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Punkt nr. 2 

Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen for Jysk 
Linnedservice A/S  



  
 

Mellem  
 
 
1. Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg 

 
2. Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle 

 
(1-2 under ét benævnt ”Regionerne”) 
 
og 
 
3. Berendsen Textil Service A/S  

CVR-nr. 27339506 
Tobaksvejen 22 
2860 Søborg 

 
(”BTS”) 
 
(1-3 under ét benævnt ”Aktionærerne”) 
 
 
er der dags dato indgået følgende 
 
 

AKTIONÆROVERENSKOMST 
 
 
 

vedrørende Aktionærernes besiddelse af aktier i Jysk Linnedservice A/S (”Selskabet”). 

1. Formål og Baggrund 

1.1 Formålet med denne Aktionæroverenskomst er at bekræfte Aktionærernes 
enighed om de grundlæggende vilkår for Selskabets drift og ledelse og at 
bekræfte, hvorledes der i overensstemmelse hermed skal forholdes på 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i særlige anliggender. 

1.2 Aktionærkredsen består af Region Midtjylland, Region Syddanmark og 
Berendsen Textil Service A/S. Aktionæroverenskomsten erstatter 
Aktionæroverenskomsten af 20. december 2004. 

2. Kapitalforhold 

2.1 Selskabets aktiekapital andrager ved nærværende Aktionæroverenskomsts 
underskrift kr. 2.688.000,00. 

2.2 Region Midtjyllands aktiebesiddelse  kr. 537.600 
Region Syddanmarks aktiebesiddelse  kr. 268.800 
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2.3 BTS’ aktiebesiddelse kr. 1.881.600 

2.4 Det skal anføres i Selskabets aktiebog, at aktierne er undergivet de i nærværende 
Aktionæroverenskomst indeholdte bestemmelser. 

2.5 Aktierne kan ikke pantsættes, medmindre Aktionærerne er enige herom. 

2.6 Såfremt der måtte opstå behov herfor, og det i øvrigt aftales mellem 
Aktionærerne, skal yderligere kapitalindskud til dækning af underskud indbetales 
af Aktionærerne i samme forhold som den nuværende aktiefordeling. 

3. Overskudsdeling 

3.1 Aktionærerne er enige om, at der kun udbetales dividende fra Selskabet, når dette 
ikke er til gene for Selskabets udvikling. Aktionærerne er endvidere enige om, at 
dividendeudlodning sker ligeligt i forhold til deres respektive aktiebesiddelser på 
tidspunktet for vedtagelse af dividende på Selskabets generalforsamling.  

3.2 Udbetaling af udbytte finder først sted, efter at en passende konsolidering er 
opnået og kan kun besluttes - også størrelsesmæssigt - af Aktionærerne i 
enighed. 

4. Bestyrelse og direktion 

4.1 Aktionærerne er enige om, at (i) Region Midtjylland er berettiget til at være 
repræsenteret i bestyrelsen med 3 bestyrelsesmedlemmer, (ii) Region 
Syddanmark med 2 bestyrelsesmedlemmer og (iii) Berendsen Textil Service A/S 
med 2 bestyrelsesmedlemmer, dvs. i alt en bestyrelse med 
generalforsamlingsvalgte medlemmer på 7. Ved valg på generalforsamlingen af 
medlemmer til Selskabets bestyrelse er Aktionærerne forpligtet til at stemme i 
overensstemmelse hermed. Ud over de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af de medarbejderrepræsentanter, som 
medarbejderne i henhold til aktieselskabslovgivningen til enhver tid måtte være 
berettiget til at vælge. 

4.2 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle Selskabets forhold. 
 
Bestyrelsens arbejde omfatter blandt andet; 

- fastlæggelse af retningslinierne for udvikling af Selskabet og eventuelle 
datterselskaber, 
 

- ansættelse af Selskabets direktion, 
 

- godkendelse af planer, budgetter og regnskaber for Selskabet og dets 
eventuelle datterselskaber, 
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- godkendelse af større projekter og forslag fra ledelsen af Selskabet, 
 

- omsorg for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed, 
 

- stillingtagen til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i 
forhold til Selskabets drift og 
 

- kontrol af, at bogføringen og formueforvaltningen sker på en efter Selskabets 
forhold tilfredsstillende måde. 

 
 Herudover er den udarbejdede forretningsorden for bestyrelsen gældende. 

