 
köpehandling, Bilaga 1.4 ("Köpeavtalet”). 

På Fastigheterna finns befintliga byggnader inom vilka både bostads- och lokalhyresgäster 
förhyr bostadslägenheter och lokaler. Förteckning över hyresavtal biläggs detta Avtal, Bilaga 
1.5. 

Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta Aktierna, och därmed indirekt 
Fastigheterna, på de villkor som framgår av detta Avtal. 

DEFINITIONER 

l detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande betydelse: 

"Aktierna" 

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2;



"Avtalet" 

ska betyda detta aktieöverlåtelseavtal, med hänsyn till eventuella ändringar och tillägg enligt 
punkt 18, samt samtliga bilagor härtill; 

”Avtalsdagen” 
ska betyda den dag då detta Avtal undertecknats av Parterna; 

”Bankdagar” 
ska betyda sådan dag som banker har öppet för allmänheten i Sverige, med undantag för 
internetbank; 

"Bolaget" 

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.2; 

"Fastigheterna" 
ska ha den betydelse som anges i punkt 1.3; 

"Garantier" 

ska betyda de garantier som lämnas av Säljaren i punkt 10; 

"Hyreslista" 

ska betyda den lista med hyresavtal som anges i Bilaga 1.5; 

"Institutet" 

ska ha den betydelse som anges i punkt 23.1 ; 

"Koncernlånet" 
ska betyda Säljarens fordran på Bolaget enligt punkt 6; 

"Köparen" 
ska ha den betydelse som anges i lngressen till detta Avtal och, såvitt avser punkt 11, dess 
anställda och andra företrädare och dess rådgivare och konsulter som anlitats i anslutning till 
den häri avsedda transaktionen; 

"Köpeavtalet" 

ska ha den betydelse som anges i punkt 1.4; 

"Oberoende Auktoriserade Revisorn" 
ska betyda en oberoende auktoriserad revisor som gemensamt ska utses av Parterna eller, 
för det fall Parterna inte kan enas, en av Stockholms Handelskammare utsedd oberoende 
auktoriserad revisor; 

”Part” 

ska ha den betydelse som anges l lngressen till detta Avtal (dvs. Säljaren eller Köparen var 
för slg);



"Parterna" 

ska ha den betydelse som anges i ingressen till detta Avtal (dvs. Säljaren och Köparen 
gemensamt): 

"Preliminär Köpeskilling" 
ska betyda preliminärt beräknad köpeskilling för Aktierna enligt punkt 5.3; 

"Proformabalansräkningen" 
ska ha den betydelse som anges i punkt 5.2; 

"Skatter" 

ska betyda svenska och utländska skatter (inklusive mervärdesskatt), sociala avgifter, 

arbetsgivaravgifter, skattetillägg och restavgifter; 

"Skiljedomsregler" 
ska betyda Institutets skiljedomsregler; 

"Slutlig Köpeskilling" 
ska betyda slutlig köpeskilling för Aktierna beräknad enligt punkt 5; 

"stämpelskatt" 
ska betyda den stämpelskatt som ska erläggas med anledning av Bolagets förvärv av 
Fastigheterna, vilken preliminärt har beräknats till 7 350 OOO kronor (det noteras att Ronneby 
Hjorten 3, Kalleberga 8:268 och Kalleberga 13:28 (preliminära fastighetsbeteckningar) är 
nybildade och att dessa tre fastigheter vid ingåendet av detta Avtal saknar taxeringsvärde); 

"Säljaren" 

ska ha den betydelse som anges i ingressen till detta Avtal; 

"Tillträdesdagen" 

ska ha den betydelse som anges punkt 4.1; 

”TiIlträdet” 

ska betyda de åtgärder som ska vidtas av Parterna pä Tillträdesdagen med anledning av 
överlåtelsen av Aktierna från Säljaren till Köparen; 

"överenskommet Fastighetsvärde" 
ska betyda ett ôverenskommet marknadsvärde på Fastigheterna om 355 000 000 kronor; 
samt 

"Överlåtelsebalansräkningen" 
ska betyda den balansräkning för Bolaget per Tillträdesdagen som Säljaren ska upprätta 
enligt punkt 5.5.



3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

ÓVERLATELSE 

Säljaren överlåter härmed Aktierna, och därmed indirekt Fastigheterna, till Köparen på de 
villkor som framgår av detta Avtal. 

Äganderätten till Aktierna ska övergå från Säljaren till Köparen på Tillträdesdagen. 

TILLTRÄDESDAG 

Köparen ska tillträda Aktierna fem Bankdagar efter att villkoren enligt punkterna 8.1.1-8.1.2 
nedan uppfyllts, dock tidigast den 4 juni 2018 ("TiIlträdesdagen”). 

