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EJERAFTALE

MELLEM

FORS A/S
(CVR nr. 33032838)
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
("FORS")

OG

KLAR Forsyning A/S
(CVR nr. 36484438)
Revlen 2
4600 Køge
("KLAR Forsyning")
SK Service A/S
(CVR nr. 26863902)
Lilleøvej 3
4220 Korsør
("SK Service")
(alle tilsammen benævnt "Parterne" og hver for sig en
"Part")

Denne ejeraftale ("Aftalen") vedrører Parternes besiddelse af kapitalandele i FIT A/S
(CVR ……) ("Selskabet").
1.

BAGGRUND

1.1

Parterne har på baggrund af drøftelser og vurderinger af samarbejdsmuligheder på IT-området besluttet at etablere et fælles selskab, som skal varetage
Parternes IT-drift og levere IT-ydelser til Parterne.

1.2

Etablering af Selskabet skal imødekomme de udfordringer, Parterne møder i
forbindelse med øgede krav til drift af IT og digitalisering af forsyningsvirksomheder. Samarbejdet skal begrænse Parternes sårbarhed samtidig med, at
fagligheden og økonomien optimeres.

1.3

Formålet med at etablere Selskabet er blandt andet følgende:
-

Øget effektivitet og et højere kvalitetsniveau på IT-området

-

Mere driftssikre systemer

-

Hurtigere implementering og tilpasning af nye løsninger
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-

Højere tilfredshed blandt Parternes kunder grundet flere og bedre onlineløsninger

1.4

Parterne ønsker med samarbejdet at etablere et fællesskab om IT-drift baseret
på princippet om, at betalingen for ydelser skal være til kostpris, der opgøres
objektivt i forhold til hver Parts anvendelse af ressourcer fra Selskabet samtidig med, at der så vidt muligt opnås besparelser.

2.

SELSKABETS EJERFORHOLD

2.1

Selskabets nominelle kapital udgør ved Selskabets stiftelse kr. 5.189.000.

2.2

Indskuddet betales ved
1) kontantindskud,
2) apportindskud af IT-udstyr samt software

2.3

En oversigt over fordelingen af Parternes indskud er vedlagt Aftalen som bilag
2.3

2.4

Det udstyr og systemer, som overdrages til Selskabet, overdrages i henhold til
særskilte aftaler herom.

2.5

Aktierne fordeles ved indgåelse af Aftalen mellem Parterne i forhold til, hvor
meget hver Part har indskudt i Selskabet.

2.6

Ved Selskabets stiftelse er aktier fordelt, som det fremgår af følgende tabel:
Kapitalejer

Nom. aktiebesiddelse (kr.)

Ejerandel

Fors A/S

[indsæt]

35,6 %

KLAR Forsyning A/S

[indsæt]

29,5 %

SK Service A/S

[indsæt]
[indsæt]

34,9 %

I alt

100 %

2.7

Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med stiftelsen, fx til skrotning af
Parternes eksisterende systemer, erhvervelse af hardware/software i forbindelse med stiftelsen mv., skal som et overordnet princip fordeles forholdsmæssigt mellem Parterne. Hvis den ekstraordinære omkostning alene relaterer sig til en af Parterne, og dermed ikke relaterer sig til stiftelsen af FIT, skal
omkostningen bæres af den enkelte Part.

3.

AFTALENS FORRANG

3.1

Aftalen udgør den overordnede regulering af Parternes forhold som aktionærer i Selskabet. Mellem Parterne har Aftalen forrang for Selskabets vedtægter.
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3.2

Så længe Aftalen er gældende, skal Parterne udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med bestemmelser og principper heri. Parterne
er ligeledes forpligtede til at anvende deres indflydelse i Selskabet, således at
bestemmelserne heri overholdes fra Selskabets side.

3.3

Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal gøres bekendt med Aftalen og ændringer heri.

3.4

Parterne er forpligtede til loyalt at tage hensyn til hinandens interesser i forvaltningen af deres kapitalandele i Selskabet.

4.

SELSKABETS VIRKSOMHED

4.1

Selskabet skal løbende afdække Parternes IT-behov og sikre, at Selskabet hele
tiden stiller tidssvarende og effektive IT-ydelser til rådighed for Parterne, og
som mest optimalt understøtter Parternes forretningsprocesser. Selskabet skal
arbejde for at opnå størst mulige besparelser gennem professionalisering og
fællesskab om IT-levering til Parternes selskaber.

