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EJERAFTALE

MELLEM Gribskov Kommune
CVR-nr. 29188440
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

("Kommunen")

OG Erhverv Gribskov
CVR-nr. 35704124
c/o Hans Jørgen Albertsen
Ny Mårumvej 145
3230 Græsted 

("Foreningen")

(tilsammen benævnt "Parterne", og hver for sig benævnt
"Part").

Denne ejeraftale ("Aftalen") er indgået den [dato] [2015] i forbindelse med Parter-
nes stiftelse af det fællesejede selskab Gribskov Erhvervscenter A/S ("Selskabet"),
der skal varetage erhvervsfremmeaktiviteter i kommunen.

1.0 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1  Formålet med Aftalen er at regulere Parter nes forhold som kapitalejere i Selska-
bet.

1.2  Det  overordnede  formål  med  at  etablere  Selskabet  er  at  sikre  en  målrettet
erhvervsfremmeindsats og herved styrke den lokale erhvervsservice, samt markeds-
føring og branding af Kommunen. Parterne skal sikre, at Selskabet medvirker til at
fastholde og styrke eksisterende virksomheder og arbejdspladser samt tiltrække nye
virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

1.3 Kommunen har 1. september 2014 truffet politisk beslutning om, at Selskabet
etableres som et aktieselskab ejet af Kommunen og Foreningen. Hjemlen for Kom-
munens deltagelse i Selskabet er erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13 og de uskrevne
kommunalfuldmagtsregler.

1.4 Foreningen er en paraplyorganisation for 8 erhvervs-, handels- og turistforenin-
ger i kommunen, der repræsenterer i alt godt 670 virksomheder. Foreningen er regi-
streret som en frivillig forening.

1.5 Parterne er enige om at samle deres erhvervsfremmeaktiviteter i Selskabet fra
Selskabets stiftelse.
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1.6 Perioden fra Selskabet stiftelse og frem til 31. december 2017 anses af Parterne
for en indkørings- og erfaringsperiode. Inden 1. september 2017, vil Parterne drøfte,
hvordan Selskabet ønskes opretholdt fremadrettet. 

2. 0 EJERFORHOLD OG STIFTELSE

Parterne  ejer  tilsammen  100  %  af  Selskabets  kapital,  som  udgør  nominelt  DKK
500.000 fordelt på kapitalandele á DKK 1 eller multipla heraf.
Denne Aftale er gældende for Parternes til enhver tid værende kapitalandele i Sel-
skabet,  uanset om kapitalandelene er  fuldt indbetalt  eller ej,  herunder  eventuelle
yderligere kapitalandele erhvervet ved tegning eller overgang af kapitalandele, teg-
ningsretter, warrants, konvertible gældsbreve mv.
Selskabets kapital er ved indgåelse af Aftalen fordelt på følgende måde:

Kapitalejer (aktio-
nær)

Nominel kapitalan-
del

Ejerandel Stemmer

Kommunen 420.000 84 % 84 %

Foreningen 80.000 16 % 16 %

I alt 500.000 100 % 100 %
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2.1 Ændringer i  ejerforhold,  herunder ved kapitalforhøjelse og eventuelt  ændrede
ejerandele af Selskabet vedlægges Aftalen som et tillæg.

2. 2 Ejerbogen skal tilføres påtegning om, at kapitalandelene er omfattet af Aftalen
og kun kan overdrages i overensstemmelse hermed.

3 AFTALENS FORRANG

3.1 Aftalen udgør den overordnede regulering af Parternes udøvelse af deres ejerskab
af Selskabet.  
3. 2 Aftalen har mellem Parterne forrang for Selskabets vedtægter, bestyrelsens for-
retningsorden og eventuelle samarbejdsaftaler mellem Selskabet og Aftalens respek-
tive Parter. Udkast til Selskabets vedtægter på tidspunktet for Aftalens indgåelse er
vedlagt som bilag 1.

4 LOYALITET

4. 1 Parterne skal loyalt udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse
med de nærmere bestemmelser i, hensyn bag og principper for Aftalen. 
4. 2 Parterne er forpligtede til – dog med respekt for selskabslovens regler – at for-
anledige,  at deres repræsentanter i  Selskabets bestyrelse træffer beslutninger, der
sikrer, at bestemmelserne i, hensynene bag og principperne for Aftalen overholdes af
Selskabet. 

