Avtal A

Avtal om anskaffning och finansiering av spårfordon,
högvärdeskomponenter samt strategisk utrustning för nya fordon
till Tåg i Bergslagen.
Parter:

(1)

Region
Västmanland,
organisationsnummer
Aktieägare”) och (”Borgensman”)

(2)

AB Transitio, org.nr. 556033-1984 (”Vagnbolaget”)

232100-0172.

(”Avropande

Förutsättning
Avropande Aktieägare önskar hyra spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning
(nedan gemensamt benämnda ”Avropade Spårfordon”). Genom detta avtal uppdrar Avropande
Aktieägare åt Vagnbolaget att utnyttja fordonsoption i befintligt avropsavtal med Stadler Bussnang
AG i syfte att köpa Avropade Spårfordon för att hyra ut dem till Avropande Aktieägare, samt att
upphandla extern finansiering av Avropade Spårfordon.
Den aktieägare som i detta projekt uppdrar åt Vagnbolaget att anskaffa och finansiera Avropade
Spårfordon benämns nedan ” Avropande Aktieägare”.
I syfte att uppdra åt Vagnbolaget att genomföra anskaffning av Avropade Spårfordon ingår den
Avropande Aktieägaren och Vagnbolaget detta avtal. Anskaffning ska ske genom utnyttjande av
fordonsoption i det avropsavtal som tecknats av Vagnbolaget med Stadler Bussnang AG i maj
2016 samt enligt kravspecifikation framtagen inför tidigare genomfört avrop av fordon till MÄLAB.
Vagnbolaget utgör avtalspart med fordonsleverantör och är ansvarig för anskaffningsprojektet.
För anskaffning av Avropade Spårfordon ska en styrgrupp bildas av Vagnbolaget och representant
från Avropande Aktieägare där projektets framdrift löpande redovisas. Den Avropande Aktieägaren
delegerar härigenom till styrgruppen befogenhet att för Den Avropande Aktieägarens räkning fatta
beslut i styrgruppen. Den Avropande Aktieägaren ska delta i styrgruppens arbete.
För upphandling av extern finansiering av Avropade Spårfordon ska en referensgrupp bildas av
Vagnbolaget och den Avropande Aktieägarens ekonomi-/finanschef där finansieringsprojektets
framdrift löpande redovisas.

Villkor
Ett avtal mellan aktieägarna i Vagnbolaget ingicks den 11 oktober 2012 (”Aktieägaravtalet”).
Syftet med Aktieägaravtalet är, bland annat, att reglera frågor rörande aktieägarnas ägande av
aktier i Vagnbolaget och utnyttjandet av Vagnbolagets resurser. Avropande Aktieägare bekräftar
nedanstående punkter:
A.

Avropande Aktieägare är aktieägare i Vagnbolaget och kan därmed avropa/anskaffa
Avropade Spårfordon, det vill säga spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk

utrustning, på det sätt som anges i Aktieägaravtalet punkt 8.1 med innebörden att
Avropande Aktieägaren tar det fulla ekonomiska ansvaret för Avropade Spårfordon,
däribland ansvaret för hyresgaranti och restvärdesrisken.
B.

Avropade Spårfordon ställs till Avropande Aktieägares förfogande genom ett hyresavtal med
Vagnbolaget och i enlighet med villkoren i Aktieägaravtalet, däribland punkt 5.2 i
Aktieägaravtalet. Genom hyresavtalet överförs alla förmåner och risker som är förknippade
med ägandet av Avropade Spårfordon till Avropande Aktieägaren. Avropande Aktieägare
kan därefter vidareuthyra Avropade Spårfordon i enlighet med villkoren i Aktieägaravtalet,
däribland punkt 9 i Aktieägaravtalet.

C.

Avropande Aktieägare är skyldig att ställa fullgod säkerhet, i första hand i form av
proprieborgen, eller lämna villkorat aktieägartillskott som motsvarar Vagnbolagets totala
kostnads- och förlustexponering avseende Avropade Spårfordon. För det fall Avropande
Aktieägare är ett aktiebolag skall sådan säkerhet ställas av kommun, kommunalförbund
eller landsting som äger aktiebolaget. För det fall Avropande Aktieägare är ett
kommunalförbund eller ett regionförbund skall kommun och landsting som är medlemmar i
förbundet ställa säkerhet enligt ovan om Vagnbolaget eller vald finansiär så kräver.