4.2

Parterne overdrager deres eksisterende IT-medarbejdere til Selskabet. Derudover ansætter Selskabet medarbejdere med IT-kompetencer i det omfang, der
er behov for det.

4.3

Selskabet har ret og pligt til at forestå IT-håndteringen og servicere Parterne
med de nødvendige IT-ydelser. Dette gælder uanset om ejerskabet til hardwaren eller softwaren forbliver hos den enkelte Part eller hos Selskabet. Afgrænsningen af Selskabets serviceydelser i forhold til den enkelte Parts brug af
systemer i forbindelse med varetagelse af Partens driftsopgaver fastlægges i
en serviceaftale mellem den enkelte Part og Selskabet, jf. pkt. 4.55.

4.4

Hvis en Part måtte ønske, at Selskabet indkøber eller bistår med servicering af
særlige løsninger for Parten, skal Parten afholde samtlige omkostninger forbundet med den pågældende løsning. Parternes egne anlæg eller systemer
skal så vidt muligt søges ensrettet og koordineret, så Selskabet kan optimere
driften af Parternes IT-systemer.

4.5

Hver Part indgår en serviceaftale med Selskabet om Selskabets levering af
ydelser til Parten ("Serviceaftalen"). Skabelon for Serviceaftalen er vedlagt som
bilag 4.5 til Aftalen. Serviceaftalen fastlægger en betalingsmodel for Selskabets afregning over for Parterne.

4.6

En Part kan ikke opsige aftale om Selskabets levering af IT-ydelser for den pågældende Part uden samtidig at opsige Aftalen.

5.

PARTERNES SAMARBEJDE OM SELSKABET

5.1

Parterne er forpligtede til at understøtte samarbejdet om Selskabet under
hensyntagen til Parternes fælles, overordnede formål med Selskabet.
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5.2

Parterne er forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser i samarbejdet, således at Selskabet under iagttagelse af armslængdeprincippet samlet
set varetager Parternes fælles interesser.

5.3

Parterne orienterer straks hinanden om ethvert forhold vedrørende ejerskabet
til eller samarbejdet med Selskabet, der har eller kan have væsentlig økonomisk eller politisk betydning for en anden Part. Parterne er forpligtede til ved
dialog og afholdelse af møder at arbejde for en fælles håndtering af sådanne
forhold, som tager behørigt hensyn til alle Parters interesser.

6.

YDERLIGERE KAPITALINDSKUD

6.1

Parterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kontantindskud i Selskabet. Parterne er endvidere ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden
måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser.

7.

BESTYRELSE

7.1

Hver Part indstiller sin administrerende direktør til Selskabets bestyrelse.

7.2

Hver Part er på generalforsamlingen forpligtet til at stemme for de af de øvrige
Parter indstillede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 7.1.

7.3

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første generalforsamling i [år]. Valg af bestyrelsesmedlemmer
sker derefter på den ordinære generalforsamling hvert fjerde år. Genvalg kan
finde sted.

7.4

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af den daglige ledelse hos den Part, som
bestyrelsesmedlemmet er ansat hos, skal bestyrelsesmedlemmet også udtræde af bestyrelsen i Selskabet. I så fald foranlediger Parterne straks, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem afsættes og et nyt vælges, jf. pkt. 7.1-7.3.

7.5

Selskabets bestyrelse vælger selv sin formand.

7.6

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag.

8.

BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

8.1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

8.2

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog pkt.
8.3.

8.3

Parterne er enige om, at følgende beslutninger alene kan træffes i bestyrelsen,
når alle bestyrelsens medlemmer er til stede (evt. ved fuldmagt) og tiltræder
beslutningen:
−

Ændring af Serviceaftalen
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−

Ændring af afregningsmodellen

−

Indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses
for sædvanlige led i Selskabets daglige drift

−

Udvidelse af Selskabets aktiviteter inden for vedtægternes formålsbestemmelse og inden for det i pkt. 1.2 anførte

−

Optagelse af lån ud over sædvanlig driftskredit

−

Ansættelse og afskedigelse af Selskabets direktør

9.

