
Köpanbud för andel/andelar i andelsgrupp/häst i Asap KB

Anbudet gäller från (år och månad):_________________

  Köpare:

  För- & Efternamn / Bolag Person- / Org. nummer
  ________________________________ ________________________________

  Telefon / Mobilnummer E-post
  ________________________________ ________________________________

Köpanbud, för häst, gäller andelsnummer/säljare:_______  /  ____________________________
(Andelsnummer och Säljare behöver endast fyllas i om informationen är känd. I regel lämnas fälten blanka)

Namnteckning / Firmateckning  
__________________________________ 

Namnförtydligande  Ort och datum
__________________________________ __________________________

Anbudet gäller (välj ett alternativ): Tävlingsrätt  Avelsrätt Fullständig rätt

Asap KB, Småttalyckevägen 16, 30272 Halmstad 070-7602757 info@asapkb.se Org nr.: 969794-0014

  Antal delar             Hästens Namn      Pris per    Deltotal      Reg. avgift Total
     andel

1A Nyteckning / insättning i Asap KB görs till SEB konto 5101 10 802 65

  Antal delar             Hästens Namn      Pris per    Deltotal      Reg. avgift Total
     andel

1B Köp av befintlig andel via Asap KB. Insättning görs till SEB konto 5101 34 403 23

Jag, som tillträdande köpare, godkänner härmed innehållet i Asap KB’s dokument, kallade “Bolagsavtalet”, “Tilläggsavtalet” samt 
“GDPR” vid nedanstående signering. Jag medger också att kommande månadsavräkningar dras via autogiro från av mig angivet 
konto enligt nedan.

Bank:__________   Clearingnummer:__________   Kontonummer:____________________

Varje ny andelsägare som registreras i en andelsägargrupp skall sätta
in en registreringsavgift om 500:- till SEB konto: 5101 10 802 65
Insättningen märks med initialer och hästens namn (så mycket som får plats)

Om köpet av en andel/andelar reglerats direkt mellan säljare & köpare behöver inga medel sättas in till Asap KB. Sätt i så fall ett kryss i denna ruta
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