Kompanjonavtal för Safe Sun UF
Mellan undertecknande ägare i Safe Sun UF, nedan kallat bolaget, har följande avtal tecknats.
§1. Parter
Frida Fälth, 880621-3982, Gustavslundsvägen 266, 256 55 Helsingborg
Rikard Skjefstad, 880103-3914, Lukas Gata 4, 256 54 Ramlösa
Caroline Altemark, 880112-4200, Luntertungatan 48, 256 55 Helsingborg
Emma Linderoth, 880517-3963, Övre Långvinkelsgatan 95, 254 36 Helsingborg
Emma Hellblom, 881021-3945, Fridas Gata 166, 256 54 Ramlösa
§2. Firman
Vi ovannämnda parter har ingått om att i Ung Företagsamhetsform driva rörelse under firman
Safe Sun UF.
§3. Verksamhet
Företagets verksamhet består av försäljning av en brun-utan-sol servett av märket Spray Sun.
§4. Arbetsfördelning
Samtliga parter ansvarar för den löpande förvaltningen i bolaget. Parterna kommer att arbeta
lika mycket och lägga ner lika mycket kraft i bolaget.
§5.Ägandeandelar
Varje medlem äger och ansvarar för lika delar, d v s 20 % av bolaget.
§6. Inventarier
Den utrustning som var och en för in i bolaget är den partens egendom. Nyinköp av utrustning
avtalas muntligt med alla parter i bolaget som gemensamt samtycker. Samtliga inventarier
skall registreras på en inventarielista som biläggs detta avtal.
§7. Firmateckning
Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.
§8. Fördelning av resultatet
Den vinst, som kvarstår sedan riskkapitalisterna fått utdelning, skall fördelas lika mellan
parterna, det vill säga 20 % var.
Rätten till denna andel av vinsten påverkas inte av om part på grund av sjukdom eller
olycksfall inte kan delta i verksamheten.
§9. Riskkapitlägare
Ägare till riskkapital i bolaget har ingen rösträtt och ingen bestämmanderätt i bolaget. Vid
positivt resultat i slutet av räkenskapsåret tilldelas riskkapitalägarna sina satsade kapital samt
en viss del av vinsten. Andelen av vinsten som tilldelas riskkapitalägarna beslutas av styrelsen
och finns också tecknat på riskkapitalbevis.
Vid ett negativt resultat i slutet av räkenskapsåret, om resultatet inte täcker riskkapitalägarnas
andelar, utdelas inget riskkapital.

§10. Konkurrensklausul
Part får inte så länge detta avtal består vare sig direkt eller indirekt bedriva verksamhet med
konkurrerande bolag.
§11. Uppsägning av avtal
Part får utträda ur bolaget efter att ha lämnat skriftligt besked om detta minst 4 veckor i
förväg. En förutsättning för att uppsägningen av avtalet är att eventuell skuld gentemot
bolaget först regleras.
§12. Avtalsbrott
Vite
Part, som bryter mot detta avtal, ska till lika fördelning mellan övriga parter utge vite.
Vitet utgör för varje brott mot detta avtal ett belopp motsvarande 2 gånger det vid
avtalsbrottet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vitet
ska vid brott mot hembudsklausulen motsvara värdet av ifrågavarande aktier beräknat
enligt detta avtal, om detta ger ett högre vite än enligt tidigare bestämmelser i detta
avtal. Om skadan är större än vitet ska skadans belopp utges.
Uteslutning
Part, som väsentligt bryter mot detta avtal eller handlar mot bolagets intressen är
skyldig att på övriga parters begäran utträda ur bolaget. Parten ska samtidigt hembjuda
sina aktier till övriga parter på sätt som bestämts i detta avtal.
§13. Tystnadsplikt
Samtliga parter har tystnadsplikt i allt som har betydelse för bolagets verksamhet.
§14. Överlåtelse
Vill en bolagsman överlåta sin andel till annan ska detta godkännas av resterande bolagsmän
på styrelsemöte.
§15. Möten och administration
Bolagsmännen avtalar om att man ska ha kontinuerliga arbetsmöten och styrelsemöten.
§16. Dödsfall
Avlider en part har de övriga parterna rätt att fortsätta att driva bolaget och lösa ut dödsboet.
§17. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpling av detta avtal ska hänskjutas till avgörande av
skiljemän.
§18. Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagsordning får endast ske om samtliga parter är ense om detta. För att ändring
ska vara bindande måste den vara skriftlig och undertecknas av parterna.
§19. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande vara skriftligt och
undertecknat av parterna.
§20. Tidsram
Detta avtal träder i kraft denna dag och gäller tills avvecklingen av UF bolaget fullföljts.

§21. Antal exemplar
Detta avtal ska upprättas i sex exemplar varav parterna tagit var sitt och varav ett finnes i
bolagspärmen.

Helsingborg torsdagen den 1 september 2005
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