D.

Om flera Avropande Aktieägare gemensamt avropar Avropade Spårfordon genom
Vagnbolaget skall dessa Avropande Aktieägare, enligt punkt 8.2 i Aktieägaravtalet, ställa
gemensam solidarisk säkerhet för Vagnbolagets totala kostnads- och förlustexponering
avseende de Avropade Spårfordonen eller lämna villkorat aktieägartillskott som motsvarar
Vagnbolagets totala kostnads- och förlustexponering avseende de Avropade Spårfordonen.

E.

Den Avropande Aktieägare för vars räkning Vagnbolaget har avropat Avropade Spårfordon
skall ersätta Vagnbolaget för samtliga kostnader vid införskaffandet av Avropade Spårfordon
i enlighet med punkt 8.3 i Aktieägaravtalet. Vad avser Vagnbolagets upparbetade
projektkostnader ska dessa regleras årsvis efter modell som särskilt överenskommes eller,
vid avsaknad av sådan överenskommelse, vid anfordran.

För det fall händelse inträffar som medför att Vagnbolaget inte kan eller lämpligen inte bör
avropa/anskaffa Avropade Spårfordon åtar sig Avropande Aktieägare att hålla Vagnbolaget
skadeslöst. Vagnbolaget skall i en sådan situation inte ha något ansvar gentemot Avropande
Aktieägare för eventuell skada.

Avropsuppdrag och bekräftelse om borgensåtagande
Avropande Aktieägare ger härmed Vagnbolaget ett bindande uppdrag att enligt ovan utnyttja
fordonsoption i avropsavtal tecknat med Stadler Bussnang AG i syfte att anskaffa 1,75 stycken
spårfordon (inklusive reservfordon) av typen elmotorvagn ER1, samt erforderliga
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
Därutöver ger Avropande Aktieägare Vagnbolaget ett uppdrag att upphandla extern finansiering
avseende spårfordon upp till en ram om totalt 202 MSEK för 1,75 stycken spårfordon av typen
elmotorvagnar ER1, samt högvärdeskomponenter och strategisk utrustning upp till en ram om
totalt 4,5 MSEK för 1,75 stycken spårfordon.
Borgensman förbinder sig att teckna borgensförbindelser eller motsvarande säkerhet för
ovanstående finansiering.

Villkor för Vagnbolagets skyldighet att genomföra och slutföra fordonsoptionsavropet och
upphandla finansiering av Avropade Spårfordon enligt detta avtal är att den Avropande
Aktieägaren, till Vagnbolaget, överlämnar följande dokumentation:


Kopia av handlingar som visar att erforderliga beslut att uppdra åt Vagnbolaget att anskaffa
spårfordon, högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt finansiering, samt att ingå
detta avtal, fattats i vederbörlig ordning.



Kopia av handlingar som visar att erforderliga beslut att teckna borgen fattats i vederbörlig
ordning.



Borgensförbindels(er) vederbörligen undertecknade av Borgensmannen. Blankett härför
tillhandahålls av Vagnbolaget



Kopia av handlingar utvisande att borgensförbindelser undertecknats av behörig(a)
person(er).



Kopior eller i förkommande fall original av övriga handlingar som Vagnbolaget kräver eller
anser vara behövliga.



Kompletterande handlingar om vald finansiär så kräver.

Vagnbolaget är enbart skyldigt att genomföra och slutföra fordonsoptionsavropet enligt detta avtal
om Avropande Aktieägaren undertecknat detta avtal och avtalet trätt i kraft genom att Avropande
Aktieägaren överlämnat erforderlig dokumentation till Vagnbolaget.

……………………………………..[Ort] 2020

-

Avropande Aktieägare och Borgensman

…………………………………

………………………………….
Namnförtydligande

Transitio bekräftar härmed bundenhet enligt ovan.
Stockholm 2020

-

-

AB Transitio

……………………………………….
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Namnförtydligande

-