Tillträdet ska äga rum klockan 13.00 på Tillträdesdagen hos Säljaren med adress 
Gångbrogatan 3 i Ronneby. 

Köparen ska vid Tillträdet: 

(a) 

(b) 

(C) 

till Säljaren erlägga skillnadsbeloppet mellan (i) den av Köparen erlagda 
handpennlngen enligt punkt 5.4 och (ii) den Preliminära Köpeskillingen kontant till 
konto nummer 9960-340 38 40 40 2 i Nordea; 

tillse att Bolaget återbetalar Koncernlånet enligt punkt 6; samt 

hålla extra bolagsstämma i Bolaget vid vilken ny styrelse och, om sådan utsetts, ny 
revisor väljs, samt anmäla dessa förändringar till Bolagsverket. 

Säljaren ska vid Tillträdet: 

(a) 

(b) 

(C) 

(d)
V 

(e) 

(f) 

tillse att Köparen antecknas som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok och därefter 
överlämna aktieboken till Köparen; 

till Köparen överlämna tre generalfullmakter som Bolaget utfärdat till förmån för de 
personer Köparen angett, vilka ska kunna användas till dess att Bolagets nya 
styrelse har registrerats hos Bolagsverket; 

till Köparen överlämna skriftliga bekräftelser från varje styrelseledamot och, i 

förekommande fall, styrelsesuppleant i Bolaget enligt vilka de avgår som ledamot 
respektive suppleant och bekräftar att denne inte har några krav på Bolaget; 

tillwKöåparen bekräfta attHdAenAAAFreIiminära 
' 

kéfieskillingeh “häl ””n{3£2{§i‘ts samt att 
Koncernlånet är fullt återbetalt; 

till Köparen överlämna samtliga befintliga skriftliga pantbrev i Fastigheterna samt 
bekräfta att samtliga datapantbrev i Fastigheterna finns tillgängliga och obelånade i 

det publika arkivet; 

till Köparen överlämna en handling som motsvarar en sådan jämkningshandling 
som avses i 8a kap 15-17 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) med information om 
avdragen mervärdesskatt hänförlig till investering på Fastigheterna; \ 

'är ti' 

,ON LF) 

by”



4.5 

4.6 

4.7 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

(g) till Köparen överlämna samtliga för Fastigheterna gällande hyresavtal i original; 
samt 

(h) till Kôparen överlämna samtliga övriga handlingar och den dokumentation som 
Säljaren har i sitt förvar och som sammanhänger med överlåtelsen av Aktierna enligt 
detta Avtal. 

Genomförandet av åtgärderna under punkterna 4.3 och 4.4 ska anses ske simultant på så 
sätt att ingen av Parterna är bunden av någon åtgärd innan dess samtliga åtgärder i nämnda 
punkter genomförts. 

Vid Tillträdet ska Parterna underteckna en åtgärds- och tillträdesagenda som bekräftelse på 
att samtliga åtgärder under punkterna 4.3 och 4.4 har genomförts med undantag får sådana 
eventuella åtgärder som Part eftergivit eller Parterna i åtgärds- och tillträdesagendan kommit 
överens om ska hanteras på annat sätt. 

Om inte överlämnandet av samtliga handlingar enligt ovan kan ske på Tillträdet ska Parterna 
arrangera ett separat möte inom fem Bankdagar efter Tillträdesdagen där Säljaren till Köparen 
ska överlämna dokumentationen ifråga som Säljaren innehar. 

KÖPESKILLING 

Köpeskillingen ska regleras genom erläggande av den Preliminära Köpeskillingen, vilken 
slutligen ska fastställas genom den Slutliga Köpeskillingen. Den Preliminära Köpeskillingen 
och den Slutliga Köpeskillingen ska beräknas på sätt som anges i denna punkt 5. 

Den Preliminära Köpeskillingen 

Säljaren har upprättat en proformabalansräkning som anger hur Bolagets ställning beräknas 
vara per Tillträdesdagen tillsammans med en beräknad köpeskillingsuppställning, Bilaga 5.2 
("ProformabaIansräkningen"). 

Den Preliminära Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 211 836 000 kronor. Den Preliminära 
Köpeskillingen motsvarar summan av (i) skillnaden mellan Överenskommet Fastighetsvårde 
och Fastigheternas bokföringsmässiga värde per Tillträdesdagen enligt 
Proformabalansräkningen, med tillägg för (ii) Bolagets egna kapital enligt 
Proformabalansräkningen, med tillägg för (iii) belopp motsvarande hälften av Stämpelskatten 
samt som kompensation för uppskjuten skatt (s.k. latent skatt) med avdrag för (iv) belopp 
motsvarande elva procent av skillnaden mellan Överenskommet Fastighetsvärde och 
Fastigheternas sammanlagda skattemässiga värde utan tillägg för Stämpelskatten per 
Tillträdesdagen. 

