Tilläggsavtal till samarbetsavtal med Parkfast Arena AB per den 2017-12-12

Mellan
Parkfast Arena AB, org nr 556688-3657, med adress Box 310 55, 200 49 Malmö (nedan
”Parkfast”)
och
Malmö kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 2120000-1124, med adress 205 80
Malmö (nedan ”Kommunen”)
Parkfast och Kommunen benämns nedan gemensamt ”Parterna”

Tilläggsavtal
1. Inledning
Detta tilläggsavtal har sin grund i samarbetsavtalet mellan parterna per 2017-12-12.
Utgångspunkten för samarbetet mellan parterna är beskrivet i samarbetsavtalet.
Detta tilläggsavtal har till syfte att ge förutsättningar för Parkfast att kunna förbereda för och
genomföra värvningar av arrangemang bortom pandemins besöksbegränsningar.
Malmö Arena är en av flera centrala delar i besöksnäringens värdekedja i staden och bidrar
starkt genom sina evenemang och kongresser till övriga delar av näringen. Arenan är också en
av flera motorer för en återhämtning av branschen när pandemin klingar av och för att
möjliggöra detta krävs ett säkerställande av värvningskapaciteten redan nu.
2. Finansiering
Kommunen ersätter Parkfast med 8.500 tkr för 2021, utöver det belopp som regleras i
Samarbetsavtalet, för värvningsaktiviteter under avtalsperioden. Den utökade ersättningen ska
också säkerställa fortsatta möjligheter under 2021 för de aktörer som naturligt har sin hemvist
inom arenan. Parternas åtagande är reglerade i Samarbetsavtalet enligt ovan.
Utbetalningsplanen ska följa samma plan som regleras i ovan nämnda Samarbetsavtal.
3. Övrigt
Detta avtal gäller för perioden 2021. Avtalet ska fortlöpande utvärderas utifrån pandemins
påverkan på verksamhetens bärkraft, om verksamheten erhåller andra offentliga ersättningar
till följd av pandemins påverkan på verksamhetens ekonomi och om intentionerna med detta
avtal, som också regleras i Samarbetsavtalet, är uppfyllda. Därefter bestäms ersättnings
storlek, inför varje delutbetalning.
Om ersättningen förändras ska detta meddelas Parkfast senast 2 månader före regleringen av
ersättningens storlek enligt detta avtal.
4. Tilläggsavtalets giltighet

Giltigheten av Tilläggsavtalet är beroende av godkännande av Malmö kommunstyrelse genom
ett beslut som vinner laga kraft.
Förevarande avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar varav Parterna har tagit
varsitt.
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