4.3 Aktionærerne skal forpligte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
til ikke at anvende de medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter til at 
gennemføre beslutninger, som flertallet af generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer ikke kan tiltræde. 

4.4 Det er mellem Aktionærerne aftalt, at hvervet som bestyrelsesformand varetages 
af et af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af Regionerne efter disse parters 
indbyrdes aftale. 

 Såfremt der er uenighed herom Regionerne imellem, kan de af BTS udpegede 
bestyrelsesmedlemmer fremsætte begæring om, at bestyrelsesformanden vælges på 
sædvanlig måde af bestyrelsen. 

 
4.5 Bestyrelsesmedlemmerne modtager et årligt honorar, hvis størrelse 

bestyrelsesmedlemmerne selv træffer beslutning om på det første 
bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsamling. Honoraret skal godkendes 
af generalforsamlingen. 

5. Forretnings- og regnskabsprincipper 

5.1 Der er enighed om, at Selskabet skal drives efter sunde forretningsmæssige prin-
cipper med henblik på, at virksomheden skal være konkurrencedygtig og 
overskudsgivende. 
 
Der er enighed om, at Selskabet anvender samme regnskabsprincipper som BTS, 
som samtidigt indestår for, at disse er i overensstemmelse med god regnskabsskik 
samt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. 

5.1.1 Der er enighed om, at en rentabel drift af Selskabets virksomhed forudsætter, at 
ledig produktionskapacitet belægges i videst mulig omfang. Det er derfor også 
en grundlæggende forudsætning for samarbejdet, at Regionerne i fornødent 
omfang lader deres behov for tekstilservice i relation til institutioner beliggende i 
- frem til 1. januar 2007 benævnt - (i) Ringkøbing Amt, (ii) Ribe Amt og (iii) 
Viborg Amt opfylde af Selskabet - dog forudsat, at Selskabet er i stand til at 
levere i en af kunden defineret god kvalitet og til konkurrencedygtige priser. 
Denne bestemmelse indebærer ikke nogen egentlig købeforpligtelse ud over, 
hvad der måtte følge af de rammeaftaler, som Selskabet løbende måtte indgå 
med Regionerne. Bestemmelsen indebærer heller ikke, at Regionerne ud over 
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indholdet af rammeaftalerne er afskåret fra at købe vaskeriydelser fra andre 
vaskerier end Selskabet. 

6. Regler for aktieoverdragelse og indløsning 

6.1 Enhver af Aktionærerne har ret til at udtræde af Selskabet (denne aktionær 
herefter kaldet den "Sælgende Aktionær") og skal i så fald - uden forbehold og 
betingelser - tilbyde sin aktiepost til de øvrige aktionærer. Den Sælgende 
Aktionær skal tilbyde sin aktiepost til de øvrige aktionærer, således at 
aktieposten deles mellem de øvrige aktionærer i samme forhold som forholdet 
mellem de øvrige aktionærers indbyrdes besiddelse af aktier i Selskabet. 

6.2 Parterne er enige om, at prisen for aktierne fastsættes af Selskabets revisor i 
forhold til Selskabets værdi opgjort i henhold til den regnskabsmæssige indre 
værdi - eksklusive goodwill - i overensstemmelse med de anvendte 
regnskabsprincipper for aflæggelse af Selskabets regnskab. 

6.3 De øvrige aktionærer skal senest 60 dage efter, at Selskabets værdi er fastsat af 
Selskabets revisor, meddele den Sælgende Aktionær, om tilbuddet accepteres 
Såfremt de øvrige aktionærer ikke ønsker at overtage den Sælgende Aktionærs 
aktier, er den Sælgende Aktionær berettiget til at følge fremgangsmåden i punkt 
9. 

6.4 Hvis Regionerne i henhold til gældende lovgivning måtte være forhindret i at 
erhverve aktierne, er disse aktionærer berettiget til at overdrage køberetten til 
tredjemand. Aktierne kan i øvrigt ikke overdrages til tredjemand, jf. dog punkt 
10.1 og punkt 11.1. 

6.5 Købesummen for aktierne erlægges kontant inden fire uger efter accept mod 
aktiernes samtidige overlevering med behørig transport og i øvrigt i fri og 
ubehæftet stand. 