Köparen ska på Avtalsdagen betala 21 183 600 kronor av den Preliminära Köpeskillingen till 

Säljarens konto angivet i punkt 4.3(a) ovan. På Tillträdesdagen ska Köparen betala 
resterande del av den Preliminära Köpeskillingen, tillsammans med återbetalning av 
Koncernlånet jämte ränta enligt punkt 6, till nyss angivet bankkonto och finnas tillgängligt för 
lyftning för Säljaren på Tillträdesdagen.



5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

Den Slutliga Këpeskillingen 

Säljaren ska upprätta Överlåtelsebalansräkningen för Bolaget utvisande Bolagets faktiska 
förhållanden och ekonomiska ställning på Tillträdesdagen (till förtydligande innefattande 
beaktande av likvidavräkning enligt Köpeavtalet) omedelbart före överlåtelsen av Aktierna 
enligt detta Avtal. Säljaren ska senast 45 Bankdagar efter Tillträdesdagen överlämna 
Överlåtelsebalansräkningen till Köparen. 

Den Slutliga Köpeskillingen ska bestämmas utifrån Överlåtelsebalansräkningen. Överlåtelse- 
balansräkningen ska upprättas enligt de redovisningsprinciper som följer av lag och god 
redovisningssed samt inte avvika från de principer enligt vilka Proformabalansräkningen 
upprättats. 

Skulle Köparen ha någon invändning mot Överlåtelsebalansräkningen ska skriftligt 
meddelande härom lämnas till Säljaren senast inom tio Bankdagar från det att 
Överlåtelsebalansräkningen överlämnades till Köparen. l brist på sådant meddelande ska 
Överlåtelsebalansräkningen anses vara godkänd av Köparen. För det fall Köparen lämnar 
meddelande om invändning mot Överlåtelsebalansräkningen ska Parterna inleda 
förhandlingar í syfte att träffa en överenskommelse. Skulle Parterna inte nå en sådan överens- 
kommelse inom tio Bankdagar efter det att Köparen framfört invändning ska tvisten på 
begäran av Part hänskjutas till avgörande av den Oberoende Auktoriserade Revisorn. Den 
Oberoende Auktoriserade Revisorn ska endast pröva invändning som Köparen har meddelat 
Säljaren före hänskjutandet till den Oberoende Auktoriserade Revisorn. Kostnaderna för den 
Oberoende Auktoriserade Revisorn ska delas lika mellan Parterna. 

Överlåtelsebalansräkningen, slutligen fastställd enligt punkt 5.7, ska vara bindande och 
slutligt avgörande för fastställandet av den Slutliga Köpeskillingen. Eventuella skillnader 
mellan den Preliminära Köpeskillingen och den Slutliga Köpeskillingen ska regleras inom tio 
Bankdagar efter det att (i) Parterna överenskommit om Överlåtelsebalansräkningen, (ii) 

Köparen genom passivitet godkänt Överlåtelsebalansräkningen eller, i förekommande fall, (iii) 
denna har fastställs av den Oberoende Auktoriserade Revisorn. För det fall att den Slutliga 
Köpeskillingen skulle överstiga den Preliminära Köpeskillingen ska Köparen till Säljaren 
erlägga skillnadsbeloppet. På motsvarande sätt ska Säljaren till Köparen återbetala 
skillnadsbeloppet om den Slutliga Köpeskillingen skulle understiga den Preliminära Köpe- 
skillingen. 

KONCERNLÅNET 

Köparen ska på Tillträdesdagen tillse att Bolaget löser Koncernlånet till Säljaren och att 
Överförd betalning nämnda dag är tillgänglig för lyftning för Säljaren. Koncernlånet kommer 
per Tillträdesdagen att enligt Proformabalansräkningen preliminärt uppgå till 112 909 000 
kronor exklusive eventuell upplupen ränta. Säljaren ska till Köparen ange slutligt skuldbelopp 
jämte slutlig beräknad upplupen ränta senast tre Bankdagar före Tillträdesdagen. Det slutliga 
skuldbeloppet jämte upplupen ränta ska betalas av Köparen för Bolagets räkning på 
Tillträdesdagen utan rätt för Köparen till kvittning, motkrav, avdrag eller innehållande på 
Tillträdesdagen. Betalning ska ske till det bankkonto som anges i punkt 4.3(a).



8.1 

8.2 

RÄTT TILL HÄVNING 

Om betalningen av Koncernlånet eller den Preliminära Köpeskillingen, av någon anledning 
som inte är hänförlig till Säljaren, inte i sin helhet sker på Tillträdesdagen har Säljaren rätt att 
efter eget val: 

(a) häva detta Avtal och kräva skadestånd från Köparen, eller 

(b) begära betalning och innehålla leverans av Aktierna intill dess full betalning erhållits, 
i vilket fall den obetalda delen av den Preliminära Köpeskillingen och Koncernlånet 
(varvid ränta på Koncerniånet kapitaliseras på Tillträdesdagen) vid varje tidpunkt 
ska löpa med en årlig ränta till en räntesats motsvarande den av Sveriges Riksbank 
fastställda referensräntan plus åtta procentenheterfrån och med Tillträdesdagen till 

den dag då full betalning sker. 

