
 

 

Hur fungerar ägande av sporthäst via Asap KB 

- En enkel guide genom avtalen och det praktiska: 

 

Framtidens hästägande är MOMSFRI 

Först och främst – ägande av andel i kommanditbolag är alltid momsbefriat, vilket innebär  

att såväl privatpersoner som alla juridiska personer investerar i Asap KB utan att någon  

moms är iblandad. Asap KB är i sin tur godkänt för att dra moms på hästar, utifrån sin  

storlek och mångfald av olika näringsgrenar inom hästsporten såsom tävling, förädling,  

avel samt handel med olika typer av sport- och avelshästar. 

Det finns två sätt att bli delägare i häst via Asap KB: 

Köp av befintlig andel 

Antingen köper du en eller flera andelar i en befintlig andelsgrupp/sporthäst direkt via 

Asap KB, eller via en befintlig ägare/delägare och meddelar Asap KB om ditt köp. 

Nyteckning/införsäljning av häst 

Eller så kommer du med en egen häst som du parkerar hos Asap KB, genom att sälja in 

hästen till oss på faktura för att sedan samtidigt själv teckna dig för alla andelar i den 

nystartade andelsgruppen för hästen. Du blir alltså initialt både köpare och säljare. När 

registreringen är klar står Asap KB som ägare i STs eller SGs register – men det är du som 

säljer in hästen som bestämmer vilken stallpseudonym som ska visas upp i 

tävlingsprogrammet! 

Du som nytecknar en häst, dvs säljer in en häst, blir ju också ägare till samtliga andelar i 

hästen. Du bestämmer själv vilket antal det skall vara, vilket fylles i direkt via 

nyteckningsformuläret. Dessa andelar kan du sedan själv hantera och sälja valfritt antal och 

till valfritt pris när helst du önskar (förutsatt att det finns köpare). Vilka prisgrupper och 

avtal som du kan välja mellan hittar du både på hemsidan och i Tilläggsavtalet.  

”Andelshästarna” har ”Återköpsgaranti” 

Tänk på att hästar som är tänkta som renodlade så kallade ”Andelshästar” med 20 andelar 

eller mer går under kategori C och kostar lite mer eftersom det ingår en så kallad 

”Återköpsgaranti” där andelsägaren vet att den oavsett vad som händer kan välja att lösa 

in andelen när minst 24 månader har gått. På så sätt kan tillträdande delägare veta att man 

inte riskerar att bli sittande med en värdelös andel i en andelsgrupp man inte känner till. En 

ren säkerhetsparagraf för delägarna med andra ord. 

Vem bestämmer? 

Asap KB jobbar med så kallad kvalificerad majoritet för beslut kring hästarna. 

Märk väl att även om Asap KB rent formellt äger hästarna så är det i Andelsgruppen (med 

hästen som underliggande tillgång) som alla beslut rörande hästen fattas. Kontrollerar man 

80 procent av andelarna/rösterna i en Andelsgrupp så bestämmer man också allt kring 

hästen. För ordningens skull räknas alltid rådande läge som liggande förslag, för att det ska 



 

 

bli så lugnt som möjligt i andelsgrupper där alla kanske inte känner varandra. Men vill man 

exempelvis kastrera hästen eller byta tränare så måste man då tå till stånd en omröstning 

mellan andelsägarna och komma upp i minst 80 procent för att få bifall. 

Hur fungerar det ekonomiska? 

Varje månad runt den 22:e får du ett databas-genererat mejl, där det står exakt vilket 

belopp som dina andelar har skattats till, antingen överskott eller underskott. 

Det är en sammanställning av månadens verksamhet och ska inte förväxlas med en faktura. 

Detta belopp dras sedan från ditt autogiro innan månadens slut. Om du inte vill använda 

dig av autogiro finns andra sätt att sköta sina inbetalningar. 

Om dina hästar har ett överskott för månaden så rullas detta vidare för att möta framtida 

kostnader under året. Kommanditbolag delar alltid ut sitt resultat efter årsbokslutet. 

Skatte-effekterna, dvs avdragsrätt eller vinstskatt, rullas alltid framåt tills du säljer och 

avslutar din investering i Kommanditbolaget. 

Skulle någon andelsägare inte göra rätt för sig och strunta i att betala är det inget som 

drabbar någon annan. Man är själv enbart ansvarig för sina andelar av resultatet, oavsett 

om det är negativt eller positivt. 

Men skulle en andelsägare inte betala på över tre månader så äger Asap KB rätt att först 

utlysa den aktuella andelen till försäljning inom Andelsgruppen, för det belopp som 

andelsägaren är skyldig för sin andel. Om ingen i Andelsgruppen lagt anspråk på andelen 

inom en månad får Asap KB lägga ut andelen till försäljning på öppna marknaden för en 

period om tre månader. Om ingen fortfarande har köpt andelen efter denna tid, eller 

skulden reglerats via inkasso eller kronofogde, dvs totalt åtta månader efter att en 

andelsägare börjat krångla med betalningen så äger Asap KB rätt att tvångssälja hästen för 

att få tillbaka sina pengar. 