6.6 Overdragelse af aktier fra BTS til selskaber ejet 100% af BTS kan frit ske, dog 
således at køber før overtagelse af aktierne er pligtig at underskrive nærværende 
Aktionæroverenskomst. 

6.7 Salg kan kun ske mod købers forudgående underskrift af nærværende Aktionær-
overenskomst. 

6.8 Enhver aftale mellem Selskabet og aktionærerne skal godkendes af Selskabets 
bestyrelse. 

6.9 Aktionærerne er enige om at afstå fra at udnytte en eventuel ret til 
tvangsindløsning efter Aktieselskabslovens § 20b for det tilfælde, at én af 
Aktionærerne måtte opnå ejerskab af mere end 9/10 af aktiekapitalen. 

7. Salgsret og købepligt 

7.1 Hver af Regionerne har ret til at sælge sine aktier i Selskabet til BTS, og BTS har 
pligt til at købe disse aktier af den Region eller de Regioner, der gør salgsretten 
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gældende. Salgsretten gøres gældende ved afsendelse af anbefalet brev til BTS 
med kopi til den anden Region og kan alene gøres gældende for den sælgende 
Regions samlede aktiepost under ét. Punkt 6.1 finder ikke anvendelse ved 
udnyttelse af salgsretten. Købesummen, der skal erlægges kontant, erlægges af 
BTS inden fire uger efter, at Selskabets indre værdi er fastsat af Selskabets 
revisor, mod aktiernes samtidige overlevering med behørig transport og i øvrigt i 
fri og ubehæftet stand. 

8. Driftsorganisation 

8.1 Det er BTS, der har driftsherreansvaret for Selskabet. 

8.2 Det er BTS' hensigt at tilføre det fælles selskab følgende knowhow: 

- et kvalitetsstyringssystem, hvorved medarbejderne gennem omfattende 
træning og uddannelse gives redskaber til at sikre en høj kvalitet af 
vaskeriserviceydelser samt et målesystem for tilfredshed hos kunder og 
medarbejdere, 
 

- et informationssystem for effektiv opfølgning på resultater med henblik på 
en løbende udvikling af driftstekniske og produktionstekniske forhold, 
 

- vaskeriteknologisk udvikling, 
 

- viden om salg og markedsføring af serviceydelser og 
 

- ledelsesredskaber. 

 
 Endvidere vil BTS' deltagelse i Selskabet give mulighed for Selskabets og dets 

medarbejderes deltagelse i tværorganisatoriske udviklingsprojekter. 
 
8.3 Med henblik på at opnå bedst muligt udbytte af samarbejdet indplaceres 

Selskabet og dets daglige ledelse i driftsorganisationen for BTS på linie med 
andre afdelinger i BTS. Foruden den administrative direktør ansættes en 
afdelingschef i den daglige ledelse af Selskabet. Afdelingschefen får samme 
reference i BTS-organisationen som BTS' øvrige afdelingschefer. 

9. Ophør 

9.1 Nærværende Aktionæroverenskomst er gensidigt uopsigelig og bindende for 
Aktionærerne, så længe de er indehavere af aktier i Selskabet. 

9.2 Såfremt Aktionærerne ikke kan opnå enighed om overdragelse af aktier eller 
Selskabets anliggender, kan enhver af Aktionærerne (denne aktionær herefter 
kaldet den "Udtrædende Aktionær") ved anbefalet brev til de øvrige aktionærer 
(disse aktionærer herefter kaldet de "Tilbageværende Aktionærer") og med seks 
måneders varsel til udgangen af et kalenderår kræve, at Selskabet likvideres med 
den virkning, at hver aktionær i likvidationsprovenu modtager en til hver 
aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet svarende andel af Selskabets nettoaktiver. 
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Hver aktionær er således forpligtet til på en ekstraordinær generalforsamling, der 
skal afholdes inden den 1. marts i det følgende kalenderår ("Ophørsåret"), at 
stemme for likvidationen af Selskabet, ligesom hver aktionær er forpligtet til at 
stemme for godkendelse af det endelige likvidationsregnskab, når dette 
foreligger.  

9.2.1 Fra beslutningen er truffet, til Selskabet opløses, opretholdes der kun de 
nødvendige ressourcer til opfyldelse af Selskabets kontrakter. Der sker i øvrigt 
ingen fælles markedsføring eller aktiviteter i denne periode.  

