Anvisningar och blanketter
för anmälan om

ändringar i ägande och styrelse
Innehåller Anvisningar till anmälan om ändringar i ägande och styrelse
Blankett 6: Anmälan om ändring av ägare
Blankett 3: Redovisning av kapitalinsats per delägare

Anvisningar till anmälan om ändringar i
ägande och styrelse

Den ifyllda anmälningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas tillsammans med
bilagor till kommunens tillståndsenhet, se adress längst ner på sidan.

Anmälan om ändringar i ägande och/eller styrelse, driftsansvarig,

Blankett

6

Blankett

3

VD eller annat

Aktiebok/bolagsstämmoprotokoll som visar ägarfördelningen
i bolaget

Köpeavtal för aktier, andelar i bolag mm, undertecknat av alla parter.
Kunskap i alkohollagen. Minst 50 % av personerna med betydande
inflytande i bolaget/verksamheten ska ha kunskap i alkohollagen. Bifoga
eventuella kopior av utbildningsbevis, intyg på godkänt kunskapsprov i
alkohollagen och gällande tillståndsbevis i annan kommun.

Tillståndsenheten 2015-05-21

Redovisning av kapitalinsats + bilagor
▪ om det är lån från en bank krävs lånehandling
▪ kontoutdrag som visar utbetalning av lånet
▪ om det är eget sparkapital krävs kontoutdrag
▪ redovisning av var eget sparkapital kommer ifrån
▪ om det är gåva vill vi se både givarens och mottagarens kontoutdrag
▪ redovisning av var givarens pengar kommer ifrån
▪ finns avtal med ett bryggeri vill vi se avtalet och eventuella utbetalningar
▪ om det är lån från privatperson vill vi se både långivarens och mottagarens
kontoutdrag
▪ redovisning av var långivarens pengar kommer ifrån
▪ om bolaget ingår i en koncern bifogas en skiss över organisationen så att
ägarförhållandena framgår
▪ kontoutdrag från köparen som visar uttag av köpeskillingen
▪ bevis på att köpeskillingen överförts till säljaren. Bifoga eventuella kontoutdrag
eller kvitton.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

Avgift för prövningen faktureras efter handläggningen
Ytterligare komplettering kan begäras under utredningens gång.

Tillståndsenheten hämtar utöver detta in uppgifter från Polisen, Bolagsverket och Skatteverket.
Avgift för utredning av anmälan faktureras bolaget som innehar serveringstillståndet. För information om
aktuella avgifter för anmälan se www.helsingborg.se/tillstandsenheten.
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Blankett 6

Anmälan om ändringar i ägande
enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622)

Organisations.nr/person.nr.

Tillståndshavare

Bolagsnamn / Namn

Adress
Postnummer och ort

Hemsida

Tillståndsenheten 2015-05-18

E-post
Tel.nr

Mobilnr

Restaurangens namn

Tel.nr.

Serveringsställe
Gatuadress

Anmälan avser

Postnummer

Postort

Ändring av delägare
Ändring av styrelse, driftsansvarig, VD eller annat
Pers.nr.

Namn

Ägarandel %

Ändring av
delägare

%

För delägare som är en
juridisk person (aktiebolag,
handelsbolag,
kommanditbolag) ska
ägarförhållandena där
redovisas i separat bilaga

%
%
%
Pers.nr.

Namn

Funktion

Ändring av
styrelse,
driftsansvarig,
VD eller annat

Övriga
upplysningar

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Anmälningsdatum

Underskrift

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett och tillhörande bilagor kommer att bli
elektroniskt registrerade och användas för ärendets behandling. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Tillståndsenheten.

Socialnämnden • Tillståndsenheten • 251 89 Helsingborg • Telefon 042- 10 50 00
tillstandsenheten@helsingborg.se • www.helsingborg.se/tillstandsenheten

Blankett 3

Redovisning av kapitalinsats per delägare
används för redovisning av delägarens inköp av
aktier/andelar i bolag och för redovisning av ägartillskott i bolag
Bilaga till ansökan/anmälan enligt
8 kap. 2§ och 9 kap. 11§ alkohollagen (2010:1622)

Restaurangens namn

Pers.nr.

Namn

Delägare
Totalt insatt belopp

Kapitalinsats

kr
Långivare

Belopp

Långivare

Belopp

Bank

Belopp

Finansiering
Banklån

Tillståndsenheten 2012-11-19

Privatlån

Eget sparkapital

Datum

Namnteckning

Underskrift

Bilagor och kommentarer:





Blanketten kan användas för redovisning vid inköp av aktier/andelar i bolag och för ägartillskott i
bolag.
Lämna en blankett för varje delägare.
Bifoga lånereverser och kontoutdrag som visar eget sparkapital
Bifoga kontoutdrag som visar gjorda utbetalningar

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett och tillhörande bilagor kommer att bli
elektroniskt registrerade och användas för ärendets behandling. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Tillståndsenheten.
Socialnämnden • Tillståndsenheten • 251 89 Helsingborg • Telefon 042- 10 50 00
tillstandsenheten@helsingborg.se • www.helsingborg.se/tillstandsenheten