Detta tillvägagångssätt har hittills aldrig behövt användas men finns med i avtalet som en 

sorts försäkring mot bedrägerier eftersom Asap KB givetvis inte vill bli utsatt för sådant. 

Tidsperioden av åtta månader gör också så att alla seriösa Andelsgrupper och Tränare som 

managerar dessa grupper har mer än väl tid på sig att ordna köpare på andelen som 

hamnat i obestånd. 

Vad ingår i priset för Asap KBs tjänster? 

I adminavgiften ingår, förutom skötsel av samtliga fakturor och kostnader, kostnaden för 

återköpsgarantin. Återköpsgarantin ger dig rätt att kliva av ditt ägande utan köpare efter 

viss tid (för närvarande 24 månader) som delägare.  

Dessutom erbjuder vi fördelaktiga försäkringslösningar hos bl a Agria, Sveland och 

Folksam, producerar underlagen till alla kunders deklarationsbilagor (inklusive komplett 

deklarationsunderlag för privatpersoner) samt bevakning av insatser till förutbestämda 

insatslopp mm. 

 



 

 

Vad kostar det då? 

 

Så här ser kostnaderna ut, direkt från Tilläggsavtalet: 

 

2. Fast månatlig finansiering avseende löpande förvaltning  

2.1 

Varje kommanditdelägare ska erlägga en fast månatlig ersättning avseende löpande förvaltning 

enligt följande (samtliga belopp är utan moms som inte utgår). Priserna nedan gäller för hela 

Andelsgruppen som således delas upp på antalet andelar: 

- Andelsgrupp A med 1-2 unika andelar (max två delägare): 695 kr. 

- Andelsgrupp B med 3-10 unika andelar (max fem delägare): 995 kr. 

- Nedanstående grupper ingår i den så kallade återköpsgarantin (se p 5.1) för 

kommanditdelägare: 

- Andelsgrupp C med 20 unika andelar: 1 395 kr. 

- Andelsgrupp D med 21-100 andelar: 2 995 kr. 

- Andelsgrupp E med valfritt antal andelar och pris godkänt av Komplementären. 

2.2 

Vid kommanditdelägares första inträde i Bolaget samt köp av ny andel i ytterligare Andelsgrupp 

utgår en fast avgift om 500 kr. 

2.3 

Årlig ersättning om 150 kr per delägande i Andelsgrupp utgår vid december månads avräkning, 

avseende registerhållning.  

2.4 

Vid försäljning av befintliga andelar i befintlig Andelsgrupp utgår en kostnad till säljaren på 125 kr 

per såld och registrerad andel, undantaget de fall när priset per andel understiger samma belopp. 

Vid sådant fall avräknas det belopp som andelen såldes för som ersättning till Asap KB för 

registreringen. Denna paragraf har tillkommit efter den ursprungliga revideringen av Tilläggsavtalet, 

skickades ut till kommanditdelägarna 221201 och gäller därmed från 230301. 

 

Vid övriga frågor – kontakta info@asapkb.se så svarar vi inom 24 timmar! 

Välkommen till framtidens hästägande =) 
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1. Bakgrund, parter, och vissa definitioner 
1.1 

Genom detta kommanditbolagsavtal, nedan kallat Bolagsavtalet, enas parterna om att gemensamt 

bedriva näringsverksamhet i Asap Kommanditbolag, 969794-0014, nedan kallat Bolaget. 

Komplementär i Bolaget är ASAB Andelshästar i Sverige AB, 559265-0534, nedan kallad 

Komplementären. Kommanditdelägare utgörs av varje fysisk eller juridisk person som genom köp av 

en andel i en häst ägd av Bolaget har inträtt som kommanditdelägare i Bolaget och anslutit sig till 

detta Bolagsavtal i enlighet med vad som stadgas i det enskilda köpeavtalet, varvid förhållandet 

mellan samtliga bolagsmän regleras genom detta Bolagsavtal med Tilläggsavtal. 

1.2 

För varje häst ägd av Bolaget som är föremål för andelsägande genom kommanditdelägarskap 

enligt vad som angetts ovan, skapas en grupp inom Bolaget som innehar rätten och ansvaret för 

hästen i ekonomiskt avseende, nedan kallat Andelsgrupp. Rättigheter och skyldigheter kopplat till 

kommanditdelägares del i Andelsgruppen regleras av detta Bolagsavtal. Kommanditdelägare har 

varken andra skyldigheter eller rättigheter än vad som här stadgas, och i övrigt ansvarar 

Komplementären för Bolaget och dess verksamhet.     

