SAMMANFATTNING
STALL JIM SÅNNA
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av upplägget kring tänkt köp och
delägarskap i travhästen Jim Sånna.
Hanna Olofsson har för avsikt att köpa travhästen Jim Sånna på
internetauktion i juli. Upplägget blir ett enkelt bolag där så många som vill
får teckna sig för andel. Ju fler som är med desto högre pris kan Hanna
vara med och bjuda på hästen vid auktionen. Dessutom är det ingen mer än
Hanna som kommer att veta vilket maximalt bud hon kan ge för Jim
Sånna.




En engångsbetalning/insats om 6 500 kr/andel
Priset inkluderar beräknade driftskostnader tom december 2017
Gemensam momsredovisning, samma upplägg som Rikstravet.

Varje andel kostar 6 500 kr och det är fritt fram att äga och betala för flera
andelar. En engångsbetalning görs vid registreringen som avser hästen
samt beräknade kostnader under tiden hästen ägs, i detta fall knappt 6
månader.
Om inbetalda medel inte räcker till driftskostnaderna under året så avräknas
det på Jim Sånnas insprungna pengar eller från försäljningspriset vid
försäljningen.
Mats Norberg (via företag) kommer att fungera som företrädare för det enkla bolaget.
Åtagandet som företrädare gäller bl.a. 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.
I det fall Hanna Olofsson inte lyckas köpa Jim Sånna på auktionen
(kan bero på för högt pris eller för få som tecknar sig för andelar) kommer insatta
pengar återbetalas efter skäligt avdrag (max 150 kr/andel) för administration.
Om Hanna Olofsson köper Jim Sånna vid internetauktionen i juli
2017 gäller följande:
I november 2017 får alla andelsägare ett erbjudande om fortsatt ägande
av Jim Sånna. De ekonomiska villkoren för kommande år beror till stor
del på vilka tävlingsframgångar Jim Sånna får. Tackar fler än
50% JA till erbjudandet sker ett fortsatt ägande av hästen.

För de andelsägare som tackar NEJ blir det ett tydligt avslut. Till dessa görs
återbetalning till angivet bankkonto senast i januari/februari 2018. Det som
återbetalas är summan av:




Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kuskprovision.
Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, d.v.s.
kvarvarande pengar.
Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till
faktiska driftskostnader.

Andelen i hästen kan överlåtas till annan. Om detta inte görs överlåts andelen
i hästen till kvarvarande andelsägare.
Om fler än 50% tackar NEJ till erbjudandet i april 2018
I det fall fler än 50% tackar NEJ till erbjudandet avslutas det enkla bolaget och
hästen säljs någon gång under perioden 2017-11-15 tom 2017-12-31 antingen
via internetauktion eller anbud. När hästen är avyttrad betalas pengarna tillbaka
till varje andelsägares angivna bankkonto senast i januari/februari 2018.
Det som återbetalas är summan av:
 Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kuskprovision
 Försäljningspriset för Jim Sånna (dec-2017) efter avdrag för
försäljningskostnader.
 Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, dvs kvarvarande
 pengar.
 Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till
faktiska driftskostnader
OBSERVERA ATT DETTA BARA ÄR EN ÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING.
FULLSTÄNDIGT AVTAL (VILKET ÄR DET SOM GODKÄNNES) FINNS I SÄRSKILT
DOKUMENT.
Följande krävs för att bli delägare i travhästen Jim Sånna:
OBSERVERA ATT BÅDA PUNKTERNA MÅSTE VARA UPPFYLLDA.
 Skicka personuppgifter för registrering genom att fylla i ett formulär på
följande Internetadress: (klicka för att komma till formuläret)
https://secure.webforum.com/form/stall/form.asp?sid=922696053
Genom att trycka på ”skicka” har ni godkänt avtalet samt att ni gett Hanna
Olofsson er fullmakt att underteckna representantansökan för enkla bolag gällande
mervärdesskatt.
 Inbetalning av 6 500 kr på Hanna Olofssons bankkonto i Handelsbanken
6203 470 662 611
OBS! Ni MÅSTE ange ert personnummer som betalningsmeddelande.

