Avtal Team Hockeyhästen 2021
Härmed ingår ……………………………………………………….med personnummer
………………....... ett avtal att bilda ett enkelt bolag tillsammans med övriga
bolagsmän i Team Hockeyhästen.
Undertecknad vill vara med på ……….andelar a’ 900kr. Detta är en engångsinsats.
Bolagsman är inte skyldig att öka sin behållna insats i bolaget utöver den initiala
insatsen.
Det kommer att finnas 600 andelar i Team Hockeyhästen och varje andel är m.a.o.
1/600-del av det enkla bolaget.
Mellan undertecknade bolagsmän har överenskommits om att i enkelt bolag
bedriva tävlingsverksamhet med travhäst under namnet ”Team Hockeyhästen”.
Stallnamnet registreras hos svensk travsport och skall ägarregistreras för den
varmblodiga travhästen Fosbury Zet 18-1544.
Avtalet gäller så länge Fosbury Zet finns i gemensam ägo.
Bolagsmän § 1
Man erhåller andel i bolaget genom inbetalning av minst 900kr enligt anvisning
nedan, samt genom inskickande av sista sidan i detta avtal innehållande begärda
personuppgifter. När båda dessa moment är uppfyllda är man bolagsman.
Beloppet att inbetala uppgår till 900kr/andel. Det går att äga mer än en andel.
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.
Antalet andelar uppgår till 600 stycken.
Hästinköp

Bolagsmännen förvärvar gemensamt travhästen Fosbury
Zet för 312 500kr (250 000kr + moms)

Kapitalinsats

Respektive bolagsman betalar in en summa om minst 900kr
(för varje 1/600).

Avtal Team Hockeyhästen

1

Företrädare § 2
Till företrädare för Team Hockeyhästen utses Örebro Travsällskaps
Styrelseordförande, Fredrik Askhem, som företräder bolaget gentemot Svensk
Travsport samt Skatteverket.
Företrädarens övriga uppgifter är att, tillsammans med Örebro Travsällskaps
personal, sköta administrationen som betalning av fakturor samt uppdateringar till
bolagsmännen.
Företrädaren får avsäga sig uppdraget endast om det föreligger särskilda skäl. Om
företrädare Fredrik Askhem avsäger sig uppdraget utser Styrelsen av Örebro
Travsällskap en ny företrädare inom två veckor.
Löpande tävlingsverksamhet § 3
Beslut och ansvar för den löpande skötseln, träning och matchning av bolagets häst
överlämnas till den tränare som anlitats, Magnus Jernemyr.
Det sker ingen löpande avbetalning av prispengar från tävlingsverksamheten utan
sker vid exit enligt § 5 nedan.
Eventuella hederspriser som bolaget erhåller skall lottas ut mellan bolagsmännen
efter andelstalen enligt ovan. Innan någon kan erhålla två hederspris skall samtliga
bolagsmän erhålla var sitt.
Överlåtelse av andel § 4
Bolagsman har rätt att överlåta sin andel genom till sådan närstående som avses i
21 kap 1§ aktiebolagslagen, eller till helägt aktiebolag, allt under förutsättning att den
ny ägaren påtecknar detta avtal, och därigenom inträder i avtalets rättigheter och
skyldigheter.
Avyttring och exit § 5
Fosbury Zet kommer att tävla som ”Hockeyhästen” till 2023/12/31 eller avslutas
tidigare vid en tävlingshindrande skada eller om tränare Magnus Jernemyr anser att
hästen inte längre duger på tävlingsbanan.
Möjliga utfall den 2023/12/31 är:
▪

Hästen fortsätter att tävla 12 månader till om det dedikerade bankkontot
innehåller minst 200 000 kr. Årlig utvärdering rullande

eller
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▪

Hästen erbjuds till försäljning varefter alla delägare får sin del av
försäljningspriset samt innestående kapital på det dedikerade bankkontot

eller
▪

Hästen får köpas för 312 500kr (250 000kr + moms) av tränare Magnus
Jernemyr

Om tränare Magnus Jernemyr anser att hästen inte har en framtid på tävlingsbanan
innan 2023/12/31 så kan hästen flyttas till en annan tränare som utses av
företrädaren.
Skulle bolaget besluta att bolagsmännens häst skall säljas eller avlivas skall det
enkla bolaget genast träda i likvidation. Det krävs att minst 70% av andelstalen är
överens om det enkla bolaget ska lösas upp innan 2023/12/31. Det åligger
företrädaren att genomföra en röstning bland alla bolagsmännen om detta skulle bli
aktuellt. Varje bolagsman erhåller sin andel av överskottet.
Tvist § 6 Lagen om enkla bolag gäller i de delar som ej regleras i detta avtal.
Avtal § 7
Varje enskild bolagsman godkänner avtalet genom undertecknade av sista sidan.
Förklaring av ”enkelt bolag”.
Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Det innebär att det enkla bolaget inte
kan äga några tillgångar, inte kan ha några skulder och inte kan föra talan inför
domstol. Varje bolagsman äger istället tillgångarna respektive belastas av skulderna
i förhållande till sin andel/insats i det enkla bolaget. I bolaget ”Team Hockeyhästen”
kommer ingen delägare att behöva betala mer än de initiala 900kr/andel.
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Denna sida fylls i och lämnas till representant för Team Hockeyhästen eller skickas
innan den 30/11 med post till:

Team Hockeyhästen
c/o Örebro Travsällskap
Travbanevägen 10
702 31 Örebro
(alternativt så mailas undertecknad blankett till: info@orebrotravet.se)
”Först till kvarn” gäller.
Undertecknad vill vara med på ……….andelar a’ 900kr. Detta är en engångsinsats.
Undertecknad delägare godkänner avtalet för Team Hockeyhästen.
Dessutom godkänner undertecknad att nedanstående uppgifter får användas i
delägarregistret.
Förutom inskickande av denna blankett så krävs inbetalning av 900kr per andel till
det dedikerade bankkontot på SEB; 5722 34 242 73, ange ert personnummer.
…………………………..……………
Ort och datum

…………………………..……………
Underskrift
…………………………..……………
Namnförtydligande
…………………………..……………
Bolagsnamn (om andelen ägs av
företag)
…………………………..……………
Personnummer (om ägs av företag,
personnummer på firmatecknare i
angivet företag)
…………………………..……………
Mobilnummer
…………………………..……………
Epost
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