1.3 

Till Bolagsavtalet hör även ett tilläggsavtal, vilket ensamt kallas Tilläggsavtalet, men som även 

inkluderas i det som kallas Bolagsavtalet (utan att det särskilt behöver anges). Tilläggsavtalet 

reglerar de närmare detaljer om verksamheten som kan komma att behöva ändras under 

avtalstiden, vilket Komplementären enligt vad som anges i p. 7.3 nedan har ensam rätt att besluta 

om. I Tilläggsavtalet redovisas även bl.a. kommanditdelägarnas närmare skyldigheter att bidra till 

finansieringen av Bolaget och Komplementärens tjänster, genom avgifter och täckande av 

underskott i respektive andelsgrupp.  

1.4 

Vid konkurrens mellan Bolagsavtalet och Tilläggsavtalet har Bolagsavtalet företräde.  

2. Närmare om Bolagets syfte och verksamhet samt Andelsgrupper 

2.1   

Bolaget, som ska ha firman Asap KB med huvudkontor i Halmstad, Hallands län, har bildats i 

vinstsyfte och ska bedriva administration och handel med med tävlingshästar som underliggande 

värden i den ovan beskrivna andelsägandeformen, samt verksamhet i form av tävling och avel med 

hästar och därmed förenlig verksamhet i Sverige – detta med största möjliga ekonomiska utfall för 

bolagsmännen till fördelning enligt vad som anges i Bolagsavtalet.  

2.2 

Kommanditdelägare utgörs av varje fysisk eller juridisk person som genom köpeavtal eller på annat 

vis förvärvat rätten till en andel i häst (genom andel i Andelsgrupp) ägd av Bolaget, vilket endast kan 

ske genom inträde som kommanditdelägare i Bolaget. För varje häst ägd av Bolaget skapas en 

Andelsgrupp. Komplementären har ensam rätt att avgöra och administrera hästköp och bildandet 

av Andelsgrupper. Antalet andelar i en Andelsgrupp bestäms av Komplementären vid 

Andelsgruppens bildande, och kan därefter inte ändras – dock kan andel överlåtas/inlösas enligt 



 

 

detta Bolagsavtal, men antalet möjliga andelar i en Andelsgrupp är fast. En kommanditdelägare kan 

äga flera andelar, i samma eller olika Andelsgrupper.    

2.3 

Såväl Komplementären som samtliga kommanditdelägare är skyldiga att vara lojala gentemot 

Bolaget och främja och tillvarata dess intressen.  

2.4 

Varken Bolaget eller Komplementären svarar gentemot kommanditdelägare eller annan, för skicket 

eller funktionsdugligheten hos den häst som Andelsgrupp skapas kring, oaktat att hästen ägs (eller 

köps) av Bolaget vid Andelsgruppens bildande. Bolaget och Komplementären med dess 

tillhandahållna tjänster är i detta avseende endast verktyg för kommanditdelägarnas ägande och 

administration kring hästen. 

2.5 

Föl fött av sto ägt av Bolaget, inkluderas i moderns Andelsgrupp kalenderåret ut det år som fölet 

föds. Från och med 1 januari året därpå, bildas en egen Andelsgrupp kring fölet varvid varje 

kommanditdelägare ingår i denna Andelsgrupp med samma fördelning som för moderns 

Andelsgrupp, såvida inte annat överenskommes. Bolagsavtalet gäller i alla delar även för sådan 

nytillkommen Andelsgrupp.  

2.6 

Andelsgrupp för travhäst eller galopphäst kan ansöka om särskild ägarpseudonym i Svensk 

Travsports hästägarregister i enlighet med Svensk Travsports från tid till annan gällande regler. 

Ändelsen ”- Asap” ska alltid läggas till vid registrering. Om så inte skett har Komplementären rätt att 

ändra registreringen till det sagda.  

2.7 

Kommanditdelägare överlåter helt och fullt åt Komplementären att anta nya kommanditdelägare, 

vilket sker genom skapandet av nya Andelsgrupper eller vid kommanditdelägares överlåtelse 

(inkluderande inlösen) av andel i Bolaget enligt vad som anges i detta avtal. Kommanditdelägare 

godkänner genom sitt inträde som bolagsman i Bolaget och genom detta Bolagsavtal, varje sådan 

ny tillkommande kommanditdelägare som part i detta Bolagsavtal, på samma sätt som 

nytillkommande kommanditdelägare godtar såväl Komplementären som samtliga befintliga 

kommanditdelägare som medparter i Bolagsavtalet.  