9.2.2 Ved opløsning af Selskabet har hver Region ret - men ikke pligt - til at overtage 
alle kunder, der geografisk henhører under den pågældende Region med tillæg af 
eventuelle kommunale kunder inden for den pågældende Region, mens BTS har 
ret - men ikke pligt - til at overtage alle øvrige kunder. I forbindelse med denne 
kundedeling erlægges intet vederlag fra nogen af Aktionærerne til Selskabet eller 
til de øvrige aktionærer. 

9.2.3 Aktionærerne er såvel under likvidationen som efter Selskabets opløsning hver 
for sig - direkte eller indirekte - berettiget til såvel at markedsføre egne produkter 
som produkter, der konkurrerer med Selskabets produkter. 

9.3 Såfremt de Tilbageværende Aktionærer er enige derom, kan de Tilbageværende 
Aktionærer bestemme, at Selskabet ikke skal likvideres efter punkt 9.2, men at 
Selskabets aktiekapital i stedet skal nedsættes med den Udtrædende Aktionærs 
andel af aktiekapitalen i overensstemmelse med reglerne i punkt 9.3.1 - 9.3.3.  

Meddelelse herom skal gives af de Tilbageværende Aktionærer ved anbefalet 
brev til den Udtrædende Aktionær inden tre måneder efter den i punkt 9.2 
nævnte afsendelse af anbefalet brev.  

9.3.1 Selskabets aktiekapital skal nedsættes ved udlodning til den Udtrædende 
Aktionær af den til den Udtrædende Aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet 
svarende andel af Selskabets nettoaktiver  efter fradrag af den til den 
Udtrædende Aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet svarende andel af de 
omkostninger, der påføres Selskabet i forbindelse med kapitalnedsættelsen. 

9.3.2 Punkt 9.2.1 - 9.2.3 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i 
forhold til den Udtrædende Aktionær. 

9.3.3 Bestyrelsen er forpligtet til at godkende forslaget om nedsættelsen af 
aktiekapitalen, og hver aktionær er forpligtet til på en ekstraordinær 
generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts i Ophørsåret, at stemme for 
nedsættelsen af aktiekapitalen. 

10. Konkurs 

10.1 Såfremt BTS skulle komme under konkursbehandling eller betalingsstandsning 
uanset tidspunktet, er Regionerne berettiget til at købe BTS' aktier af 
konkursboet på de i punkt 6 nævnte vilkår, og herudover er Regionerne berettiget 
til at overdrage køberetten til tredjemand. 
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10.2 Såfremt BTS skulle komme under konkursbehandling eller betalingsstandsning 
uanset tidspunktet, er hver af Regionerne berettiget til at kræve Selskabet opløst i 
henhold til reglerne i punkt 9, dog alene med et varsel på mindst tre måneder til 
den første i en måned ved anbefalet skrivelse. 

11. Misligholdelse 

11.1 Såfremt en part i væsentlig grad skulle misligholde nærværende Aftale, er den 
ikke misligholdende part berettiget til - ud over at kræve erstatning for det ved 
misligholdelsen forvoldte tab i henhold til dansk rets almindelig regler - at kræve 
sig overdraget Selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til 
aktiepostens andel af Selskabets indre værdi (bogførte værdi) opgjort som 
aktiverne minus passiverne. I så fald har Regionerne ret til at overdrage 
køberetten til tredjemand, jf. punkt 6.4. 

12. Voldgift 

12.1 Opstår der uenighed mellem Aktionærerne vedrørende forhold, der er omfattet af 
eller står i forbindelse med nærværende Aktionæroverenskomst, skal sådan tvist 
afgøres ved voldgift. 

12.2 Den aktionær, der ønsker spørgsmålet afgjort ved voldgift, skal ved anbefalet 
brev give meddelelse herom til de øvrige aktionærer og samtidig underrette dem 
om, hvem han vælger som sin voldgiftsmand. De øvrige aktionærer skal herefter 
inden 14 dage efter modtagelsen af det anbefalede brev ligeledes ved anbefalet 
brev meddele, hvem de har valgt som deres voldgiftsmand. 

12.3 De således valgte voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand, der skal være 
jurist. Kan de ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Vestre Landsret. 

12.4 Har den indklagede part ikke inden den forannævnte frist på 14 dage udpeget sin 
voldgiftsmand, udpeges også denne af præsidenten for Vestre Landsret. 