VILLKOR 

Detta Avtal är villkorat av att: 

8.1.1 Kommunfullmäktige i Ronneby kommun senast den 30 juni 2018 fattar beslut som 
därefter vinner Iagakraft om att Säljaren ska sälja Aktierna på de villkor som anges 
i detta Avtal; och 

8.1.2 Lantmäteriets fattade beslut om att genom avstyckning bilda fastigheterna (så att 
de utgör registerfastigheter) med de preliminära fastighetsbeteckningarna (i) 

Ronneby Hjorten 3, (ii) Kalleberga 8:268 och (iii) Kalleberga 13:28 vinner laga kraft 
(se också punkt 1.3 ovan). 

För den händelse villkoren i punkterna 8.1.1-8.1.2 ovan inte uppfylls ska detta Avtal 
automatiskt och genast förfalla och vara utan verkan. För den händelse villkoret i punkt 8.1.1 
inte är uppfyllt senast den 31 oktober 2018 äger Köparen rätt att frånträda Avtalet. Köparen 
ska skriftligen begära frånträde senast den 14 november 2018. Har Köparen inte begärt 
frånträde i rätt tid förfaller Köparens rätt att begära frånträde. Om Avtalet blir utan verkan, ska 
eventuella fullgjorda prestationer återgå och Parterna ska inte ha några ytterligare anspråk 
på varandra av vad slag det vara må.
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DUE DILIGENCE 

Këparen har uppmanats av Säljaren att genomföra en undersökning (s.k. due diligence) av 
Bolaget och Fastigheterna. Köparen har därvidlag beretts tillfälle att ta del av samtliga de 
handlingar och uppgifter rörande Bolaget som Köparen bedömt vara av intresse. Köparen har 
genomfört undersökningen av Bolaget tillsammans med sina professionella rådgivare och 
Köparen och Köparens rådgivare har därvid även erbjudits möjlighet att i önskad omfattning 
besöka Fastigheterna och träffat och intervjuat de personer vars uppgifter Köparen och 
Köparens rådgivare bedömt vara av intresse. Köparen är införstådd med att den omstän- 
digheten att Säljaren lämnar Garantierna inte fritar Köparen från undersökningsplikt. Säljaren 
har inte, vare sig explicit eller implicit, lämnat och Köparen har inte förlitat sig på någon annan 
garanti eller utfästelse eller andra uttalanden (uttryckliga eller implicita) beträffande Aktierna, 
Fastigheterna eller Bolaget än Garantierna. Köparen har inte heller lagt några andra förutsätt- 
ningar till grund för detta Avtal än vad som uttryckligen anges häri. 

SÄLJARENS GARANTIER 

Säljaren garanterar per Avtalsdagen och Tillträdesdagen (såvitt inte annan tidpunkt anges): 

Bolaget 

(a) att Säljaren är ensam ägare till Aktierna, vilka har betalats till fullo, och att dessa är 
fria från alla belastningar och fritt överlåtbara i enlighet med detta Avtal samt att 
Aktierna representerar samtliga aktier utfärdade i Bolaget; 

(b) att Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 50 000 kronor fördelat på 500 aktier 
med vardera ett kvotvärde om etthundra 100 kronor; 

(c) att aktuellt registreringsbevis för Bolaget framgår av Bilaga 10(c); 

(d) att Bolagets registrerade bolagsordning överensstämmer med Bilaga 10(d); 
(e) att Bolaget inte har utfärdat eller beslutat om utfärdande av konvertibler, 

teckningsoptioner, vinstandelsbevis eller kapitalandelslån eller liknande instrument 
eller avtal/överenskommelser som förpliktar Bolaget att ge ut värdepapper eller ger 
person rätt att förvärva värdepapper eller aktier i Bolaget; 

(f) att Bolaget inte bedrivit någon verksamhet förutom att förvärva, äga och förvalta 
Fastigheterna; 

(g) att Bolaget varken ansökt om eller begärts i likvidation, företagsrekonstruktion eller 
konkurs, inte har inlett förhandlingar med någon borgenär om ackord, och inte är 
insolvent; 

(h) att per Avtalsdagen har inga krav, förelägganden, anspråk eller liknande som 
medför kostnader för Bolaget eller Köparen framställts från myndighet eller annan 
tredjeman och inte heller är, såvitt Säljaren känner till, något sådant krav att 

förväntas per Tillträdesdagen;
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Tillgàngar och skulder m.m. 