5 SAMARBEJDE MED OG TILSKUD TIL SELSKABET

5.1 Hver Part skal indgå en eller  flere skriftlige samarbejdsaftaler  med Selskabet,
som på årsbasis skal regulere levering af ydelser fra Selskabet til den enkelte Part,
herunder karakteren og omfanget af de ydelser, Selskabet skal levere.

5.2 Parterne er enige om, at samarbejdsaftalerne skal forpligte Parterne til at tilføre
Selskabet følgende kontante tilskud til finansiering af Selskabets erhvervsfremmen-
de aktiviteter:

År Kommunen Foreningen
2015  1.580.000  200.000
2016 1.500.000 300.000
2017 1.000.000 400.000

5.3 De beløb, der fremgår af skemaet ovenfor, skal tilføres Selskabet i lige store kvar-
talvise rater, som forfalder til betaling ved udgangen af hvert kvartal i det pågælden-
de år. Raterne forfalder således d. 31. marts (rate 1), 30. juni (rate 2), 30. september
(rate 3) og 31. december (rate 4) i de respektive år.

5.4 Herudover kan Parterne efter nærmere aftale med Selskabet medfinansiere kon-
krete erhvervsfremmende projekter.

5.5 På baggrund af et oplæg fra Selskabet udarbejder Parterne og Selskabet i fælles-
skab et årshjul for Selskabets levering af ydelser til Parterne.
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6 GENERALFORSAMLINGEN 

6.1 Generalforsamlingen kan afholdes ved fysisk fremmøde af en repræsentant for
hver af Parterne.

6.2 Medmindre andet følger af selskabsloven eller Aftalen, træffes beslutninger på
generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 14 og 6.1 forelægges ge-
neralforsamlingen, og kan alene vedtages med enstemmighed. Dette gælder eksem-
pelvis:

− udlodning af udbytte,
− Selskabets etablering af eller deltagelse i andre selskaber mv.,
− salg af alle eller væsentlige dele af Selskabets aktiver,
− opløsning af Selskabet, og
− ændring af Selskabets formål.

Parterne er på generalforsamlingen i øvrigt forpligtet til at stemme i overensstem-
melse med bestemmelserne i Aftalen, og beslutninger på Selskabets generalforsam-
linger skal så vidt muligt træffes i enighed og i Parternes fælles interesse.

7 BESTYRELSEN

7. 1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf

a) 3 medlemmer og 3 suppleanter indstilles af Foreningen. De indstillede kan-
didater skal være medlemmer i Foreningen.
b) 2 medlemmer og 2 suppleanter indstilles af Kommunen. De indstillede kan-
didater skal være byrådsmedlemmer i Kommunen.

Parterne skal indstille bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 15, som besidder kvalifikatio-
ner, der gør dem i stand til at medvirke til en forsvarlig og effektiv ledelse af Selska-
bets virksomhed.

7.2 Parterne er på generalforsamlingen hver især forpligtet til at stemme for de ifølge
pkt. 15  indstillede kandidater til Selskabets bestyrelse.

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale
valgperiode.

7.4 Parterne er enige om, at der på en ekstraordinær generalforsamling, der skal af-
holdes senest den 31. december 2017, foretages valg af nye generalforsamlingsvalgte
medlemmer til bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2018 ved døgnets begyndelse.
Valget af nye generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker herefter på
en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at Byrådet i Kom-
munen har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsamlingsvalgte bestyrelses-
medlemmer skal ske med virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året ef-
ter  valg af  Byrådet,  hvor  de hidtidigt  fungerende  generalforsamlingsvalgte  besty-
relsesmedlemmer samtidigt afgår.
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7. 4 Honorar til formand og medlemmer af bestyrelsen forslåes af bestyrelsen, og
skal godkendes på generalforsamlingen.

7.5  Bestyrelsen skal vælge formanden for bestyrelsen blandt et af de medlemmer,
der er udpeget efter Aftalens pkt. 7  litra a).
I tilfælde af et  bestyrelsesmedlems midlertidige forfald, har suppleanten ret til  at
træde i bestyrelsesmedlemmets sted, hvis bestyrelsesmedlemmet anmoder supple-
anten herom. 

7.6 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder betingelserne for valg i henhold
til pkt. 7 skal medlemmet udtræde af bestyrelsen.