12.5 Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for domstolene. 

12.6 Voldgiftsretten fastsætter i øvrigt selv reglerne vedrørende sagens 
behandlingsmåde og træffer selv bestemmelse om, hvem der skal bære sagens 
omkostninger. 

12.7 Sagens behandling ved voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være 
offentlig tilgængelig. I øvrigt henvises til lov om voldgift. 

13. Aktionæroverenskomstens forhold til vedtægter og forretningsorden 

13.1 Er nærværende Aktionæroverenskomst i strid med vedtægterne og forretnings-
ordenen i deres nuværende eller senere udformning, forpligter Aktionærerne sig 
desuagtet til at følge overenskomsten samt tilsikre tilretning af vedtægter eller 
forretningsorden, såfremt dette kan ske under opfyldelse af gældende 
selskabslovgivning. 
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Dato:  
 
Region Midtjylland:  
 
 
____________________ ____________________ 
 
 
Region Syddanmark: 
 
 
____________________ ____________________ 
 
 
                       
Berendsen Textil Service A/S:    
 
 
____________________ ____________________ 
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	5.1.1 Der er enighed om, at en rentabel drift af Selskabets virksomhed forudsætter, at ledig produktionskapacitet belægges i videst mulig omfang. Det er derfor også en grundlæggende forudsætning for samarbejdet, at Regionerne i fornødent omfang lader deres behov for tekstilservice i relation til institutioner beliggende i - frem til 1. januar 2007 benævnt - (i) Ringkøbing Amt, (ii) Ribe Amt og (iii) Viborg Amt opfylde af Selskabet - dog forudsat, at Selskabet er i stand til at levere i en af kunden defineret god kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Denne bestemmelse indebærer ikke nogen egentlig købeforpligtelse ud over, hvad der måtte følge af de rammeaftaler, som Selskabet løbende måtte indgå med Regionerne. Bestemmelsen indebærer heller ikke, at Regionerne ud over indholdet af rammeaftalerne er afskåret fra at købe vaskeriydelser fra andre vaskerier end Selskabet. 


	6. Regler for aktieoverdragelse og indløsning 
	6.1 Enhver af Aktionærerne har ret til at udtræde af Selskabet (denne aktionær herefter kaldet den "Sælgende Aktionær") og skal i så fald - uden forbehold og betingelser - tilbyde sin aktiepost til de øvrige aktionærer. Den Sælgende Aktionær skal tilbyde sin aktiepost til de øvrige aktionærer, således at aktieposten deles mellem de øvrige aktionærer i samme forhold som forholdet mellem de øvrige aktionærers indbyrdes besiddelse af aktier i Selskabet. 
	6.2 Parterne er enige om, at prisen for aktierne fastsættes af Selskabets revisor i forhold til Selskabets værdi opgjort i henhold til den regnskabsmæssige indre værdi - eksklusive goodwill - i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper for aflæggelse af Selskabets regnskab. 
	6.3 De øvrige aktionærer skal senest 60 dage efter, at Selskabets værdi er fastsat af Selskabets revisor, meddele den Sælgende Aktionær, om tilbuddet accepteres Såfremt de øvrige aktionærer ikke ønsker at overtage den Sælgende Aktionærs aktier, er den Sælgende Aktionær berettiget til at følge fremgangsmåden i punkt 9. 
	6.4 Hvis Regionerne i henhold til gældende lovgivning måtte være forhindret i at erhverve aktierne, er disse aktionærer berettiget til at overdrage køberetten til tredjemand. Aktierne kan i øvrigt ikke overdrages til tredjemand, jf. dog punkt 10.1 og punkt 11.1. 
	6.5 Købesummen for aktierne erlægges kontant inden fire uger efter accept mod aktier nes samtidige overlevering med behørig transport og i øvrigt i fri og ubehæftet stand. 
	6.6 Overdragelse af aktier fra BTS til selskaber ejet 100% af BTS kan frit ske, dog således at køber før overtagelse af aktierne er pligtig at under skrive nærvæ rende Aktionær overens komst. 
	6.7 Salg kan kun ske mod købers forudgående underskrift af nærværende Aktionær overenskomst. 
	6.8 Enhver aftale mellem Selskabet og aktionærerne skal godkendes af Selskabets bestyrelse. 
	6.9 Aktionærerne er enige om at afstå fra at udnytte en eventuel ret til tvangsindløsning efter Aktieselskabslovens § 20b for det tilfælde, at én af Aktionærerne måtte opnå ejerskab af mere end 9/10 af aktiekapitalen. 