2.8 

Kommanditdelägare ger härmed vid var tid registrerad ställföreträdare för Komplementären en 

oåterkallelig fullmakt utan begränsning i tid, att företräda kommanditdelägare inför Bolagsverket 

vid ändring av bolagsman, avseende såväl anmälan av ny bolagsman som anmälan om avgång för 

bolagsman som utträtt enligt detta avtal. Fullmakten innefattar behörighet att vidta samtliga de 

åtgärder varje bolagsman själv äger vidta i detta avseende. Fullmakten innefattar även behörighet 

att anmäla avliden bolagsman. Registerändringar av här avsett slag sker dock inte med automatik av 

Komplementären, utan fullmakten innebär endast en behörighet att vidta dessa åtgärder.  

2.9 

Komplementären svarar för att föra register över Andelsgrupper med uppgift om häst samt 

kommanditdelägare i respektive Andelsgrupp, med delägares namn eller firma, person- eller 

organisationsnummer samt adress. Komplementären utfärdar även vid inträde i Bolaget 

andelsbevis utvisande kommanditdelägarens andel i Bolaget.  



 

 

 

3. Insatser och finansiering m.m. 

3.1 

Samtliga kommanditdelägare är skyldiga att fullgöra en insats om en (1) krona till Bolaget, genom 

kontant inbetalning i enlighet med Komplementärens instruktioner. Skyldighet att öka avtalad 

insats föreligger inte i något fall. Kommanditdelägare är dock skyldig att bidra till Bolagets (och mer 

specifikt respektive Andelgrupps) finansiering i enlighet med vad som stadgas i Bolagsavtalet med 

Tilläggsavtal.   

3.2 

Med avsteg från 2 kap. 6 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (nedan endast 

handelsbolagslagen) överenskommes att part inte ska tillgodoräknas ränta på vid räkenskapsårets 

början behållen insats.  

3.3 

Bolaget ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut i enlighet 

med vad som anges i bokföringslagen.  

3.4 

Komplementären är ensam och obegränsat ansvarig för Bolagets skulder och förpliktelser gentemot 

tredje man. Varje kommanditdelägare har förbehållit sig att gentemot tredje man inte svara för 

Bolagets förbindelser med mer än sin avtalade insats, såsom denna har angetts i p. 3.1 ovan.  

3.5 

Komplementären ombesörjer att Bolagets skulder betalas, med avräkning av kostnader fördelat på 

Andelsgrupp månadsvis i efterhand på sätt som framgår av Tilläggsavtalet. Kommanditdelägare åtar 

sig att vid underskott månadsvis bidra till Bolagets (genom sin Andelsgrupp) finansiering enligt vad 

som anges i Tilläggsavtalet. Komplementären avgör huruvida förutsättningar föreligger för att 

finansiering ska aktualiseras, i enlighet med vad som följer av Tilläggsavtalet. Parterna är eniga om 

att kommanditdelägares skyldighet att bidra till Bolagets finansiering enligt det här sagda och 

Tilläggsavtalet, utgör en väsentlig skyldighet enligt Bolagsavtalet.  

3.6 

Överskott (vinst) påföres kommanditdelägare årsvis i enlighet med vad som anges i Tilläggsavtalet. 

Vinst får lyftas tidigast vid den efter färdigställt årsbokslut närmast följande månatliga avräkningen 

enligt vad som angetts ovan och i Tilläggsavtalet, om inte annat överenskommes i Andelsgruppen 

och med godkännande av Komplementären.    

3.7 

Kommanditdelägare ansvarar endast för finansiering av sin andel i Andelsgruppen som skapats 

kring en av Bolaget ägd häst, och har endast rätt till del i vinst hänförlig till sådan Andelsgrupp. 

Respektive kommanditdelägares andel i Andelsgruppen framgår av köpeavtalet varigenom andelen 

förvärvades. Kommanditdelägare kan således aldrig svara för underskott eller ta del i vinst 

hänförligt till någon annan Andelsgrupp. Inte heller kan kommanditdelägare ta del av Bolagets 

resultat i övrigt, utan det tillkommer Komplementären helt och fullt (som även svarar för eventuellt 

underskott i Bolagets resultat utanför Andelsgrupperna). I konsekvens med detta svarar 

Komplementären för att hålla isär respektive Andelsgrupps intäkter och utgifter, både i förhållande 

till varandra och i förhållande till Bolagets övriga intäkter och utgifter.  

3.8 



 

 

Kommanditdelägare erhåller månadsvis avräkning beträffande finansieringen enligt det ovansagda 

och Tilläggsavtalet, vari framgår vilka intäkter och kostnader hänförligt till Andelsgruppen som 

avräkningen baseras på. Därutöver erhåller kommanditdelägare del av årsbokslut för 

Andelsgruppen. Utöver detta ska kommanditdelägare inte ha sådan kontrollrätt som anges i 2 kap. 

5 § handelsbolagslagen.  

