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Bli delägare i Skaraborgs framtid! 
IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs 
tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och 
lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. 

Vi arbetar övergripande för hela Skaraborgsregionens tillväxt och samverkar med flera andra 

aktörer. IDC arbetar kontinuerligt med behovsinventering och alla våra insatser baseras på 

företagens behov. Cirka 160 företag har anslutit sig till oss genom att bli delägare. Vill ni också 

vara med och utveckla ert företag och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen?  

IDC drivs utan eget vinstintresse och ägs av företagen. Verksamheten finansieras till största 

delen av offentliga medel, bland annat från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs 

kommunalförbund och EU:s strukturfonder. Våra möjligheter till förhöjd finansiering och 

utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt - ju fler vi är, desto starkare blir vi. 

I det bifogade materialet och på vår hemsida www.idcab.se kan du läsa mer om fördelarna 

med ett delägarskap samt hur du går till väga för att bli delägare.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Leif Pehrsson, VD/CEO 

0500 - 50 25 01 

leif.pehrsson@idcab.se 

https://idcab.sharepoint.com/Delade%20dokument/02%20Bolagsinformation%20och%20ekonomi/Del%C3%A4gare/Del%C3%A4garblanketter/www.idcab.se
mailto:leif.pehrsson@idcab.se
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Avtal/Fullmakt för aktieteckning  
Industrial Development Center West Sweden AB 556720-5132  

Styrelsen i Industrial Development Center West Sweden AB kommer löpande under räkenskapsår att fatta 

beslut om riktade nyemissioner där ni har möjlighet att delta.   

 
Företag erbjuds teckna vardera en post aktier á kvotvärde 100 kr enligt nedan.  
 
1 - 50 anställda  40 aktier  

51 - 99 anställda  90 aktier 

100 - 199 anställda  170 aktier 

200 - 499 anställda  210 aktier 

500 anställda 410 aktier  

Fackliga organisationer och övriga regionala intressenter erbjuds teckna  

vardera en post om 50 aktier á kvotvärde 100 kronor.  

Så länge aktier ägs skall aktieägaren betala årlig serviceavgift till IDC West Sweden. Serviceavgiften fastställs 

vid årlig stämma. IDC West Sweden äger rätt att återta aktierna utan ersättning i de fall då årlig serviceavgift 

inte erlagts inom förfallotiden.  

Vid eventuellt önskat utträde som delägare i IDC West Sweden tar bolaget tillbaka aktierna utan ersättning. 

Alternativt kan aktieägaren sälja aktierna vidare till annat av IDC godkänt företag.   

Inga andra alternativ är giltiga enligt detta avtal.  

 

Teckningsperiod  
Löpande inom den teckningstid som anges i beslutet. 

Likviddag  
Betalning skall erläggas i samband med tecknandet av aktierna, via utsänd faktura, inom den tid som anges 

i beslutet. Dock tidigast 10 dagar från beslutet.  

Pris per aktie  
100 kronor (nominellt värde)  
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Undertecknad önskar teckna __________ aktier i Industrial Development Center West Sweden AB i enlighet 

med bolagsordning och bifogade villkor.   

Härmed ges fullmakt för Leif Pehrsson, att såsom ombud genom denna fullmakt, för min räkning teckna de 

aktier som jag enligt styrelsens förslag och enligt beslut ges rätt att teckna i Industrial Development Center 

West Sweden AB, 556720-5132.  

Organisationsnummer   _______________________________________________________  

Företag    _______________________________________________________  

Adress    _______________________________________________________  

Postadress    _______________________________________________________  

Telefon    _______________________________________________________  

E-postadress   _______________________________________________________  

Ort och datum   _______________________________________________________  

Faktureringsadress  _______________________________________________________  

E-postadress fakturering _______________________________________________________  

 

 

Underskrift   _______________________________________________________  

Namnförtydligande  _______________________________________________________  

 

Insändes till: IDC West Sweden AB, Box 133, 541 23 Skövde.  

Godkänns av IDC West Sweden AB.  
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Övriga villkor 
Industrial Development Center West Sweden AB  
556720-5132 
 

I samband med en riktad nyemission erbjuds företag, fackliga organisationer och övriga regionala 

intressenter att teckna aktier i IDC West Sweden AB. 

Storleken på serviceavgifterna bestäms årligen på ordinarie bolagsstämma och differentieras av antal 

anställda i ägarföretagen. 

1Årlig serviceavgift 
 

1 – 50 anställda    5 000 kr 

51- 99 anställda  10 000 kr 

100 – 199 anställda  17 500 kr 

200 – 499 anställda  25 000 kr 

Mer än 500 anställda  40 000 kr 

I samband med aktietecknandet förbinder sig företaget att betala de beslutade serviceavgifterna till 

bolaget. Betalningen delas upp på två betalningstillfällen, januari och juli månad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Uppdaterade serviceavgifter beslutade på bolagsstämma 190603  
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Övriga uppgifter om företaget 
För att kunna erbjuda bästa service är det viktigt att vi har rätt uppgifter om våra delägarföretag. Nedan 

finns ett antal frågor om ert företag och kontaktpersoner. Tacksamt om ni vill fylla i och bifoga formuläret i 

samband med tecknande av aktiepost. Uppgifterna behandlas konfidentiellt. Vi vill också visa er logotyp 

på vår hemsida samt i övrigt presentationsmaterial. Sänd logotyp samt länk till den hemsida ni önskar visa, 

till info@idcab.se 
 

SNI-kod ___________________ 

Omsättning, Sverige (tkr) Omsättning, Export (tkr) Omsättning, Totalt (tkr) 

____________________________ ___________________________ ____________________________ 

Antal anställda  Varav i produktionen  Varav tjänstemän 

Kvinnor  Män Kvinnor Män  Kvinnor  Män 

________ ________ ________ ________  ________ ________   

Kontaktpersoner  

Namn   E-postadress   Mobilnummer 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

VD 

____________________________ ____________________________ ___________________________ 

Produktion 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

IT 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Marknad 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Inköp 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Ekonomi 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Personal/kompetensutveckling 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Produktutveckling 

mailto:info@idcab.se
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Godkännande av användning av uppgifter  
Jag samtycker till att IDC använder angivna uppgifter för kontakt och utskick  
av information och nyhetsbrev från IDC West Sweden AB i enlighet med intergritetspolicyn? 

 

o  Jag samtycker 

 

https://idcab.se/integritetspolicy/
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