
 

 

AKTIEÄGARAVTAL 

 

1. AVTALSPARTER 

 

1.1 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (FO-nummer 0213681-7) 

1.2 Sydkustens landskapsförbund rf (FO-nummer 1539457-5)  

1.3 Helsingfors stad (FO-nummer 0201256-6) 

1.4 Esbo stad (FO-nummer 0101264-6) 

1.5 Borgå stad (FO-nummer 1061512-1) 

1.6 Vanda stad (FO-nummer 01246510-9)  

1.7 Grankulla stad (FO-nummer 0203026-2) 

1.8 Kyrkslätt kommun (FO-nummer 0203107-0) 

1.9 Lovisa stad (FO-nummer 0203263-9) 

1.10 Sibbo kommun (FO-nummer 0203553-8) 

1.11 Lappträsk kommun (FO-nummer 0203135-3) 

 

Ovan nämnda samfund i pt 1.1 – 1.11 benämns i fortsättningen ”part” var för sig och 

”parterna” tillsammans. 

 

 

2. BAKGRUND OCH MÅL  

 

Parterna är sedan Yrkesinstitutet Prakticum, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen 

Ab, FO-nummer 1648362-5 (nedan Prakticum) övertog verksamheten av Samkommunen för 

Yrkesutbildning i Östra Nyland, FO-nummer 0214081-6 (nedan Inveon ) alla delägare i 

Prakticum. 

 

Med detta aktieägaravtal vill parterna avtala om;  

- ändring av bolagsordningen, 

- höjning av aktiekapitalet,  

- styrelserepresentationen, och 

- samarbete i fråga om Prakticum.  

 

3. ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

 

Det i bolagsordningen införda förbudet mot dividendutdelning kan inte ändras utan alla 

parters samstämmiga beslut.  

 

4. HÖJNING AV AKTIEKAPITALET 

 

Kapitalet kan utökas genom riktade nyemissioner till vilket part i detta avtal dock inte 

förbinder sig. Vid höjning av aktiekapitalet skall ägarfördelningen bibehållas vid 50% privata 

parter (1.1 och 1.2) och 50% offentliga parter (1.3 – 1.11). Höjning av aktiekapitalet innebär 

att fördelningen av styrelserepresentationen ses över så att den motsvarar ägarbasen och 

ägarnas aktieinnehav. 



 

 

 

 

 

5. STYRELSEREPRESENTATION 

 

Mellan Prakticum och Inveon upprättades ett överlåtelseavtal. I överlåtelseavtalet fastslogs 

att som en följd av överlåtelsen ökas antalet styrelseplatser i Prakticum, genom en ändring 

av bolagsordningen, från 8 till 10 platser av vilka de östnyländska kommunerna tilldelas totalt 

två (2) platser. Enligt bolagsordningen har bolaget en styrelse som består av 6 – 10 

medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter. 

 

Till bolagets styrelse skall väljas 10 medlemmar, styrelseplatserna skall fördelas så att ; 

- fem innehas av Folkhälsan, varav en är styrelsens ordförande och en kan tilldelas 

Sydkustens landskapsförbund rf enligt gemensam inbördes överenskommelse, 

- en innehas av Helsingfors stad,  

- en innehas av Esbo stad,  

- en innehas av Borgå stad 

- en innehas av Vanda, Kyrkslätt och Grankulla så att Vanda innehar platsen vart annat år 

och vart annat år delas den mellan Kyrkslätt och Grankulla. Kyrkslätt och Grankulla delar 

sin plats så att Kyrkslätt innehar den 2/3 och Grankulla 1/3. 

- en innehas av Lovisa, Sibbo och Lappträsk enligt gemensam inbördes överenskommelse. 

 

6. SAMARBETE 

 

För att säkerställa en samordning av regionens svenska utbildningsstrategier sammankallar 

bolaget till koordineringsmöten mins en gång per termin. Till koordineringsmöten kallas 

representanter för samtliga parter, såväl tjänsteinnehavare som förtroendevalda. 

 

7. UNDERTECKNINGAR 

 

Detta avtal, som träder i kraft då samtliga parter har undertecknat det, har uppgjorts i tolv 

likalydande exemplar, ett för var och en av avtalsparterna samt ett för Yrkesinstitutet 

Prakticum, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab. 

 

 

Underteckningar på följande separata sidor. 

 

 

  



 

 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (FO-nummer 0213681-7) 

Helsingfors __/__/20___ 

 

___________________________ 

Georg Henrik Wrede 

VD 

 

Sydkustens landskapsförbund rf (FO-nummer 1539457-5)  

Helsingfors __/__/20___ 

 

___________________________ 

Christel Björkstrand 

Direktör 

 

Helsingfors stad (FO-nummer 0201256-6) 

Helsingfors __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

 

Esbo stad (FO-nummer 0101264-6) 

Esbo __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

Borgå stad (FO-nummer 1061512-1) 

 

Borgå__ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

 



 

 

Vanda stad (FO-nummer 01246510-9)  

Vanda __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

Grankulla stad (FO-nummer 0203026-2) 

Grankulla __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

 

Kyrkslätt kommun (FO-nummer 0203107-0) 

Kyrkslätt __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

Lovisa stad (FO-nummer 0203263-9) 

Lovisa __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

Sibbo kommun (FO-nummer 0203553-8) 

Sibbo __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 

 

Lappträsk kommun (FO-nummer 0203135-3) 

Lappträsk __ /___/ 20___ 

 

___________________________ 


