
Införsäljning av häst till ASAP Kommanditbolag

Införsäljningen gäller från (år och månad):_________________

  Köpare (Första certifikatsinnehavare):
  För- & Efternamn / Bolag     Person- / Org. nummer

  ________________________________   ________________________________

  Telefon / Mobilnummer      E-post

  ________________________________   ________________________________

Säljare / Inköpt från:____________________________________________________________

Jag, som tillträdande köpare, och därmed första cert innehavare, 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:____________________

Namnteckning / Firmateckning      Ort och datum
__________________________________    __________________________

Namnförtydligande       
__________________________________    

Avtalet gäller (Välj minst ett alternativ):     Tävlingsrätt          Avelsrätt          Fullständig rätt

Ägarpseudonym (utan eget förslag registreras STALL HÄSTENS NAMN - ASAP):__________________________

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

1A Endast om köpare / säljare är samma person/företag (inget separat köpeavtal behövs)

1B Vid extern säljare skall samtliga tillträdande köpare anges på sid 2, samt separat köpavtal för varje delägare inlämnas

 Antal andelar  Prisgrupp            Hästens Namn              ID-Nummer           Pris Önskat Försäkringsbolag      Livbelopp
           A, B, C eller D                    Exkl moms      (om inget anges så används Folksam)        
     

 Antal andelar  Prisgrupp            Hästens Namn              ID-Nummer           Pris Önskat Försäkringsbolag      Livbelopp
           A, B, C eller D                    Exkl moms      (om inget anges så används Folksam)        
     



Namn på andelsägare E-mail Mobil nummer Pers./Org. nummer Antal 
andelar

Bank & Konto

Andelsägarförteckning

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

Namn på hästen / andelsgruppen:______________________________________________ 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)
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