(Í) 

(J) 

(k) 

att Bolaget har full och oinskränkt äganderätt till de tillgångar som upptagits i 

Proformabalansräkningen och att Proformabalansräkningen upptar Bolagets 
samtliga tillgångar och långfristiga skulder; 

att Bolaget, med undantag av Koncernlånet och vad som framgår av 
Proformabalansräkningen (och sedermera Överlåtelsebalansräkningen) inte har 
några krav på eller skulder till Säljaren eller till något till Säljaren närstående bolag; 
att Bolaget inte har några skulder, ansvarsförbindelser, ställda panter, borgens- eller 
garantiåtaganden utöver vad som framgår av Proformabalansräkningen och 
sedermera av Överlåtelsebalansräkningen; 

Bokförings- och räkenskapsmaterial m.m. 

(l) att Bolagets bokförings- och räkenskapsmaterial och övriga väsentliga handlingar 
upprättats och förvaras i enlighet med tillämplig lag, författning och god 
redovisningssed och är i Bolagets besittning; 

Hyra och hyresavtal 

(m) 

(n) 

att aviserad hyra och hyrestillägg, per Avtalsdagen, framgår av Bilaga 1.5; 

att, per Avtalsdagen, (i) hyresavtalen enligt Bilaga 5 är gällande i dess helhet och 
ordalydelse samt att de innehåller samtliga hyresvillkor och eventuella övriga 
överenskommelser mellan hyresgästerna och Bolaget, (ii) att inga utfästelser om 
reparationer, underhåll eller liknande, utöver vad som framgår av hyresavtalen eller 
av material som tillhandahållits köparen vid dennes undersökning enligt punkt 9, har 
lämnats till hyresgästerna och (iii) att Bolaget rättidigt fullgjort samtliga sina 
förpliktelser enligt hyresavtalen; 

Fastigheterna 

(o) 

(p) 

(q) 

(r) 

(Í) 

att Bolaget är civilrättslig ägare till Fastigheterna; 

att Fastigheterna inte besväras av andra inteckningar, inskrivningar, servitut eller 
andra rättigheter utöver de som framgår av utdrag från fastighetsdataregistret 
Bilaga 10(p), eller som uppkommit som ett led i fastighetsbildningen av Hjorten 3, 
Kalleberga 8:268 och Kalleberga 13:28 (preliminära fastighetsbeteckningar) eller i 

övrigt framgår av detta Avtal; 

att på Avtalsdagen samtliga av Bolaget ingångna och gällande samt till 

Fastigheterna hörande hyresavtal är de som framgår av Bilaga 1.5; 
att alla för Fastigheterna debiterade och förfallna avgifter för VA-anslutning, fjärr- 
värmeanslutning, elanslutnlng och gatuutbyggnader är betalda; 

att Fastigheterna är försäkrade till fullvärde; 

att Bolaget efter Tillträdet innehar och förfogar över samtliga i Fastigheterna uttagna 
pantbrev/datapantbrev och att dessa inte är pantsatta;
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11 

11.4 

11.6 

11.8 

Tvist 

(u) att Bolaget eller Fastigheterna, per Avtalsdagen, inte är inblandat i process, 
rättegång, skiljeförfarande eller liknande och att, såvitt Säljaren per Avtalsdagen 
känner till, sådan inte är att vänta; 

(v) att det inte finns några domar, beslut ellerförelägganden från domstol, skiljenämnd, 
myndighet eller hyresnämnd som medför förpliktelser beträffande Bolaget eller 

Fastigheterna som Bolaget är skyldig att efterkomma; samt 

Information 

(w) att den information avseende Fastigheterna, Aktierna eller Bolaget som Säljaren 
lämnat till Köparen är i allt väsentligt korrekt och rättvisande och att Säljaren inte 
medvetet har utelämnat någon information som såvitt Säljaren känner till, är av 
väsentlig betydelse för en normal köpare vid förvärv av Fastigheterna, Aktierna eller 
Bolaget på de villkor som framgår av detta Avtal. 

GARANTIANSPRÅK 

Köparen kan endast framställa anspråk för direkt skada i anledning av avvikelser från de 
uttryckliga Garantier som lämnats i punkt 10. Den enda påföljd som kan göras gällande i 

anledning av samtliga garantibrott (vilka inte är att hänföra till Köparen) ska vara reduktion av 
den Slutliga Köpeskillingen. inga andra påföljder enligt köplagen eller någon annan lag, 
allmänna avtalsrättsliga principer eller i övrigt ska vara tillgängliga för Köparen. 

Garantianspråk får inte framställas om det baserats på sådan information eller sådana 
omständigheter som Köparen på Tillträdesdagen känner till eller borde känna till. 