AVTAL OM ENKELT BOLAG
Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva
tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst.
Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under namnet Stall Jim Sånna. Stallnamnet
kommer att registreras hos SVENSK TRAVSPORT och avsikten är att ägarregistrera
travhästen Jim Sånna 11-2960.
Bolagets verksamhet skall drivas under ovan angivna stallnamn och verksamheten skall bestå
av tävlingsverksamhet med häst och därmed sammanhängande verksamhet.
Bolagsmän § 1

Man erhåller andel i bolaget genom att inbetala nedan angivet
belopp (6 500,kr) till bankkontonummer i Handelsbanken 6203
(clearingnr) 470 662 611 (kontonummer)
(Hanna Olofsson är kontohavare) samt ange sitt personnummer
som betalningsmeddelande.
Dessutom skall man registrera sig genom ifyllande av begärda
personuppgifter (innehållande namn, person/org nummer, adress,
mobilnr, e-postadress samt bankkonto) på följande internetadress:
(klicka på länken)
https://secure.webforum.com/form/stall/form.asp?sid=922696053
När båda dessa moment är uppfyllda är man bolagsman.
Man har rätt att teckna sig för hur många andelar man så önskar.
Rätt att deltaga som bolagsman är juridisk person och/eller fysisk
person som är myndig, ej försatt i konkurs, ej har förvaltare enligt
11 kap 7§ föräldrabalken, samt accepterar villkoren i detta avtal.
Vid registrering ger man även sitt samtycke enligt PUL för den
databehandling av personuppgifter som erfordras för deltagande i bolaget
enligt detta avtal, liksom tillåtelse enligt marknadsföringslagen att bli tillsänd
e-postreklam.

Hästinköp mm § 2

Bolagsmännen har för avsikt att förvärva hästen Jim Sånna (112960) vid internetauktion i juli 2017. Det är ovan nämnd häst,
vilken det skall förvaltas och samverkas om i bolaget. Avsikten är
att inbetalt belopp skall inkludera hästinköp och samtliga
driftskostnader som tex träningsavgifter, försäkring, startavgifter
mm fram till avtalets upphörande. Varje andel uppgår till 6 500,kr
(femtusen kronor) och skall sannolikt innefatta samtliga kostnader
fram till avtalets upphörande.
Betalning av andel och registrering alternativt undertecknande av
detta avtal skall ske senast den 25 juni 2017. Detta för att kunna
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konstatera om det föreligger möjlighet att förvärva ovan angiven
häst eller ej.
Någon begränsning i antalet förvärvade andelar föreligger inte. De
som inbetalat beloppet, 6 500,kr, samt godkänt avtalet genom
registrering på ovan angivna e-mailadress är andelsägare i det
enkla bolaget. Antalet bolagsmän påverkar således vilket pris som
kan betalas för angiven häst.
Om det finns utrymme i kostnadsbudget kan det bli fråga om
anordnande av en gemensam hästägaraktivitet. Beslut angående
detta fattas av utsedd grupp om tre personer som specificeras i § 5.
För det fall ytterligare medel, i undantagsfall, behöver tillskjutas
till bolaget och någon bolagsman inte betalar skall skulden till
bolaget avräknas från det belopp som skall tillföras bolagsman
sedan hästen avyttrats vid avtalets upphörande.
När beloppet är betalt och detta avtal om enkelt bolag är
undertecknat är man andelsägare i det enkla bolaget. Ett alternativ
till undertecknande av detta avtal är godkännande via e-post som
görs i samband när registrering görs på internetsida. Sker ingen
betalning, oavsett om registrering skett, alternativt att betalning
sker utan registrering är man inte andelsägare i det enkla bolaget
eller av andel i ovan angiven häst.
Andelen kan anses som förverkad om inte personnummer
framkommer som betalningsmeddelande vid inbetalning.
Företrädare § 3