4. Närmare om förvaltningen och Bolagets ledning samt omröstning inom Andelsgrupp 

4.1 

Komplementären är ensam förvaltningsberättigad i Bolaget och tecknar dess firma. Med 

förvaltningsåtgärder avses alla slags åtgärder i och för Bolagets verksamhet – såväl rättshandlingar 

som faktiska åtgärder. Förvaltningen utövas av vid var tid behörig företrädare för Komplementären. 

Rätt till delegation av förvaltningsåtgärder föreligger. Komplementären ansvarar i enlighet med det 

sagda för alla förvaltningsåtgärder kopplat till varje Andelsgrupp, såsom beställningar och betalning 

av varor och tjänster, liksom för Bolagets fulla förvaltning i övrigt.  

4.2 

Kommanditdelägare har inte i något avseende rätt att företräda Bolaget eller föra dess talan, och 

får inte gentemot utomstående ge sken av att denne har behörighet att företräda Bolaget såsom 

ägare till hästen, eller i annat avseende.   

4.3  

Följande åtgärder ska vara föremål för omröstning inom respektive Andelsgrupper innan de får 

vidtas av Komplementären:  

A) Avseende tävlingshästar 

 A1. Byte av tränare alternativt uttagande ur träning. 

 A2. Operativa ingrepp (såvida åtgärden kan anstå till omröstning).  

 A3. Försäljning av häst ur bolaget. 

A4. Samtliga åtgärder som riskerar att inverka på hästens framtida 

användningsområde eller åtgärd som innebär betydande kostnader för 

bolagsmännen. Med betydande kostnader avses direkta merkostnader som för 

Andelsgruppen överstiger ett halvt prisbasbelopp. 

A5. Förändring av hästens försäkring, om det inte är så att Asap KB fått bättre villkor 

på gällande försäkring på nytt bolag eller liknande. 

A6. Uttagande av hästen ur så kallade insatslopp eller anmälan till ytterligare lopp. 

B) Avseende avelshästar 

 B1. Operativa ingrepp (såvida åtgärden kan anstå till omröstning).  

 B2. Försäljning av häst ur bolaget. 

B3. Samtliga åtgärder som riskerar att inverka på hästens framtida 

användningsområde.  

B4. Val av hingst som stoet skall betäckas med alternativt val av hingsthållare. 

 B5. Prissättning (vid kommersiell avelshingst). 

B6. Förändring av hästens försäkring, om det inte är så att Asap KB fått bättre villkor 

på gällande försäkring på nytt bolag eller liknande. 

4.4 

Komplementären svarar för att i förekommande fall och på sätt som bestäms av Komplementären 

utlysa omröstning inom Andelsgrupp, innehållandes röstningsalternativ med instruktioner och 



 

 

tidsfrist för avgivande av röst. Varje kommanditdelägare i Andelsgruppen har rösträtt i enlighet med 

dennes andel i Andelsgruppen (vilket framgår av köpeavtal och det digitala andelsbeviset som tagits 

fram av Asap KB vid köp). Kommanditdelägare har endast rätt att delta i omröstning i egen 

Andelsgrupp och har således ingen rätt till inflytande i annan Andelsgrupp.   

4.5 

Kommanditdelägare har rätt att hos Komplementären påkalla omröstning i sin Andelsgrupp 

avseende fråga som anges i p. 4.3 ovan, varvid Komplementären svarar för informationsinhämtning 

och beslutsunderlag för sådan omröstning, samt utlysning av omröstning i enlighet med 

ovannämnda rutiner, vilket ska ske utan oskäligt dröjsmål. Som påkallande av omröstning räknas 

även motförslag till av Komplementären framfört förslag inför omröstning, vilket således ska 

framföras som röstningsalternativ som ska komma övriga till del innan frågan avgörs.   

4.6 

För vidtagande av åtgärd som ska vara föremål för omröstning enligt p. 4.3, krävs bifall till förslaget 

av minst 80 % av andelarna i Andelsgruppen. Undantag gäller för beslut enligt punkten A1 i den 

situation att tränaren själv sagt upp sig eller av annan anledning slutat som tränare, beslut enligt 

punkten B4 och B5 samt även beslut om prissättning då föregående beslut har fattats om 

försäljning av föl ur bolaget. För dessa här uppräknade beslut gäller det förslag som vid 

omröstningen får flest röster. Vid lika röstetal avgör Komplementären vilket beslut som ska gälla.  

4.7 

Vad som ovan stadgats om omröstningsförfarande gäller inte i det fall djurskyddsskäl medför att 

omröstningsförfarande inte kan tillämpas, eller då resultatet av omröstning står i strid med gällande 

djurskyddsregler. Hästens vårdhavare, eller annan som enligt djurskyddsregler har rätt därtill, är i 

sådana fall ensamt behörig att fatta de beslut som behövs.  