Köparen ska inte ha rätt att erhålla nedsättning av den Slutliga Köpeskillingen om avsättning 
eller reservering med belopp motsvarande Köparens rätt till nedsättning av den Slutliga 
Köpeskillingen gjorts i Överlåtelsebalansräkningen. 

Om en garantibrist som kan göras gällande av Köparen täcks av för Bolaget gällande 
försäkring ska Köparen ha rätt till nedsättning av den Slutliga Köpeskillingen enligt detta Avtal 
mot att Köparen tillser att rätten till eventuell försäkringsersättning överlåts till Säljaren. 

Inget garantiansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren, efter eget val, 
och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen eller Bolaget, avhjälper en garantibrist. 

Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Bolaget och/eller Köparen ska det belopp 
som ska betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande avdragsgillt belopp 
multiplicerat med gällande bolagsskattesats det aktuella året. 

Endast enskilda garantiavvikelser från Garantierna som kan föranleda en nedsättning av den 
Slutliga Köpeskillingen som överstiger 200 000 kronor får göras gällande av Köparen. 

En nedsättning av den Slutliga Köpeskillingen ska endast göras om och i den mân de 
garantiavvikelser som Köparen kan göra gällande enligt punkt11.7 sammantaget kan 
föranleda nedsättning som överstiger 2 000 000 kronor.
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11.9 

11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

11.14 

De beloppsmässiga begränsningar som följer av punkterna 11.7 (enskild tröskel) och 11.8 
(total tröskel) ska inte äga tillämpning på garantianspråk under Garantierna i punkterna 10(a)- 
(b) och (e) (ägandet av Aktierna m.m.) och punkt 10(0) (ägandet av Fastigheterna m.m.). 

Köparens rätt till ersättning för Säljarens bristande uppfyiiande av Garantierna i punkterna 
10(a)-(b) och (e) (‘a'gandet av Aktierna m.m.) och punkt 10(0) (ägandet av Fastigheterna) är 
begränsat till Överenskommet Fastighetsvärde. Köparens rätt till ersättning för Säljarens 
bristande uppfyiiande av de andra Garantierna än vad som nyss nämnts eller annat 
avtalsbrott i anledning av detta Avtal ska inte överstiga 25 procent av Överenskommet 
Fastighetsvärde. 

Inget garantianspråk ska kunna framställas om inte skriftligt meddelande om sådant krav, 
tillsammans med rimlig specifikation av detta, innehållande en beskrivning av arten av 
garantiavvikelsen och, så långt detta är möjligt, vilket belopp som krävs med anledning härav, 
har framställts till Säljaren utan dröjsmål. Med utan dröjsmål ska inte i något fall avses mer 
än 30 Bankdagar från den dag Köparen upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för kravet. 
Under alla omständigheter ska garantianspråk framställas senast tolv månader från 
Tillträdesdagen. 

Om Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen informeras om något tredjemansanspråk, 
vilket kan leda till ersättning på grund av bristande uppfyllelse av Garantierna, ska Köparen, 
för att bibehålla rätten att framställa ett garantianspråk mot Säljaren, självt eller genom 
Bolaget så snart detta är praktiskt möjligt, och senast inom 30 Bankdagar från det datum 
Köparen eller Bolaget skriftligen informerades om tredjemansanspråket, meddela Säljaren 
om detta, och: 

(a) inte göra något medgivande av skuld, ingå avtal eller kompromiss med någon 
person, enhet eller myndighet í anslutning härtill, utan att dessförinnan erhålla 
skriftligt samtycke från Säljaren, vilket inte oskäligen ska innehållas; 

(b) mot skälig ersättning från Säljaren för Köparens kostnader, utlägg, avgifter m.m. 
beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagande av samtliga åtgärder med 
anledning av ett sådant krav; samt 

(c) lämna Säljaren, eller Säljarens representanter, skälig tillgång till Köparens och 
Bolagets personal, lokaler, räkenskaper, dokument och arkiv, för att göra det möjligt 
för Säljarens representanter att undersöka sådana krav. 

Om Säljaren har betalat Köparen till täckande av ett garantianspråk eller har åtgärdat ett 
garantibrott, och Köparen därefter har regressrätt gentemot tredje man avseende det belopp 
som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett garantianspråk mot Säljaren enligt detta Avtal, 
ska Köparen eller Bolaget på Säljarens begäran överlåta denna rättighet utan ersättning till 
Säljaren. 

Skyldighet för Säljaren att erlägga betalning till Köparen för ett garantianspråk ska inte inträda 
förrän bristen är definitiv hos Bolaget. Om garantianspråket avser betalning till tredje man ska 
skyldighet för Säljaren att erlägga betalning till Köparen inte infalla förrän tredjemansanspråk 
mot Bolaget är klart och förfallet till betalning. 