DIREKTØR

9.1

Bestyrelsen ansætter en direktør, som skal varetage Selskabets daglige ledelse.

9.2

Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen som direktør.

10.

GENERALFORSAMLINGER

10.1

Generalforsamlinger afholdes som et fysisk møde, medmindre Parterne er
enige om at fravige dette.

10.2

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
-

Valg af dirigent

-

Bestyrelsens beretning

-

Godkendelse af årsrapport

-

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport

-

Valg af bestyrelsesmedlemmer hvert 4. år, jf. pkt. 7.3

-

Valg af revisor

-

Eventuelt

10.3

Parterne har ret til at få et emne optaget på dagsordenen for den ordinære
generalforsamling.

10.4

Følgende beslutninger skal forelægges Selskabets generalforsamling, hvor alle
Parter skal tiltræde beslutningen:
−

Kapitalforhøjelse i Selskabet.

−

Udvidelse af ejerkredsen af Selskabet.
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−

Udvidelse af Selskabets kundekreds til at omfatte en anden kommunes
forsyningsselskab(er).

−

Overdragelse af Selskabets virksomhedsaktivitet.

−

Etablering af strategiske samarbejder.

−

Ændring af Selskabets vedtægter.

−

Beslutning om udlodning af udbytte eller beslutning udlodning ved kapitalnedsættelse.

10.5

Parterne er enige om, at beslutninger på generalforsamlingen i øvrigt skal
træffes med fornøden hensyntagen til den enkelte Parts interesser.

11.

NYE EJERE

11.1

Der kan kun optages nye ejere i Selskabet, hvis Parterne er enige om vilkårene
herfor. Nye ejere i Selskabet kan tidligst optages to år efter Selskabets stiftelse. Nye ejere kan kun optages, så længe dette ikke hindrer Selskabet i at levere
ydelser til ejerne uden forudgående udbud (in house), jf. pkt. 11.6.

11.2

Parterne er enige om, at hvis der opstår mulighed for det, tilstræber Parterne
så vidt muligt, at også andre kommunale forsyningsselskaber igennem deres
serviceselskab kan deltage i Selskabet mod at indskyde et beløb svarende til
den tegnede aktiekapital, og i øvrigt mod at indtræde på samme vilkår, herunder samme værdiansættelsesprincipper, som gælder for Parterne.

11.3

Ved optagelse af nye ejere eller kunder skal disse tilslutte sig de principper,
forretningsgange og systemer, som Selskabet drives efter, herunder tiltræde
Aftalen.

11.4

Ved optagelse af nye ejere og deltagere i fællesskabet, skal der foretages de
fornødne konsekvensændringer i Selskabets vedtægter og i Aftalen.

11.5

Nye medejere opnår ejerskab ved at tegne kapital ved en kapitalforhøjelse.

11.6

Selskabet kan løse opgaver for andre end ejerne, så længe dette ikke hindrer
Selskabet i at levere ydelser til ejerne uden forudgående udbud (in-house).

11.7

Bestyrelsen godkender Selskabets aftaler med andre end ejerne.

12.

DISPOSITIONSRET OVER KAPITALANDELENE

12.1

Parternes forhold
Uanset de øvrige bestemmelser i Aftalen kan en Part frit overdrage sine aktier
i Selskabet til et kommunalt ejet selskab, der direkte eller indirekte ejes 100 %
af den eller de kommune(r), der ultimativt ejer Parten.
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12.2

Salgsforbud
Bortset fra det i pkt. 12.1 anførte kan en Part ikke afhænde sine aktier i Selskabet, men må i stedet opsige Aftalen, jf. pkt. 16.2.

12.3

Pantsætning, stemmeretsoverførsel mv.
Parterne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom Kapitalandelene ikke må anvises til genstand for
udlæg.

12.3.1

Parterne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne, til tredjemand, dog bortset fra fuldmagt til repræsentation på en konkret generalforsamling.

13.

TVISTER

13.1

Hvis der måtte opstå tvister mellem Parterne, herunder eksempelvis i forbindelse med udøvelsen af den fælles ledelse eller driften af Selskabet, skal
uoverensstemmelserne løses ved gensidige og imødekommende forligsforhandlinger mellem Parterne ved deltagelse af Parternes respektive formandskaber.