4.8 

Samtliga hästar livförsäkras till ett minimum av hästens inköpspris, vilket kan justeras till uppskattat 

marknadsvärde eller i övrigt ändras (inkluderande att livförsäkringsmomentet kan tas bort) genom 

ovannämnda principer för omröstning om sådant beslut. Ändring kan dock inte ske oftare än 

halvårsvis, om inte komplementären frivilligt ställer upp på förslag om ändring inom nämnda 

tidsgräns. Försäkringen ska även omfatta veterinärvård, vilket är obligatoriskt och således inte kan 

tas bort genom omröstning i Andelsgruppen. Försäkring ska vara tecknad i något av de alternativ 

som Komplementären från tid till annan anvisar.       

5. Försäljning/äganderättsövergång och återköpsgaranti av andel 

5.1 

Kommanditdelägare har rätt att fritt överlåta sin andel i Bolaget/Andelsgrupp till annan fysisk eller 

juridisk person, såvida skäl att neka sådan överlåtelse inte finns på grund av förvärvarens 

kreditvärdighet och förutsatt att förvärvaren skriftligen accepterar att inträda i Bolagsavtalet i 

överlåtarens ställe utan att därvid ställa några villkor (vilket lämpligen sker genom köpeavtal 

framtaget för ändamålet). Meddelande om överlåtelse, med fullständiga uppgifter om förvärvarens 

person- eller organisationsnummer, namn och vederlag för andelen, ska utan oskäligt dröjsmål 

lämnas till Komplementären, som genomför sedvanlig kreditprövning av förvärvaren. Om inträde 

nekas, ska meddelande därom lämnas till såväl överlåtare som förvärvare utan oskäligt dröjsmål. I 

annat fall införs förvärvaren som kommanditdelägare i Bolaget/Andelsgruppen per närmast 

följande månadsskifte (varvid övriga avtalsparter förbundit sig att acceptera sålunda tillkommande 



 

 

bolagsmän enligt vad som angetts i p. 2.7 ovan). Överlåtelse kan alltså endast ske med verkan per 

ett månadsskifte. Överlåtaren anses samtidigt ha utträtt ur Bolaget, såvida denne inte också äger 

annan andel i Andelsgrupp än den överlåtna andelen.  

5.2 

Om kommanditdelägare avlider, har dennes rättsinnehavare/arvtagare rätt att inträda som 

kommanditdelägare i Bolaget/Andelsgruppen i den avlidnes ställe, såvida förvärvaren skriftligen 

accepterar att inträda i Bolagsavtalet i överlåtarens ställe utan att därvid ställa några villkor, samt 

genomgår sedvanlig kreditprövning enligt vad som angetts för annan förvärvare enligt p. 5.1. 

Meddelande om sådant förvärv som här avses ska i förekommande fall lämnas till Komplementären 

inom sex månade från dödsfallet. Vad som nu sagts ska gälla även vid andra familjerättsliga fång 

såsom bodelning, dock med den justering att meddelande till Komplementären ska lämnas utan 

oskäligt dröjsmål.  

5.3 

Komplementären har rätt att fritt överlåta komplementärskapet i Bolaget till annat aktiebolag, 

vilket alltså inte medför grund för varken uppsägning av detta Bolagsavtal, inlösen eller likvidation 

av Bolaget.   

5.4 

Häst ägd i minst tjugo (20) lika stora andelar (andelsgrupp C enligt vad som framgår av 

Tilläggsavtalet) omfattas av en återköpsgaranti enligt följande. Om en kommanditdelägare i sådan 

Andelsgrupp, efter att det förflutit minst 24 månader från köpet varvid denne inträdde som 

kommanditdelägare i Bolaget, önskar utträda ur Andelsgruppen genom nyttjande av 

återköpsgaranti, löses andelen in till det lösenpris som framgår av Tilläggsavtalet, läggs ut till 

försäljning och förvaltas under tiden av Komplementären, som står för samtliga rättigheter och 

skyldigheter hänförligt till andelen (inkluderande alltså såväl månadsvis finansiering enligt 

Tilläggsavtalet, som rösträtt och rätt till del i årlig vinst hänförligt till andelen).  

5.5 

Andel i Andelsgrupp som återköpts enligt p. 5.4 ska först erbjudas till försäljning bland övriga 

kommanditdelägare i Andelsgruppen till högstbjudande. Bud ska meddelas Komplementären inom 

30 dagar från avsändandet av Komplementärens meddelande härom. Om försäljning inte kommer 

till stånd på detta vis, läggs andelen ut till försäljning på öppna marknaden. Om andelen fortfarande 

efter tre månader från återköpet inte har blivit såld, har Komplementären rätt att genomföra 

försäljning av aktuell häst ur Bolaget utan föregående omröstningsförfarande, med inlösen av 

samtliga andelar i Andelsgruppen. Inlösenpris ska i sådant fall utgöras av det överskott som efter 

sådan försäljning – efter avdrag för försäljningskostnader och Komplementärens kostnader för 

förvaltningen av andelen – uppstår i Andelsgruppen, fördelat på andelarna enligt gällande principer 

för vinstfördelning. Varje andel ska dock som minst ge ett lösenpris motsvarande priset enligt 