7. 7 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, og der ikke indtræder en
suppleant, skal den resterende bestyrelse foranledige, at der indkaldes til ekstraordi-
nær generalforsamling,  hvorved et nyt medlem samt en suppleant for denne kan
vælges i det udtrædende medlems sted i henhold til principperne og betingelserne
under punkt

7.8 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

7.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er re-
præsenteret på mødet.

7.10 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslut-
ning om Selskabets optagelse af lån eller sikkerhedsstillelse for forpligtelser kræver
dog enighed blandt bestyrelsesmedlemmerne.

7.11 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.12 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udfø-
relsen af sit hverv.

7.13  Referater  af  bestyrelsesmøderne  indføres  i  en  protokol,  der  underskrives  af
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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8 Udskiftningsret

Kommunen har til enhver tid ret til at afsætte hele den siddende bestyrelse, herun-
der hvis bestyrelsen efter Kommunens vurdering ikke sikrer, at Selskabets aktivite-
ter er i overensstemmelse med lovgivningen og Aftalen.

Afsættes bestyrelsen i henhold til punkt 8 har Kommunen ret til at indstille 3 ud af
de 5 nye bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Foreningen har ret til at
indstille 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. Formanden indstilles
af Kommunen. 

Afsættes bestyrelsen af Kommunen, er Parterne enige om, at Parternes indstillings-
rettigheder samt kravene til de indstillede kandidater i henhold til pkt. 8 er fraveget,
samt at bestyrelsen fremadrettet sammensættes i henhold til pkt. 8. De indstillede
kandidater skal dog være egnede, jf. betingelsen herom under pkt. 7.

I tilfælde af uverensstemmelser mellem bestemmelserne under pkt. 8 og de øvrige
bestemmelser  har pkt. 8 forrang.

Bestemmelserne under dette punkt 8 bortfalder, hvis Kommunen ikke længere har
majoriteten i Selskabet.

9. DIREKTION

Parterne er enige om, at ansættelsesudvalget i Kommunen udpeger den person, der
ved Selskabets stiftelse skal ansættes som direktør i Selskabet.

Direktøren forestår den daglige ledelse af Selskabet. 

Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af Selskabets direktør kræver, at de be-
styrelsesmedlemmer,  der  til  bestyrelsen  er  indstillet  af  Kommunen,  stemmer  for
denne beslutning. Denne bestemmelse bortfalder, hvis Kommunen ikke længere har
majoriteten i Selskabet.  

10 NYE KAPITALEJERERE

10.1 Indtræden af nye kapitalejere i Selskabet kan alene ske ved Kommunens accept.

10.2 Nye kapitalejere er forpligtede til at tiltræde Aftalen, og Parterne er forpligtet til
at gøre enhver kapitalovergang betinget af, at dette sker.
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11 KAPITALFORHØJELSER

Enhver Part har ret til at indskyde yderligere kapital i Selskabet ved kontant tegning
af nye kapitalandele til markedskurs eller en mellem Parterne aftalt kurs, såfremt ge-
neralforsamlingen ved simpelt flertal vurderer, at Selskabet har behov for yderligere
kapital til Selskabets fortsatte drift og udvikling, herunder hvis overholdelse af lov-
givning og Selskabets væsentlige aftaler nødvendiggør yderligere kapital. Den anden
Part skal stemme for en sådan kapitalforhøjelse, selvom Parten ikke ønsker eller for-
mår at tegne kapitalandele. 

Hvis en Part ikke ønsker eller formår kontant at tegne en forholdsmæssig andel af de
udbudte kapitalandele, må den pågældende Part acceptere en udvanding af vedkom-
mendes ejerandel i Selskabet.

Alle kapitalandele skal tegnes til markedskurs eller til en mellem Parterne aftalt kurs
og skal berigtiges kontant samtidig med tegningen.

Parterne er ikke forpligtede til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse
af Selskabets forpligtelser.

12 OVERGANG AF KAPITALANDELE
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12.1 Salgsforbud

Hver af Parterne påtager i en periode frem til 31. december 2017  ikke ved salg, bytte,
gave eller på anden vis, herunder ved kreditorforfølgning, at reducere deres eksiste-
rende kapitalbesiddelse i Selskabet. Herefter er Parterne berettigede til at overdrage
kapitalandele i Selskabet til nye kapitalejere i overensstemmelse med pkt. 10

12. 2Pantsætning

Parterne er ikke berettigede til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres kapi-
talandele i Selskabet, som heller ikke må anvises til genstand for udlæg. 

