
KÖPEBREV 

 

Detta köpebrev har ingåtts mellan följande parter: 

 

a) Helsingfors stad, FO-nummer 0201256-6, PB 1, 00099 Helsingfors stad (”Säljaren”); 

och 

 

 

b) Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, FO-nummer 0213681-7, Topeliusgatan 20, 

00250 Helsingfors, (”Köparen”). 

 

Säljaren och Köparen benämns härefter tillsammans även ”Parter” och var för sig som 

”Part”. 

 

1. Bakgrund 

Både Säljaren och Köparen är aktieägare i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, 

FO-nummer 1648362-5  (”Prakticum”).  

Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland (”Inveon”) och Prakticum har 2019 ingått 

ett överlåtelseavtal gällande överlåtelse av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum 

(nedan kallat ”Överlåtelseavtalet”).  

Som ett led i överlåtelsen av verksamheten enligt Överlåtelseavtalet vill Säljaren sälja och 

Köparen köpa en del av Säljarens aktier i Prakticum enligt villkoren i detta köpebrev.  

 

2. Föremål för köpet 

Föremål för köpet är 76 aktier i Prakticum (”Aktierna”). Inga aktiebrev har utfärdats över 

Aktierna. 

 

3. Köpesumman och dess betalning 

Köpesumman för Aktierna är 840,94 euro per aktie, d.v.s. sammanlagt 63 911,44 euro. 

Köpesumman skall erläggas till Säljaren, till av denne anvisat bankkonto, inom två (2) veckor 

från underteckningen av detta köpebrev. Ingen ränta uppbärs under betalningstiden. På 

försenad betalning påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen (1982/633).  

 

4. Övergång av äganderätten till Aktierna 

Full äganderätt till Aktierna och risken för Aktierna övergår från Säljaren till Köparen då 

köpesumman är till fullo betald. 

 

https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=113343&tarkiste=9F14D30FD3908E589C097790AE5EB4B10CD9FFCE
https://tietopalvelu.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=1417599&tarkiste=DBB05A7A21C8D626AD3552972F8B4D5E668EC7B1


5.  Garantier 

Både Köparen och Säljaren är sedan tidigare aktieägare i Prakticum och således bekanta med 

bolaget och dess verksamhet. På grund av detta ger Säljaren till Köparen enbart följande 

garantier avseende Aktierna:  

i. Säljaren är ägare till och har lagenlig rätt att förfoga över Aktierna; 

ii. Aktierna är inte pantsatta som säkerhet för Säljarens eller tredje mans skuld; och 

iii. Säljarens relevanta beslutsfattande organ har fattat nödvändiga beslut om 

ingående av detta köpebrev och försäljningen av Aktierna till Köparen.  

 

5. Överlåtelseskatt 

Köparen ansvarar för den överlåtelseskatt som påförs detta köp. 

 

*** 

Detta köpebrev har uppgjorts i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera Part. 
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