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Fusionsplan för fiberföreningar inom Brunskogs socken
Mellan Fiber i Brunskog-Norra Värmeln Ekonomisk förening, organisationsnummer 76 96 27-4732,
c/o Thomas Sigfridson, Tullhusgatan 40, 652 27 KARLSTAD, Övertagande förening och
följande sex Överlåtande föreningar
Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog Edane Ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog-Finnebäck ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog-Vikene Ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog- Fåläggen ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog Furtan-Brunskog Ekonomisk förening,

organisationsnummer 76 96 31-2458
organisationsnummer 76 96 27-5887
organisationsnummer 76 96 27-5408
organisationsnummer 76 96 27-1530
organisationsnummer 76 96 28-2503
organisationsnummer 76 96 28-2362

överlåtande föreningar, samtliga föreningar med säte i Arvika Kommun, Värmlands län, har
denna dag träffats avtal om fusion genom absorption på så sätt
att

medlemmarna i Överlåtande föreningar blir medlemmar i Övertagande förening,

att

Överlåtande föreningar upplöses utan likvidation,

att

Överlåtande föreningars samtliga tillgångar och skulder övertas av Övertagande förening till
bokförda värden utan ekonomisk kompensation, allt på sätt som närmare anges nedan,

att

kapital bildat av medlemsinsatser i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken ekonomisk förening,
organisationsnummer 76 96 31-2458, blir nytt insatskapital i Fiber i Brunskog-Norra
Värmeln Ekonomisk förening,

att

kapital bildat av medlemsinsatser i Fiber i Brunskog Edane Ekonomisk förening,
Fiber i Brunskog-Finnebäck ekonomisk förening, Fiber i Brunskog-Vikene Ekonomisk Förening,
Fiber i Brunskog- Fåläggen ekonomisk förening, Fiber i Brunskog Furtan-Brunskog Ekonomisk
förening, överföres till rörelsekapital

att

kapital bildat av medlemsinsatser i Fiber i Brunskog-Norra Värmeln Ekonomisk förening,
organisationsnummer 76 96 27-4732, före fusionen, överföres till rörelsekapital

att

lån, upptaget i Westra Wermlands Sparbank, tecknat i Fiber i Brunskog-Brunskogs socken
Ekonomisk förening, överförs i sin helhet till Fiber i Brunskog-Norra Värmeln Ekonomisk förening

att

Fiber i Brunskog-Norra Värmeln ekonomisk förening ansöker om namnändring till Fiber i Brunskog
Ekonomisk förening efter genomförd fusion

Historik
Under 2013 bildades sex ekonomiska föreningar inom Brunskogs socken med syfte att
utveckla, anlägga och driva ett passivt nät för fiberoptisk kabel för anslutning av bygdens
fastigheter till en av marknadens existerande kommunikationsoperatörer.
Föreningarna har samma ändamålstext:
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för
bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen
kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och
telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
Samtliga föreningar har sitt säte i Arvika kommun.
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Anledningen till bildandet av sex föreningar står att finna i hur reglerna för att ansöka om EUstöd för arbetet var utformade vid tidpunkten för bildandet.
Ett informellt samarbete/samordning har pågått mellan föreningarna under hela
verksamhetstiden.
Under den tid som planeringsarbete pågick, ändrades reglerna för EU-stöd där större
sammanhängande geografiska områden prioriterades. En praktisk väg som anvisades av
berörda myndigheter, Jordbruksverket och länsstyrelsen i Värmlands län, var att en av
föreningarna skulle bli bidragssökande för samtliga föreningar. Det innebar att Fiber i
Brunskog-Norra Värmeln Ekonomisk förening blev bidragssökande förening för samtliga sex
föreningar.
En gemensam ”paraplyförening” bildades, också den en ekonomisk förening, Fiber i
Brunskog-Brunskogs socken. Syftet med denna förening var att de sex föreningarna skulle
fusioneras upp i denna förening.
För samtliga fiberföreningars räkning ansökte Fiber i Brunskog-Norra Värmeln om och erhöll
också EU-stöd för anläggandet av fiberoptiskt nät för hela det geografiska området inom
Brunskogs socken.
När Fiber i Brunskog-Norra Värmeln, ansökte hos Jordbruksverket om att få överföra beviljat
bidrag till Fiber i Brunskog-Brunskogs socken, visade det sig svårt att genomföra en sådan
överföring. Förslaget från Jordbruksverket var att fortsätta att driva, förvalta och äga hela
projektet i Fiber i Brunskog-Norra Värmelns regi.
I dagsläget är anläggningsfasen av nätet genomförd och verksamheten har gått in i en
förvaltningsfas.

REGISTRERINGSDAG
§1
Fusionen anses genomförd den dag då registreringen skett av Bolagsverkets beslut om
tillstånd till fusionsavtalets verkställande alternativt om prövning skett i domstol från det att
domstolens beslut vunnit lag kraft (”Registreringsdagen”).