12.3 Forkøbsret
Hvis en Part ("Overdragende Part") ønsker at overdrage sine kapitalandele i Sel-
skabet, har den anden Part forkøbsret efter reglerne i dette pkt. Forkøbsret.

Tilbud om overdragelse af kapitalandelene med angivelse af købesum samt øvrige
vilkår fremsættes skriftligt over for bestyrelsesformanden i Selskabet, der straks vi-
deresender tilbuddet til den anden Part. 

Tilbuddet skal indeholde en acceptfrist på 2 måneder, som regnes fra det tidspunkt
tilbuddet er modtaget. Beslutning om at udøve forkøbsret skal meddeles Selskabets
bestyrelsesformand inden for denne frist.

Kapitalandelene overdrages på kontantvilkår og i øvrigt på de vilkår, der fremgår af
tilbuddet.

Købesummen  for  kapitalandelene  skal  berigtiges  kontant  senest  1  måned  efter
meddelelsen  om accepten  til  den Overdragende  Part.  De økonomiske rettigheder
og/eller  forvaltningsmæssige  beføjelser  til  kapitalandelene  overgår  ved  købesum-
mens betaling.

Udnyttes forkøbsretten ikke, er den Overdragende Part i 2 måneder efter udløbet af
acceptfristen i  pkt.berettiget  til  at  overdrage kapitalandelene  til  tredjemand,  med
respekt for pkt. 10, til en købesum og på vilkår, som ikke er mere favorable for tred-
jemand end de vilkår, hvorpå den anden Part blev tilbudt at overtage kapitalandele-
ne. 

13 MISLIGHOLDELSE

13. 1 Hvis en Part misligholder Aftalen, tilkommer der den anden Part dansk rets al-
mindelige misligholdelsesbeføjelser.

13.2 Væsentlig misligholdelse omfatter enhver væsentlig tilsidesættelse af Parternes
forpligtelser i henhold til Aftalen. Gentagen tilsidesættelse af en Parts forpligtelser i
henhold til Aftalen eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse efter påkrav i
henhold til pkt. 13 vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse.

13.3 Den ikke-misligholdende Part sender skriftligt påkrav om ophør af ikke-væsent-
lig misligholdelse til  den misligholdende Part. I påkravet skal den misligholdende
Part gives en frist på 20 hverdage til at rette for sig ved, at misligholdelsen bringes til
ophør, og dens virkninger omgøres/ophæves.
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14 OPLØSNING AF SELSKABET

Ved enighed mellem Parterne og i overensstemmelse med selskabslovens regler kan
Selskabet opløses, jf. også pkt. 12.

15 IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG ÆNDRING AF AFTALEN

Denne Aftale træder i kraft på tidspunktet for Parternes underskrift heraf. 
Enhver ændring af Aftalen skal ske skriftligt, og kræver enighed mellem Parterne. 
Aftalen er uopsigelig og bindende for Parterne, så længe de besidder kapitalandele i
Selskabet.

16 TVISTER

16.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Paternes ejerskab af Selskabet,
herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved
mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler her-
om, som er gældende på det tidspunkt, der indgives en anmodning om mediation.
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17. 1 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved
voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler her-
om, som er gældende på det tidspunkt, voldgiftsagen anlægges.

18 MEDDELELSER

18.1 Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af Afta-
len, sendes – medmindre en Part har givet den anden skriftlig meddelelse om andet,
hvilken i så fald vedlægges denne Aftale som et tillæg – til nedenstående adresser og
personer:

Kommunen:

Gribskov Kommune
Att.: [NN]
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Foreningen:

Erhverv Gribskov
Att.: [NN]
c/o Hans Jørgen Albertsen
Ny Mårumvej 145
3230 Græsted 

UNDERSKRIFTER

Aftalen  underskrives  i  to  eksemplarer,  hvoraf  hver  Part  modtager  et
eksemplar, der hver for sig er at opfatte som den originale Aftale.

[Sted], den [dato] [2015]

For Gribskov Kommune:

_______________________
Kim Valentin 
Borgmester

_______________________
Holger Spangsberg Kristiansen 
Kommunaldirektør

For Erhverv Gribskov:

_______________________
NN

_______________________
NN
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