13.2

Hvis enighed ikke opnås inden 30 dage, skal Parterne anmode Voldgiftsinstituttet om at udpege en mediator. Mediatoren skal inden for 30 dage bistå Parterne med at bilægge striden. Parterne skal loyalt medvirke til forhandlingerne
i samarbejde med mediatoren.

13.3

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, der ikke kan afgøres i medfør af
pkt. 13.1-13.2, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter
de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

13.4

Voldgiftssagen, jf. pkt. 13.3, skal i enhver henseende være underlagt fortrolighed for Parterne, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, i forhold til
forhandlinger i voldgiftsretten, udvekslede processkrifter, beviser, voldgiftskendelsen samt eventuelle forlig indgået for voldgiftsretten.

14.

MISLIGHOLDELSE

14.1

Hvis en Part misligholder Aftalen, tilkommer der den ikke-misligholdende Part
dansk rets almindelige misligholdelsesbeføjelser.

15.

OMKOSTNINGER

15.1

Omkostningerne til at udarbejde og ændre Aftalen deles ligeligt mellem Parterne.

16.

OPSIGELSE AF AFTALEN OG UDTRÆDELSE AF SELSKABET
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16.1

En Part kan opsige sin deltagelse i Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til de
øvrige Parter. Sådan opsigelse kan ske med 12 måneders varsel til udgangen af
et regnskabsår ("Udtrædelsestidspunktet"), dog kan sådan opsigelse tidligst
ske 2 år efter Selskabets stiftelse.

16.2

Opsigelse anses for sket, når skriftlig meddelelse om opsigelsen er modtaget af
de øvrige Parter ("Opsigelsestidspunktet"). Medmindre andet fremgår nedenfor, indebærer en Parts opsigelse af sin deltagelse i Aftalen, at den opsigende
Part ("Den Udtrædende Part") med virkning fra Udtrædelsestidspunktet skal
ophøre med at eje kapitalandele i Selskabet, og at Den Udtrædende Parts øvrige engagement med Selskabet skal ophøre.

16.3

Én part udtræder

16.3.1

Overdragelse

16.3.1.1 Selskabets virksomhed deles så vidt muligt op, idet der fra Selskabet til Den
Udtrædende Part på Udtrædelsestidspunktet overdrages:
(a)

Aktiver så vidt muligt i forhold til, hvad den Udtrædende Part har tilført
Selskabet (ved stiftelsen og efterfølgende). Dette gælder både i forhold
til værdi og funktion.

(b)

Medarbejdere i overensstemmelse med gældende regler, og således at
Den Udtrædende Part så vidt muligt overtager medarbejdere, der i antal
og kvalifikationer svarer til de medarbejdere, Den Udtrædende Part har
tilført Selskabet (ved stiftelsen og efterfølgende).