återköpsgarantin, enligt Tilläggsavtalet, oavsett om försäljningen enligt det sagda skulle generera 

ett underskott (sådant underskott står alltså Komplementären för). Efter inlösen enligt vad som här 

sagts (liksom då försäljning av återköpt andel kommer till stånd) utträder 

andelsägaren/andelsägarna samtidigt ur Bolaget, såvida andelsägare inte också äger annan andel i 

Andelsgrupp än den överlåtna/inlösta andelen.     

5.6 



 

 

Kommanditdelägare kan i övrigt när som helst utbjuda andel i Andelsgrupp till försäljning genom 

Komplementärens förmedling enligt de villkor som vid var tid erbjuds för sådan förmedling, såväl 

digitalt som analogt.  

5.7 

Vid all överlåtelse enligt detta avsnitt, inträder förvärvaren i överlåtaren rätt och skyldighet enligt 

detta Bolagsavtal, avseende t.ex. såväl upplupen men ännu ej förfallen vinst, som förfallen 

skyldighet att bidra till finansiering inom Andelsgruppen enligt p. 3.5 ovan och Tilläggsavtalet.  

5.8 

Kommanditdelägares skyldighet att iaktta vad som anges beträffande överlåtelse av andel, utgör en 

väsentlig skyldighet enligt Bolagsavtalet. 

6. Utträde ur Bolaget i övriga fall 

6.1 

Oaktat vad som i övrigt stadgas i detta Bolagsavtal om påföljder i anledning av en 

kommanditdelägares kontraktsbrott, ska kommanditdelägare som agerat illojalt eller på annat vis 

äventyrat övriga kommanditdelägares eller Komplementärens intressen, genast utträda ur Bolaget 

såvida avtalsbrottet inte kan anses ringa. Detsamma gäller för det fall kommanditdelägare överlåtit 

andel i Bolaget i strid med detta Bolagsavtal, eller familjerättsligt fång/överlåtelse kommit till stånd i 

strid med p. 5.2 ovan. I dessa fall ska såväl överlåtare som förvärvare genast utträda ur Bolaget. 

Slutligen ska kommanditdelägare utträda ur Bolaget om denne inte i tid erlägger betalning 

avseende Bolagets/Andelsgruppens finansiering enligt vad som angetts i p. 3.5 ovan samt 

Tilläggsavtalet, och inte inom tre månader vidtar rättelse – förutsatt att minst två 

betalningspåminnelser gjorts under denna tid, med minst två veckor mellan varje påminnelse. För 

det fall det under nämnda tidsfrist av någon inges en ansökan om kommanditdelägarens 

försättande i konkurs, ska utträde dock ske omedelbart obehindrat av de här nämnda tidsfristerna.   

6.2 

Begäran om utträde enligt p. 6.1 i fall av illojalt agerande eller äventyrande av övriga 

kommanditdelägares eller Komplementärens intressen, ska till berörd kommanditdelägare 

framställas av Komplementären. Kommanditdelägaren ska ges skälig tid att inkomma med sina 

synpunkter i frågan, varefter Komplementären avgör om utträde ska ske. I övriga fall av utträde 

enligt p. 6.1 sker utträde automatiskt (efter att i förekommande fall stadgade tidsfrister förlöpt), 

utan att särskilt meddelande behövs.  

6.3 

Om en kommanditdelägare försätts i konkurs, ska Bolaget inte träda i likvidation. 

Kommanditdelägares konkursbo ska uteslutas och utträda ur Bolaget och Bolagsavtalet gäller 

fortsatt mellan övriga parter.   

6.4  

Vid kommanditdelägares utträde enligt detta avsnitt ska samtliga dennes andelar i Andelsgrupp 

lösas in och först erbjudas övriga kommanditdelägare inom respektive Andelsgrupp till 

högstbjudande, därefter (om försäljning inte kommer till stånd på så vis) läggas ut till försäljning på 

öppna marknaden, enligt motsvarande principer som gäller vid återköp enligt p. 5.5. Andel förvaltas 

under tiden av Komplementären enligt samma principer som vid återköp och försäljning enligt 

nämnda punkt. Utträdande kommanditdelägare ska erhålla ett lösenbelopp motsvarande 

försäljningspriset för dennes ägda andel/andelar, efter avdrag för Komplementärens 



 

 

försäljningskostnader, kostnader för förvaltningen, och med avdrag även för eventuell skada som 

genom avtalsbrottet orsakats Bolaget eller annan part till detta Bolagsavtal. I sistnämnda fall ska 

skadelidande part ur lösenlikviden erhålla eventuell sålunda erhållen ersättning motsvarande sin 

skada. Det sagda utesluter inte parts eller Bolagets rätt till ersättning för ytterligare skada utöver 

vad som kan kompenseras på detta sätt, exempelvis om försäljning leder till underskott i 

förhållande till Komplementärens kostnader under tiden för förvaltning av andelen, vilket alltså 

utträdande kommanditdelägare alltjämt är betalningsskyldig för (lösenlikvid kan sålunda också 

uppgå till underskott).    