MEDLEMMAR I ÖVERLÅTANDE FÖRENINGAR
§2
Överlåtande föreningars medlemmar är fr.o.m. registreringsdagen medlemmar i Övertagande
förening, om de inte på grund av fusionen uppsagt sig till utträde eller eljest dessförinnan
avgått därur.
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TILLTRÄDE TILL VERKSAMHETEN
§3
Övertagande förening övertar den dag, varom överenskommelse träffas mellan parternas
styrelser (tillträdesdagen). Överlåtande föreningars rörelse, bestående av dess tillgångar och
skulder, som anges i en särskild, per tillträdesdagen, upprättad förteckning baserad på, en och
samma dag, upprättad balansräkning.
Övertagande förening skall vidare fr.o.m. tillträdesdagen fullgöra de överlåtande föreningars
skulder och övriga skyldigheter gentemot tredje man.
Förteckning med uppgift om vad som övertagits och om de förpliktelser, som skall fullgöras
av Övertagande förening, skall således upprättas vid övertagandet och undertecknas av
representanter för parterna enligt balansräkning som upprättats av Överlåtande föreningar.
Överlåtande föreningar skall fr.o.m. tillträdesdagen inte bedriva någon rörelse och ej heller åta
sig förpliktelser utan den Övertagande föreningens medgivande.

FÖRDELAR MED FUSIONEN
§4
Genom denna fusion skapas de förutsättningar som föreligger för att Övertagande förening
skall kunna främja medlemmarnas ekonomiska intressen i såväl Överlåtande föreningar som
Övertagande förening när fusionen genomförts. Dessa ekonomiska intressen för
medlemmarna grundar sig på att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom
högkvalitativt bredband (fiber) för bl.a. TV, data- och telekommunikation och tjänster för
deras nyttjande av anslutningen.

KOMPLETTERANDE INFORMATION TILL FUSIONSPLANEN
§5
Se bilagda räkenskapsmaterial för överlåtande föreningar per 161231, 171231 och 181231
samt årsredovisningar för Övertagande förening per 161231, 171231 och 181231, Bilaga 1 -2

REVISORSGRANSKNING AV FUSIONSPLANEN
§6
Se bilagda yttrande från särskild anlitad utomstående revisor hos Överlåtande föreningar och
Övertagande förenings revisor, bilaga 3-4.
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ÖVERLÅTANDE FÖRENINGARS GARANTIER
§7
Överlåtande föreningar garanterar om inte undantag medgivits av Övertagande förening,
att
att

att
att

att
att

deras räkenskapshandlingar per 161231, 171231 och 181231 på ett, enligt lagen om ekonomiska
föreningar, riktigt sätt återger föreningarnas ekonomiska ställning och resultat angivna dag,
deras ekonomiska ställning, sådan den skulle komma till uttryck i en per tillträdesdagen, efter samma
grunder som vid upprättande av balansräkningar per 161231, 171231 och 181231, inte är sämre än vid
sistnämnda tidpunkter,
de under tiden intill tillträdesdagen kommer att bedriva sin verksam het efter de riktlinjer, under vilka
de fullföljts under de senaste åren,
de på tillträdesdagen inte har andra skulder eller förpliktelser i övrigt än vad som framgår av detta
avtal eller som kommer att framgå av de i § 3 nämnda balansräkningar, ej heller skyldigheter i annan
form utöver vad som angivits i dess stadgar,
deras egendom inte är pantförskriven eller belastad med annan begränsning,
de intill tillträdesdagen inte är inblandad i processer eller tvister som kan leda till process.

ÅTERGÅNG AV FUSIONSAVTALET
§8
Skulle fusionsavtalet förfalla på grund av att Bolagsverket inte ger tillstånd till fusionen eller
eljest, skall Övertagande förening och Överlåtande föreningar återställa vad som övertagits i
den mån det finns i behåll. För sådan egendom, som inte finns i behåll, skall ersättning utges
till de Överlåtande föreningarna efter samma värderingsnormer, som i bokslutet per
tillträdesdagen efter avdrag för de kostnader som Övertagande förening haft.
Övertagande förening skall gottskrivas vad den kan ha utbetalt till följd av sin av § 3
föranledda skyldighet att betala Överlåtande föreningars skulder och fullfölja deras
förpliktelser i övrigt.

INSATSER
§9
Sedan rättens beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande registrerats skall
Övertagande förening
dels till medlem av Överlåtande förening, som på grund av fusionen utträtt ur Överlåtande
förening, utge vad som på honom belöper enligt 4 kap 1 § Lag (SFS 1987:667) om
ekonomiska föreningar,
dels såsom medlemsinsats i Övertagande förening gottskriva envar medlem i Överlåtande
förening, som till följd av fusionen blivit medlem i Övertagande förening, medlemmens i
Överlåtande inbetalda medlemsinsatsbelopp. I övrigt skall i första hand beaktas vad som sägs
i detta avtals inlednings femte och sjätte ”att-satser”.
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TVIST
§ 10
Tvist rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av
allmän domstol.
Detta avtal har upprättats i sju exemplar varav vardera föreningen har tagit varsitt exemplar.

Brunskog den 22 maj 2019