	7. Salgsret og købepligt 
	7.1 Hver af Regionerne har ret til at sælge sine aktier i Selskabet til BTS, og BTS har pligt til at købe disse aktier af den Region eller de Regioner, der gør salgsretten gældende. Salgsretten gøres gældende ved afsendelse af anbefalet brev til BTS med kopi til den anden Region og kan alene gøres gældende for den sælgende Regions samlede aktiepost under ét. Punkt 6.1 finder ikke anvendelse ved udnyttelse af salgsretten. Købesummen, der skal erlægges kontant, erlægges af BTS inden fire uger efter, at Selskabets indre værdi er fastsat af Selskabets revisor, mod aktiernes samtidige overlevering med behørig transport og i øvrigt i fri og ubehæftet stand. 

	8. Driftsorganisation 
	8.1 Det er BTS, der har driftsherreansvaret for Selskabet. 
	8.2 Det er BTS' hensigt at tilføre det fælles selskab følgende knowhow: 
	- et kvalitetsstyringssystem, hvorved medarbejderne gennem omfattende træning og uddannelse gives redskaber til at sikre en høj kvalitet af vaskeriserviceydelser samt et målesystem for tilfredshed hos kunder og medarbejdere,  
	- et informationssystem for effektiv opfølgning på resultater med henblik på en løbende udvikling af driftstekniske og produktionstekniske forhold,  
	- vaskeriteknologisk udvikling,  
	- viden om salg og markedsføring af serviceydelser og  
	- ledelsesredskaber. 
	8.3 Med henblik på at opnå bedst muligt udbytte af samarbejdet indplaceres Selskabet og dets daglige ledelse i driftsorganisationen for BTS på linie med andre afdelinger i BTS. Foruden den administrative direktør ansættes en afdelingschef i den daglige ledelse af Selskabet. Afdelingschefen får samme reference i BTS-organisationen som BTS' øvrige afdelings chefer. 

	9. Ophør 
	9.1 Nærværende Aktionæroverenskomst er gensidigt uopsigelig og bindende for Aktionærerne, så længe de er indehavere af aktier i Selskabet. 
	9.2 Såfremt Aktionærerne ikke kan opnå enighed om overdragelse af aktier eller Selskabets anliggender, kan enhver af Aktionærerne (denne aktionær herefter kaldet den "Udtrædende Aktionær") ved anbefalet brev til de øvrige aktionærer (disse aktionærer herefter kaldet de "Tilbageværende Aktionærer") og med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår kræve, at Selskabet likvideres med den virkning, at hver aktionær i likvidationsprovenu modtager en til hver aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet svarende andel af Selskabets nettoaktiver. Hver aktionær er således forpligtet til på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden den 1. marts i det følgende kalenderår ("Ophørsåret"), at stemme for likvidationen af Selskabet, ligesom hver aktionær er forpligtet til at stemme for godkendelse af det endelige likvidationsregnskab, når dette foreligger.  
	9.2.1 Fra beslutningen er truffet, til Selskabet opløses, opretholdes der kun de nødvendige ressourcer til opfyldelse af Selskabets kontrakter. Der sker i øvrigt ingen fælles mar kedsføring eller aktiviteter i denne periode.  
	9.2.2 Ved opløsning af Selskabet har hver Region ret - men ikke pligt - til at overtage alle kunder, der geografisk henhører under den pågældende Region med tillæg af eventuelle kommunale kunder inden for den pågældende Region, mens BTS har ret - men ikke pligt - til at overtage alle øvrige kunder. I forbindelse med denne kundedeling erlægges intet vederlag fra nogen af Aktionærerne til Selskabet eller til de øvrige aktionærer. 
	9.2.3 Aktionærerne er såvel under likvidationen som efter Selskabets opløsning hver for sig - direkte eller indirekte - berettiget til såvel at markedsføre egne produkter som produkter, der konkur rerer med Selskabets produkter. 