16.3.1.2 Ved fordelingen af medarbejdere og aktiver mellem Selskabet og Den Udtrædende Part har videreførelse af Selskabets drift førsteprioritet. Parterne tilsigter dog så vidt muligt, at såvel Selskabet som Den Udtrædende Part skal have
mulighed for at videreføre en velfungerende driftsenhed efter udtrædelsen.
16.3.1.3 Den Udtrædende Part betaler et vederlag til Selskabet, som modsvarer markedsværdien af de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, jf. pkt.
16.3.1.1 og 16.3.1.2, ("Delvirksomheden"), som overdrages fra Selskabet til
Den Udtrædende Part.
16.3.1.4 Er Selskabet og den Udtrædende Part ikke enige om vederlagets størrelse senest 2 måneder inden Udtrædelsestidspunktet, skal overdragelsen gennemføres på Udtrædelsestidspunktet baseret på en af Selskabets revisor foreløbig
opgjort købesum. Selskabets revisor skal senest 2 måneder efter Udtrædelsestidspunktet baseret på oplysning om den faktisk overdragne Delvirksomhed
opgøre den endelige købesum. Differencen i forhold til den på Udtrædelsestidspunktet betalte foreløbige købesum skal afregnes senest 2 uger efter, at
Den Udtrædende Part og Selskabet har modtaget meddelelse om resultatet af
Selskabets revisors opgørelse af købesummen.
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16.3.1.5 Enhver Part og Selskabet kan forlange, at FSR - Danske Revisorer udpeger en i
forhold til Parterne og Selskabet uvildig statsautoriseret revisor, som efter høring af Den Udtrædende Part og Selskabet fastsætter den endelige købesum
for Delvirksomheden. Den uvildige revisors fastsættelse af købesummen er
endelig og bindende for Den Udtrædende Part, Selskabet og Parterne, medmindre den er behæftet med væsentlige fejl. En eventuel difference i forhold
til den af Selskabets revisor fastsatte købesum afregnes senest 2 uger efter
Den Udtrædende Part og Selskabet har modtaget meddelelse om resultatet af
den uvildige revisors fastsættelse af købesummen.
16.3.1.6 Aftaler om Selskabets levering af IT-ydelser eller andre ydelser til Den Udtrædende Part ophører på Udtrædelsestidspunktet.
16.3.1.7 Selskabets revisor udarbejder refusionsopgørelser for ophør af aftaler mellem
den Udtrædende Part og Selskabet.
16.3.1.8 På Udtrædelsestidspunktet skal den Udtrædende Part overdrage sine kapitalandele i Selskabet (frie og ubehæftet) til Selskabets øvrige kapitalejere i det
forhold, som de andre kapitalejere ejer kapitalandele i Selskabet.
16.3.1.9 Købesummen skal svare til den Udtrædende Parts kapitalandeles forholdsmæssige andel i Selskabets egenkapital på Udtrædelsestidspunktet, som påvirket af regnskabsmæssige reguleringer, herunder tab og omkostninger, relateret til Den Udtrædende Parts udtræden samt ophøret af aftaler mellem Selskabet og Den Udtrædende Part, såfremt sådanne ikke dækkes af Den Udtrædende Part, jf. pkt. 16.3.1.12.
16.3.1.10 Er Selskabets egenkapital negativ, er købesummen for Den Udtrædende Parts
kapitalandele i Selskabet negativ, hvilket indebærer, at Den Udtrædende Part
skal yde en betaling til de ikke-udtrædende Parter. Selskabets revisor fastsætter senest 1 måned inden Udtrædelsestidspunktet en foreløbig opgjort købesum, som lægges til grund ved overdragelsen på Udtrædelsestidspunktet. Selskabets revisor skal senest 5 måneder efter Udtrædelsestidspunktet baseret
på oplysning om den faktisk overdragne Delvirksomhed og Selskabets årsrapport opgøre den endelige købesum. Differencen i forhold til den på Udtrædelsestidspunktet betalte foreløbige købesum skal afregnes senest 2 uger efter
Den Udtrædende Part og Selskabet har modtaget meddelelse om resultatet af
Selskabets revisors opgørelse af den endelige købesum.
16.3.1.11 Enhver Part og Selskabet kan forlange, at FSR - Danske Revisorer udpeger en i
forhold til Parterne og Selskabet uvildig statsautoriseret revisor, som efter høring af Den Udtrædende Part og Selskabet fastsætter den endelige købesum
for Den Udtrædende Parts kapitalandele i Selskabet. Den uvildige revisors fastsættelse af købesummen er endelig og bindende for Den Udtrædende Part og
de øvrige Parter, medmindre den er behæftet med væsentlige fejl. En eventuel
difference i forhold til den af Selskabets revisor fastsatte købesum afregnes
senest 2 uger efter Den Udtrædende Part og Selskabet har modtaget meddelelse om resultatet af den uvildige revisors fastsættelse af købesummen.
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16.3.1.12 Omkostninger til Selskabets advokater, revisorer og andre rådgivere i forbindelse med en Parts udtræden afholdes af den Udtrædende Part. Dog afholdes
omkostninger til FSR - Danske Revisorer og den uvildige revisor af den, der har
forlangt, at en uvildig revisor udpeges, medmindre den af den uvildige revisor
fastsatte købesum afviger mere end 10% fra den af Selskabets revisor fastsatte
købesum, idet omkostningerne i givet fald i de i pkt. 16.3.1.4-16.3.1.5 nævnte
tilfælde deles ligeligt mellem Den Udtrædende Part og Selskabet og i de i pkt.
16.3.1.8-16.3.1.11 nævnte tilfælde deles med halvdelen til den udtrædende
Part og halvdelen til de ikke-udtrædende Parter (med en indbyrdes fordeling
baseret på deres ejerandele i Selskabet).
16.4

Ophør

16.4.1

Hvis en Part har opsagt sin deltagelse i Aftalen, og hvis yderligere en Part samtidig eller senest 7 måneder inden den første opsigende Parts Udtrædelsestidspunkt opsiger sin deltagelse i Aftalen, skal Selskabet og dermed Parternes
samarbejde om Selskabet opløses. Opløsning sker ved likvidation.