Till företrädare för Stall Jim Sånna (enkelt bolag) utses
Hästupplevelser Norr AB, genom Mats Norberg.
Hästupplevelser Norr AB företräder därigenom bolaget/stallet
gentemot Svensk Travsport och Skatteverket.
Företrädarens övriga uppgifter är att sköta administrationen genom
betalning av fakturor samt gentemot Skatteverket vara den som
lämnar skatte- och avgiftsanmälan för bolagets verksamhet.
Denne skall således ansvara för redovisning och betalning av
mervärdesskatt. Vidare skall denne företräda bolaget i frågor
rörande mervärdesskatt.
Momsregistrering handläggs och beslutas av skatteverket och
påverkas av gällande praxis och lagstiftning.
Företrädaren får under avtalstiden inte avsäga sig uppdraget.
Den löpande bokföringen och redovisningen av det enkla bolaget
sköts av LRF Konsult AB.
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Genom detta avtal befullmäktigar oåterkalleligen bolagsmannen
travtränaren Hanna Olofsson att fram till detta avtalets
upphörande, vilket är när hästen avyttras och samtliga medel delas
ut till bolagsmännen, vidta samtliga åtgärder som anses behövliga,
med undantag för representantansökan.
Hanna Olofsson, erhåller fullmakt från respektive andelsägare
(bolagsman) att underteckna och inlämna handling beträffande
representantansökan för enkla bolag för sin mervärdesskatt.
Fullmakten anses lämnad när e-post skickats.
Hanna Olofsson skall vidare hålla bolagsmännen löpande
informerad om vad som händer med bolagets häst och vilka
tävlingar den skall deltaga i samt när budgivning skall ske.
Administration § 4

Administrationen fungerar som så att företrädaren skriftligen till
bolagsmännen löpande en gång/kvartal redovisar den ekonomiska
ställningen i bolaget. Detta sker via e-post.
Vid avtalets upphörande, vilket är när hästen avyttrats eller att man
svarar NEJ på fortsättning och i samband med att utbetalning sker,
skall varje bolagsman erhålla en slutlig ekonomisk redovisning
som underlag för utbetalning som sker till respektive bolagsmans
angivna bankkonto. Varje andelsägare ansvarar själv för eventuellt
skattskyldighet för uppkommet överskott. Vederbörliga
instruktioner kommer att tillhandahållas via e-post.

Löpande
tävlinsverksamhet

Beslut och ansvar för den löpande skötseln, träning och matchning
av bolagets häst överlämnas till den tränare som bolagsmännen
beslutat att anlita, Hanna Olofsson och som också är bolagsman.

§5

Beslut av större karaktär och som inte faller inom tränarens
behörighetsområde fattas tillsammans av Mats Norberg
(representerar företrädaren), Hanna Olofsson (tränaren) samt
delägarrepresentant som utses vid ett senare tillfälle.
Exempel på detta är större operativa veterinäringrepp,
ändring av försäkring, anordnande av hästägaraktiviteter,
mm.
Eventuella hederspriser som bolaget erhåller skall lottas ut mellan
de bolagsmän som närvarar vid respektive prisutdelning eller vid
annat lämpligt tillfälle när så många delägare som möjligt är
samlad.
Ytterligare
insats

§6

Målsättningen är att den ursprungligen inbetalda insatsen skall
räcka till inköp, och hästens verksamhet under avtalstiden, och att
någon ytterligare insats inte skall behöva erläggas.
Skulle ytterligare insats krävas kommer denna att avräknas från
intjänade pengar och försäljningslikvid. Detta redovisas i den
slutliga ekonomiska redovisningen. Någon ytterligare inbetalning
från andelsägare kan ej ske under avtalstiden.
3

Överlåtelse
av andel

§7

Bolagsman får så länge detta avtal gäller rätt att överlåta sin andel
till annan. Överlåtelsen måste omgående registreras hos
företrädaren och det görs till angiven email adress.
Detta förutsatt att förvärvaren accepterar och uppfyller samtliga
villkor enligt detta avtal samt registrerar sig på sådant sätt att
företrädaren kan ta hand om skattedeklaration och hantering av
mervärdesskatt för förvärvarens räkning.