	9.3 Såfremt de Tilbageværende Aktionærer er enige derom, kan de Tilbageværende Aktionærer bestemme, at Selskabet ikke skal likvideres efter punkt 9.2, men at Selskabets aktiekapital i stedet skal nedsættes med den Udtrædende Aktionærs andel af aktiekapitalen i overensstemmelse med reglerne i punkt 9.3.1 - 9.3.3.  
	Meddelelse herom skal gives af de Tilbageværende Aktionærer ved anbefalet brev til den Udtrædende Aktionær inden tre måneder efter den i punkt 9.2 nævnte afsendelse af anbefalet brev.  
	9.3.1 Selskabets aktiekapital skal nedsættes ved udlodning til den Udtrædende Aktionær af den til den Udtrædende Aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet svarende andel af Selskabets nettoaktiver  efter fradrag af den til den Udtrædende Aktionærs aktiebesiddelse i Selskabet svarende andel af de omkostninger, der påføres Selskabet i forbindelse med kapitalnedsættelsen. 
	9.3.2 Punkt 9.2.1 - 9.2.3 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse i forhold til den Udtrædende Aktionær. 
	9.3.3 Bestyrelsen er forpligtet til at godkende forslaget om nedsættelsen af aktiekapitalen, og hver aktionær er forpligtet til på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1. marts i Ophørsåret, at stemme for nedsættelsen af aktiekapitalen. 


	10. Konkurs 
	10.1 Såfremt BTS skulle komme under konkursbehand ling eller betalingsstandsning uanset tidspunktet, er Regionerne be rettiget til at købe BTS' aktier af konkursboet på de i punkt 6 nævnte vilkår, og herudover er Regionerne berettiget til at overdrage køberetten til tredjemand. 
	10.2 Såfremt BTS skulle komme under konkursbehandling eller betalingsstandsning uanset tidspunktet, er hver af Regionerne berettiget til at kræve Selskabet opløst i henhold til reglerne i punkt 9, dog alene med et varsel på mindst tre måneder til den første i en måned ved anbefalet skrivelse. 

	11. Misligholdelse 
	11.1 Såfremt en part i væsentlig grad skulle misligholde nær værende Aftale, er den ikke misligholdende part berettiget til - ud over at kræve erstatning for det ved mislig holdel sen forvoldte tab i henhold til dansk rets almindelig regler - at kræve sig overdraget Selskabets samlede aktie kapital til en kurs svarende til aktiepostens andel af Selskabets indre værdi (bogførte værdi) opgjort som aktiverne minus passiverne. I så fald har Regionerne ret til at overdrage køberetten til tredjemand, jf. punkt 6.4. 

	12. Voldgift 
	12.1 Opstår der uenighed mellem Aktionærerne vedrørende forhold, der er omfattet af eller står i forbindelse med nærværende Aktionæroverenskomst, skal sådan tvist afgøres ved vold gift. 
	12.2 Den aktionær, der ønsker spørgsmålet afgjort ved voldgift, skal ved anbefalet brev give meddelelse herom til de øvrige aktionærer og samtidig underrette dem om, hvem han vælger som sin voldgiftsmand. De øvrige aktionærer skal herefter inden 14 dage efter modtagelsen af det anbefalede brev ligeledes ved anbefalet brev meddele, hvem de har valgt som deres voldgiftsmand. 
	12.3 De således valgte voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand, der skal være jurist. Kan de ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Vestre Landsret. 
	12.4 Har den indklagede part ikke inden den forannævnte frist på 14 dage udpeget sin voldgiftsmand, udpeges også denne af præsidenten for Vestre Landsret. 
	12.5 Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbrin ges for domstolene. 
	12.6 Voldgiftsretten fastsætter i øvrigt selv reglerne ved rørende sagens behandlingsmåde og træffer selv bestemmelse om, hvem der skal bære sagens omkostninger. 
	12.7 Sagens behandling ved voldgiftsretten og voldgiftskendel sen skal ikke være offentlig tilgængelig. I øvrigt hen vises til lov om voldgift. 

	13. Aktionæroverenskomstens forhold til vedtægter og forretningsorden 
	13.1 Er nærværende Aktionæroverenskomst i strid med vedtægterne og forretnings ordenen i deres nuværende eller senere udformning, forpligter Aktionærerne sig desuagtet til at følge over enskomsten samt tilsikre tilretning af vedtægter eller forretnings orden, såfremt dette kan ske under opfyldelse af gældende selskabslov givning. 