16.4.2

Selskabets indtræden i likvidation skal vedtages på en generalforsamling, som
Selskabets bestyrelse skal indkalde snarest muligt. I mangel af enighed mellem
Parterne, er Parterne forpligtet til at vælge en i forhold til Parterne uvildig likvidator, der er indstillet af Danske Advokater. Ved likvidation af Selskabet skal
Parterne søge sikret, at Selskabets likvidator overdrager Selskabets aktiver og
passiver, herunder medarbejdere, til de enkelte Parter eller til de enkelte Parters helejede selskaber i øvrigt så vidt muligt under iagttagelse af de i pkt.
16.3.1.1 angivne principper, idet hver Part efter overdragelserne så vidt muligt
skal have mulighed for at videreføre en velfungerende driftsenhed efter erhvervelsen fra Selskabet.

16.4.3

Købesummen og øvrige vilkår for overdragelsen fastsættes efter forhandling
med likvidator baseret på ensartede principper, idet Parterne skal sikre, at ingen Part diskrimineres i forbindelse med overdragelsen af Selskabets aktiver,
passiver, rettigheder og forpligtelser. Efter Selskabets indtræden i likvidation
har enhver Part ret til fuld indsigt i samtlige aftaler og transaktioner mellem på
den ene side Selskabet og på den anden side de enkelte Parter og disses nærtstående.

16.4.3.1 Ved likvidation af Selskabet skal de enkelte Parter acceptere;
(a)

at deres respektive aftaler om Selskabets levering af IT-ydelser eller andre ydelser til den enkelte Part ophører på tidspunktet for gennemførelsen af overdragelsen af aktiver og passiver fra Selskabet til den pågældende Part, dog senest på den først opsigende Parts Udtrædelsestidspunkt, jf. pkt. 16.4.1, og

(b)

at Selskabets revisor med bindende virkning for pågældende Part udarbejder refusionsopgørelser for ophør af aftaler mellem den Udtrædende
Part og Selskabet.
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17.

ÆNDRING AF EJERFORHOLD HOS EN ELLER FLERE PARTER

17.1

En Part kan uden samtykke fra de øvrige Parter fusionere med andre kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ("Den Fusionerende Part") og dermed indirekte overdrage hele eller dele af ejerskabet til aktierne i Selskabet.

17.2

Den Fusionerende Part skal orientere de øvrige Parter om fusionen og konsekvenserne heraf for samarbejdet mellem Parterne og med Selskabet. Orientering skal ske, så snart det er muligt under hensyntagen til fusionsprocessen.

17.3

Den Fusionerende Part skal arbejde for, at det eller de selskaber, der indgår i
fusionen, ligeledes bliver en del af Den Fusionerende Parts samarbejde med
Selskabet, således at fusionen bliver til gavn for Selskabet og for Parternes
samarbejde.

17.4

Hvis to af Parterne fusionerer ("De Fusionerende Parter") skal Parterne loyalt
genforhandle Aftalen, så den ikke fusionerende Parts rettigheder ifølge Aftalen
bibeholdes.

17.5

Hvis en Part fusionerer med andre end kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, fx en privat virksomhed eller en forbrugerejet forsyningsvirksomhed,
betragtes dette som en opsigelse af Aftalen, jf. pkt. 16.

18.

IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

18.1

Aftalen træder i kraft, når Parterne har underskrevet Aftalen.

19.

UNDERSKRIFTER

19.1

Denne Aftale er underskrevet i tre kopier, hvoraf hver Part har fået et eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.
Den:
Sted:

Den:
Sted:

For Fors A/S:

For KLAR Forsyning A/S:

Navn:
Titel:

Navn:
Titel:

Den:
Sted:
For SK Service A/S:
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