
 

 

Tilläggsavtal till Bolagsavtal för Asap KB                                   
Giltigt från/reviderat 220801 och publicerat på asapkb.se 221112   
© Asap KB, all kopiering förbjuden 

 

 

 

 

1. Bakgrund, parter, och vissa definitioner 

1.1 

Detta avtal utgör ett tillägg till Bolagsavtalet för Asap KB, och åsyftar att reglera de 

förhållanden som kan komma att behöva justeras under avtalstiden, vilket Komplementären 

har ensam rätt att göra i enlighet med vad som följer av Bolagsavtalet. Detta Tilläggsavtal 

följer samma definitioner som anges i Bolagsavtalet.  

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 400 kr exkl. moms. 

2.3 

Årlig ersättning om 120 kr exkl. moms 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 

100 kr exkl moms 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. 

2.5 

Avgifterna/ersättningen enligt ovan debiteras genom autogiro eller genom annat av Bolaget 

godkänt betalningssätt.  



 

 

3. Övrig finansiering  

3.1 

Månatlig finansiering av underskott i Andelsgrupp åligger kommanditdelägare enligt vad som 

angetts i p. 3.5 i Bolagsavtalet, och debiteras månadsvis i efterskott med angivande av 

underliggande intäkter och kostnader. Kommanditdelägares andel i underskottet debiteras 

denne via autogiro, eller genom annat av Bolaget godkänt betalningssätt.  

3.2 

Vid av kommanditdelägare begärd omröstning enligt Bolagsavtalet p. 4.5, debiteras 

Andelsgruppen ifråga 1 000 kr exkl. moms, vid bifall till kommanditdelägarens framförda 

förslag. Om förslaget inte bifalles, debiteras kostnaden istället den kommanditdelägare som 

påkallat omröstningen.  

3.3 

För övrig rådgivning, konsultation eller merarbete inom ramen för Andelsgruppens intressen 

kan Komplementärens tjänster köpas för faktisk kostnad, vilket debiteras den eller de 

kommanditdelägare i Andelsgruppen som efterfrågat tjänsten.    

4. Kompletterande bestämmelser om förvaltningen  

4.1 

Såsom framgår av Bolagsavtalet svarar Komplementären ensam för all förvaltning av Bolaget, 

och kommanditdelägare har ingen del i den. Komplementären attesterar således fakturor, 

utlyser omröstningar och ansvarar ensam för tränarens eventuella information till 

kommanditdelägare i Andelsgruppen.  

4.2 

Vid vinst av hederspriser har närvarande kommanditdelägare i Andelsgruppen rätt att ta emot 

priset – vid flera närvarande ska utlottning av priset ske såvida inte annat överenskommes.  

4.3 

Vad gäller s.k. insatslopp anmäls samtliga hästar som förvärvas av Bolaget till lopp för vilket 

första inbetalningen förfaller efter förvärvet. Med insatslopp avses för närvarande: 

För tvååringar 

 Svensk Uppfödningslöpning 

 För treåringar 

 E3 och Svenskt Travkriterium  

För fyraåringar 

 ECT/Pokalloppen, ECT/SprinterMästaren, Svenskt Travderby och Breeders 

Crown 

 För ston 

 StoChampionatet 

5. Återköpsgaranti  

Se Bolagsavtalet p. 5.4 – 5.5. 

5.1  

Återköpspriset per andel (grupp C-D-E) är 400 kr.  

 



 

 

6. Årsbokslut och deklarationsunderlag  

6.1 

Vinstfördelningsprinciper anges i Bolagsavtalet och innebär att vid varje årsbokslut 

sammanställs samtliga intäkter och kostnader hänförliga till varje Andelsgrupp, med 

påförande av resultat härifrån för kommanditdelägares sammanlagda andelar i 

Andelsgrupper. Kommanditdelägare påförs således en nettovinst eller nettoförlust för sitt 

totala andelsinnehav. Komplementären påförs den del av Bolagets årsresultat som överstiger 

summan av andelsresultaten enligt det sagda.  

6.3 

Varje kommanditdelägare och Komplementären deklarerar för sin del av årsresultatet. 

Bolaget bistår med beräkning av resultat i god tid innan deklarationstidpunkten. För fysiska 

personer skattskyldiga i Sverige ges även deklarationsanvisningar. I mån av möjlighet ges även 

vissa anvisningar till juridiska personer skattskyldiga i Sverige, men ansvaret för att bokföra 

och deklarera resultatet åligger alltid kommanditdelägaren själv. Kommanditdelägare som 

inte är skattskyldiga i Sverige ges inga deklarationsanvisningar. 