/x-*x 
á//E 

à ‚L .
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12.1 

12.2 

12.3 

13 

13.1 

13.2 

KÔPARENS ÀTAGANDE 

Köparen åtar sig att tillse att avgående styrelseledamot i Bolaget på nästa årsstämma beviljas 
ansvarsfrihet för sin förvaltning, under förutsättning att, om revisorer utsetts, detta inte 

avstyrks av Bolagets revisorer. 

Köparens åtar sig vidare att hålla Säljaren skadeslös för all skada som Säljaren kan drabbas 
av från första kronan och krona för krona och utan övriga begränsningar för det fall Bolaget 
eller Köparen ändrar användningen av Fastigheterna jämfört med nuvarande användning. För 
det fall åtgärder vidtas inför eller i samband med en förändrad användning av Fastigheterna, 
t.ex. grävningsarbeten, som leder till kostnads- eller åtgärdskrav från myndighet eller annan 
tredje man för sanering eller på annan grund framställs mot Säljaren, annat bolag i Säljarens 
koncern eller befattningshavare inom denna koncern, åtar sig Köparen att hålla nu nämnd 
juridisk eller fysisk person fullt ut skadeslös. Detta skadeslöshetsätagande är inte begränsat 
i tid. 

Säljaren ska, för det fall det erfordras, upprätta och inge en skalbolagsdeklaration för Bolagets 
räkning inom 60 kalenderdagar från Tillträdesdagen. Köparen åtar sig att i skälig utsträckning 
bistå Säljaren vid upprättandet av skalbolagsdeklaration samt att se till att denna 
undertecknas av behörig firmatecknare för Bolaget om den ges in på eller efter 

Tillträdesdagen. Säljaren ska ställas eventuella säkerheter till Skatteverket. 

SÄLJARENS ÅTAGANDEN 

Säljaren ska förvalta Bolaget och Fastigheterna på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen. 
Säljaren svarar för att Bolaget inte säger upp eller träffar nya lokalhyresavtal, ingår andra avtal 
av väsentlig art eller fattar viktiga beslut rörande Fastigheterna eller Bolaget utan Köparens 
skriftliga godkännande. 

Säljaren ska tillse att de preliminärt bildade fastigheterna tillförs pantbrev enligt följande: 
(i) Ronneby Hjorten 3 tillförs pantbrev till ett värde av 9417000 kronor, (ii) Ronneby 
Kalleberga 8:268 tillförs pantbrev till ett värde av 5469 000 kronor och (iîi) Ronneby 
Kalleberga 13:28 tillförs pantbrev till ett värde av 4 078 000 kronor. Om Säljaren inte uppfyllt 
dessa åtaganden senast den 30 september 2018 ska Köparen äga rätt till nedsättning av den 
Preliminära Köpeskillingen alternativt Slutliga Köpeskillingen med belopp motsvarande 
stämpelskatten för att ta ut nytt/nya pantbrev med nämnda värden (till förtydligande alltså 2 
procent multiplicerat med pantbrevsvärdet ifråga, alltså maximalt nedsättning med 
18 964 OOO kronor X 2 procent = 379 280 kronor).
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14 

15 

16 

16.1 

16.2 

FÔRSÂKRINGSFALL 

Skulle Fastigheterna efter Avtalsdagen, men före eller på Tillträdesdagen, drabbas av brand 
eller annat försäkringsfall, som inte är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska överlåtelsen av 
Aktierna trots detta fullföljas, varvid Köparen, mot erläggande av den Preliminära 
Köpeskillingen, inträder i Säljarens rätt till försäkringsersättning, i den mån ersättningen inte 
tillfalleriBolaget direkt. Det åligger Säljaren att underrätta försäkringsbolaget härom. Eventuell 
försäkringsersättning som betalas ut av försäkringsbolaget till Bolaget ska inte tas upp i 

Överlåtelsebalansräkningen. Det bokförda värdet av Bolagets anläggningstillgångar samt 
Överenskommet Fastighetsvärde ska inte påverkas av eventuell skada på Fastigheterna vid 
beräkningen av den Slutliga Köpeskillingen. Säljaren ska svara för eventuell självrisk. 

FRISKRIVNING 

Med undantag för vad Säljaren uttryckligen garanterat i punkt 10 friskriver Köparen Säljaren 
från allt ansvar och avstår från alla anspråk avseende Aktierna, Bolaget och Fastigheterna för 
fel och brister, såväl synliga som dolda, faktiska och rättsliga fel, rådighetsfel samt alla former 
av miljöbrister (inkluderat eventuellt regressansvar enligt miljöbalken). 