Prispengar

§8

Insprungna prispengar exklusive tränar- och/eller kuskprovision
deponeras på särskilt, konto vilket öppnats i travtränarens
namn, under den period detta avtal gäller.

Avtalstid

§9

Detta avtal gäller från den tredje(3) juli 2017 till den 31
december 2017. Årligen senast den 30/11 med början 2017
kommer ett erbjudande skickas ut via e-post med ett nytt avtal att
godkänna samt med kommande årets ekonomiska villkor. De
ekonomiska villkoren för kommande året beror till stor del på de
tävlingsframgångar Jim Sånna har under avtalstiden. Hästens
insprungna pengar exkl provisioner samt kvarvarande kassa i det
enkla bolaget är nästa års ekonomiska grund. Andelsägare som
svarar JA på det årliga erbjudandet, godkänner avtalet samt betalar
in angivet belopp är fortsatt andelsägare.
Den årliga insatsen får aldrig överstiga 8 000 (åttatusen), kr.
En förutsättning för fortsättning är att MINST 50% av
andelsägarna svarar JA på detta erbjudande.
Svarar andelsägare NEJ på erbjudandet så utbetalas andelsägarens
andel av insprungna pengar exkl utbetalda provisioner, samt
kvarvarande insatt kapital efter avdrag för eventuella skulder, till
angivet bankkonto och själva äganderätten till hästen övergår, per
den 31 december 2017, utan ersättning, till kvarvarande
andelsägare som får rätten genom Hanna Olofsson att sälja ut nya
andelar för kommande tid. Inkommen köpeskilling skall användas i
det enkla bolagets verksamhet. Ambitionen är att Stall Jim Sånna
består av lika många andelar varje år.
För det fall fler än 50% av andelsägarna svarar NEJ på erbjudandet
skall hästen försäljas enligt § 11 nedan. Innebärande att avtalet inte
kan förlängas och samtliga andelsägare får del av
försäljningssumman.
Svar på erbjudande lämnas via e-post och skall lämnas senast
15/12 årligen.
Andelsägare får fritt avyttra sin andel till annan, detaljer om detta
specificeras i § 7 ovan.
Avtalet kan dock upphöra vid annan tidpunkt för det fall hästen
avyttrats på annat sätt än genom försäljning och då vid tidpunkten

4

när utbetalning av samtliga medel sker. För det fall samtliga
bolagsmän är ense kan avtalet upphöra vid annan tidpunkt än här
angiven.
Avtalet behöver inte sägas upp, utan upphör med automatik när
bolaget avyttrat hästen och utbetalt samtliga medel enligt §11
nedan.
Utbetalning
medel
§ 10

För det fall bolaget inte lyckas förvärva ovan angiven häst skall
återbetalning omgående ske till de som till bolaget inbetalt sin
andel och registrerat sig för denna. Återbetalning sker med belopp
efter skäligt avdrag (max 150,kr/andel) för uppkomna
administrativa kostnader.
För det fall hästen förvärvas och säljs enligt § 11 nedan skall
köpeskillingen, insprungna prispengar exklusive utbetalda
provisioner, samt kvarvarande insatt kapital utbetalas till
bolagsmännen i bolaget i proportion till deras andelsinnehav i
bolaget, efter avdrag för eventuella skulder. Utbetalning sker till
bolagsmannens, hos bolaget, registrerade bankkonto.
För det fall bolagsmannen står i skuld skall denna skuld dras av från
det belopp som skall utbetalas till bolagsmannen.

Försäljning § 11

Om fler än 50% av andelsägare svarar NEJ enligt § 9 ovan kommer
Jim Sånna avyttras endera genom budgivning eller via
internetauktion. Formen för avyttringen beslutas av beslutsgruppen
enl §5 och avyttringen skall ske någon gång mellan 15/11 2017
till 31/12 2017.

Tvist

Lagen om enkla bolag gäller i de delar som ej regleras i detta avtal.
Tvist i anledning av detta avtal eller med anledning av
verksamheten i bolaget skall avgöras av Stockholms tingsrätt.

§ 12

Ort den
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