SAMMANFATTNING
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av upplägget kring ägande
kommande året i travhästen VÄNNFORS ODIN.
Mats Gällerstedt leasar ut travhästen VÄNNFORS ODIN under 1 år.
Upplägget blir ett enkelt bolag där så många som vill får teckna sig för
andel.
•
•
•
•
•

EN engånsbetalning/insats, 2 500,kr/andel
Inklusive ALLA driftskostnader tom dec 2016.
Gemensam momsredovisning, samma upplägg som Rikstravet!
Insprungna pengar exkl tränarprovision (10%), och leasingavgift
(20%) återbetalas till respektive andelsägare efter dec 2016.
Mats kan årligen ge ett nytt erbjudande om fortsatt ägande.

Varje andel kostar 2 500,kr och det är fritt fram att äga och betala för flera
andelar. En endaste betalning görs vid registreringen och det avser
beräknade kostnader 1 år framåt i tiden. Om inbetalda medel inte räcker till
driftskostnaderna under året så avräknas det på insprungna pengar under
året.
Som företrädare för det enkla bolaget kommer Annika Gällerstedt att
fungera. Det gäller bla kontakter gentemot svensk travsport och
Skatteverket. En momsregistrering görs för hela det enkla bolaget och
löpande bokföring och redovisning kommer att skötas av LRF Konsult AB.
Målsättningen är ca 50 andelar och skulle inte tillräckligt många teckna sig
för andelar avbryts projektet och inbetalda pengar återbetalas.
Följande krävs för att bli delägare i Stall Vännfors Odin
OBSERVERA ATT BÅDA PUNKTERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA
1. Skicka personuppgifter för registrering genom att fylla i bifogat
formulär.
2. Inbetalning av 2 500,kr till Stall Vännfors Odins bankkonto i
Swedbank, nr 8420-2 993 129 516 7 OBS! Ni MÅSTE ange
personnummer som betalningsmeddelande.
Frågor går bra att skicka via mail till mats@gallerstedt.nu

Denna sida fylls i och skickas med post OMGÅENDE till:
Mats Gällerstedt
Stall Vännfors Odin
Innergård 3
911 94 VÄNNÄS
Undertecknad delägare godkänner avtalet för Stall Vännfors Odin enligt
utlämnat koncept samt ger Mats Gällerstedt i fullmakt att underteckna
och inlämna handling beträffande representantansökan för enkla bolag
för sin mervärdesskatt.
Dessutom godkänner undertecknad att nedanstående uppgifter
(exklusive personnummer och bankuppgifter) får användas i
delägarregister som delges samtliga andelsägare i Stall Vännfors Odin.

………………………….
Ort och datum

……………………………
Underskrift
-------------------------------------------Namnförtydligande
-------------------------------------------Person/org nr (publiceras EJ till
övriga delägare)
-------------------------------------------Adress
-------------------------------------------Postnr och ort
-------------------------------------------mobiltelefonnummer
-------------------------------------------email adress
-------------------------------------------bankkontonummer (för
utbet av framtida pengar)
-------------------------------------------bankens namn