6.5 

Utträdande part har inte rätt till någon andel i upplupen men ännu ej förfallen vinst.    

6.6 

Vid alla situationer av utträde/inlösen/uteslutning enligt detta eller föregående avsnitt, ska 

bestämmelsen i 2 kap. 30 § handelsbolagslagen inte ha tillämpning.  

7. Avtalstid, ikraftträdande, uppsägning och likvidation 

7.1 

Bolagsavtalet träder i kraft då minst en kommanditdelägare godkänt detsamma genom köpeavtal 

av andel (eller på annat sätt), och tillkommande kommanditdelägare ansluter sig med övriga parters 

i förväg lämnade godkännande i enlighet med vad som avtalats förut i detta Bolagsavtal. 

Komplementären blir bunden av avtalet i samband med den först anslutande kommanditdelägaren, 

genom sitt tillhandahållande av avtalet till kommanditdelägaren. Särskilda underskrifter på 

Bolagsavtalet behövs således inte.   

7.2 

Bolagsavtalet löper till och med den 31 december 2030. För det fall avtalet inte sagts upp av 

Komplementären senast ett (1) år före avtalstidens utgång, förlängs det automatiskt med tio (10) år 

i taget. 

7.3 

Komplementären har rätt att ensam revidera bestämmelserna i Tilläggsavtalet, genom skriftligt 

meddelande till samtliga kommanditdelägare senast tre (3) månader i förväg. Sådan ändring får 

dock inte innebära genomgripande förändringar av kommanditdelägares ekonomiska skyldigheter 

enligt avtalet, såvida inte sådan ändring kan motiveras av marknadshändelse såsom lagändring i 

eller bedömning/praxis i skattemässigt avseende som inte tidigare beaktats, liksom ändringar från 

travförbundet eller andra berörda organisationer. Ändrade förutsättningar i skattemässigt avseende 

behöver inte aviseras i förväg av Komplementären utan träder i kraft från dess att 

bedömningen/ändringen gäller, och kan därmed även tillämpas retroaktivt för såväl 

kommanditdelägare som Komplementär. 

7.4 

Kommanditdelägare har inte rätt att säga upp Bolagsavtalet annat än för det fall Komplementären 

allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt avtalet, och avtalsbrottet medför att villkoren för 

Bolagsavtalet väsentligen förändrats. Uppsägningstid uppgår till minst sex (6) månader, under vilken 

tid parterna ska försöka nå enighet i saken. I det fall enighet inte kan nås, upphör avtalet att gälla 

ett (1) år efter att lagakraftvunnen dom föreligger, med fastställande av Komplementärens 

avtalsbrott enligt denna bestämmelse. Bolaget ska då träda i likvidation. I annat fall än som här 



 

 

angetts kan avtalet inte sägas upp av kommanditdelägare, utan avtalet gäller för 

Kommanditdelägares livstid såvida inte Komplementären sagt upp avtalet enligt p. 7.2.  

7.5 

För det fall Komplementären har sagt upp avtalet enligt p. 7.2 till innevarande avtalsperiods utgång, 

ska Bolaget träda i likvidation vid avtalstidens utgång.  

7.6 

Under Bolagets likvidation ska Bolagets förvaltning, rätten att företräda Bolaget samt parternas 

inbördes rättigheter och skyldigheter i tillämpliga delar regleras i enlighet med vad som stadgas i 

detta Bolagsavtal. Likvidator ska i alla händelser av likvidation vara den legala ställföreträdaren för 

Komplementären, eller den som denne utser i sitt ställe.  

8. Meddelanden 

8.1 

Komplementären har rätt att lämna meddelanden till kommanditdelägare enligt detta Bolagsavtal 

till den mailadress som kommanditdelägaren angett i köpeavtalet. Det åligger kommanditdelägare 

att tillse att eventuella adressändringar kommer Komplementären till del. Meddelanden avsända till 

kommanditdelägare till adress som här anges anses ha kommit denne tillhanda vid avsändandet. 

9. Lag och tvistlösning 

9.1 

Svensk lag ska tillämpas på detta Bolagsavtal.  

9.2 

Tvist i anledning av detta Bolagsavtal ska avgöras av allmän domstol.  

_______________________ 

   