SEKRETESS 

Bestämmelserna och villkoren i detta Avtal är konfidentiella. Part äger inte utan andra Partens 
skriftliga medgivande offentliggöra detta Avtal eller dess innehåll, såvida inte sådan skyldighet 
föreligger enligt myndighets beslut, lag, börsregler eller är erforderligt enligt Säljarens 
beslutsordning (se även punkt 8.1 att Avtalet kommer framläggas inför kommunfullmäktige). 
Skulle någon av Parterna vara skyldig enligt lag eller börsregler att offentliggöra information 
rörande detta Avtal eller någon del av detta Avtal ska den andra Parten skriftligen informeras 
om detta före sådant offentliggörande. 

Parterna ska i anslutning till Avtalets undertecknande komma överens om innehållet i 

eventuella pressmeddelanden avseende offentliggörande av överlåtelsen av Aktierna.
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17 

17.1 

1 7.2 

17.3 

MEDDELANDEN 

Alla meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till Parternas nedan 
angivna eller senare ändrade adresser, 

Till Köparen: 

alltid med en kopia till: 

Till Säljaren: 

alltid med en kopia till: 

WF i Ronneby AB 
Att. Olof Westergren 
Klingsbergsgatan 1 

603 54 Norrkôping 
E-post: westergren011@hotmail.com 

Westergren Förvaltning 
Att. Johan Westergren 
Göran Dyks Gata 5 
582 24 Linköping 
E-post: johan.westergren@liweestate.se 

Goldcup 16418 AB (unät Ronnebyhus Holding 
AB), c/o AB Ronnebyhus 
Att. VD 
Box 264 
372 21 Ronneby 
E-post: info@r0nnebyhus.se 

EY Law AB 
Att. Christian Johard 
Jakobsbergsgatan 24 
103 99 Stockholm 
E-post: christian.johard@law.se.ey.com 

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 

(a) om avlämnat med bud: vid avlämnandet, 

(b) om avsänt med rekommenderat brev: två Bankdagar efter avlämnande för 
postbefordran, 

(c) om avsänt som e-post: vid mottagandet då meddelandet kommit till mottagarens e- 
postadress under förutsättning att avsändande Part även sänt meddelandet per 
rekommenderat brev samma dag. 

Ändring av adress ska meddelas motparten på i denna punkt 17 fôreskrivet sätt.
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19 

20 

21 

22 

23 

23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

ÁNDRWGAROCHTKLÁGG 
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas 
skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parter. 

FULLSTÄNDING REGLERING 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga 
eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta 
Avtal. 

BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära 
att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan istället ska, i den män ogiltigheten väsentligen påverkar 
Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske. 

KOSTNADER 

vardera Part ska svara för sina respektive kostnader hänförliga till överlåtelsen av Aktierna 
enligt detta Avtal. 

ÖVERLÅTELSE 

Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan 
den andra Partens skriftliga medgivande. 

TVISTER 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom 
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("lnstitutet"). 

Skiljeförfarandets säte ska vara Ronneby kommun. 

Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 
10 000 O00 kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 10 000 000 kronor eller mer ska 
Skiljedomsregler tillämpas. 

Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mindre än 
10 000 O00 kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 000 000 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.
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23.5 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller inne- 
hàllet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande 
eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt 23.5 gäller inte 
såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på 
aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet. 

Signatursida följer 

K, 
18 

M;

Kx



Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 

Ronneby den 8 mars 2018 Ronneby den 8 mars 2018 

GOLDCUP 16418 AB (UNÄT WF I RONNEBY AB 
RONNEBYHUS HOLDING AB) 

~~~ CTM?“ 

Johan Sandberg, egfiii/Q fullmakt 
M 

Vlliestergfgen 

Peter Persson, enligt fullmakt 

BORGENSÅTAGANDE FÖR KÖPARENS ÅTAGANDEN 

Undertecknad, WFOK Holding AB, 559084-2398, gâr den dag Köparen erlagt den Preliminära 
Köpeskillingen (och därmed tillträtt Aktierna), i borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) till 

tryggande av Köparens förpliktelser enlighet med detta Avtal samt biträder detta Avtals bestämmelser 
i punkterna 16 (Sekretess) samt 23 (Tvister) såsom om de gällt för oss personligen. 

Ronneby den 8 mars 2018 

WFOK HOLDING AB
í 

,i f 
i ‘AK;

. »<3 
a] 
rw/«¿AJK~ 

44,__44”EËV'

4 

Olof Westergéen j 
~~ 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrôstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018 klockan 21:25:28. 

16. Godkännande av aktieöverlåtelseavtal - AB Ronnebyhus 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla Helen Fogelberg X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla Lars Saager X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla Bengt Holm X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils lngmar Thorell (L) Alla Lena Mahrle X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amanl El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla 

_
X 

Monika Lindqvist (S) Alla A(\1\-\\f\arq ¡KA- Oœÿggcn X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla " X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 24 21 0 4 

Justeringsmännens signatur: 
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