MIRACOLOSA KB & STALL LÖFGREN presenterar:

"ÖFK-Hästen"

Miracolosa

sto f. -19 e. From Above u. Mavril SAS - Diamond Way

Ta del av glädjen i
att äga en travhäst
- samtidigt som du sponsrar ÖFK!!!
Den gemenskap och den glädje som kommer av att äga en travhäst tillsammans är
svårslagen, och ännu mer svårslaget blir det om man äger tillsammans med andra ÖFKsupporters! ÖFK-hästen är ett nytt koncept, där du förvärvar en andel av tävlingsrätten
t.o.m. år 2025 i travhästen Miracolosa. Varje månad går 100 kr per andel, dvs. totalt
10.000 kr för samtliga andelar - 120.000 kr per år! - till ÖFK i form av sponsring.

Miracolosa är en mycket snygg individ som har en fin stamtavla. Fadern From Above har
vunnit Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby och Elitloppet och tjänade in totalt 8,3
Mkr under karriären. Modern Mavril SAS var bland de tre första i mål i över hälften av
sina 48 starter och tjänade in knappt 600.000 kr; hon är dessutom syster med tre
miljonärer, bland annat Avril (370.888 EUR) som segrat i det italienska derbyt. Mormor
Image of Beauty var en riktig topphäst som tjänade in mer än 2 Mkr. Efter avslutad
tävlingskarriär kommer Miracolosa att gå tillbaka till uppfödaren som avelssto.

Miracolosa kommer att tränas av proffstränaren och ÖFK-supportern Malin Löfgren. Malin
har nått stora framgångar med bland annat rikshästen Sanity, som representerade
Jämtland i Rikstravet 2008/09 - och vann! Sanity fortsatte därefter i Malins träning och
karriären inbringade totalt 31 segrar och 10.280.145 kr.

Pris/andel: 500 kr. Månadsavgift: 250 kr/månad. Mer info, se följande sidor.
Frågor/bokning av andel: ofkhasten@gmail.com, 070-598 70 71 (Malin), FB: ÖFK-Hästen

Information och villkor

För andelspriset 500 kr erhåller du en andel i ÖFK-Hästen samt en snygg
supporterhalsduk.

Du förvärvar en andel i kommanditbolaget Miracolosa KB/Stall ÖFK-Hästen.
Bolagets tillgångar är tävlingsrätten i Miracolosa till och med år 2025 samt
de bankmedel som från tid till annan innehas av bolaget.

Månadsavgift utgår från och med den månad du förvärvar din andel och
uppgår till 250 kr/månad. 150 kr går in i kommanditbolaget (se budget, nästa
sida) och 100 kr utgör en gåva från dig till ÖFK. Månadsavgiften betalas via
autogiro.

Budget för träning och tävling med Miracolosa framgår av nästkommande
sida. En viss del av månadsavgifterna går till att ordna aktiviteter för
andelsägarna tillsammans med tränare och häst.

En Facebook-grupp kommer att bildas för andelsägarna. Där finns aktuell
information om hästen, och andelsägarna kan kommentera och diskutera. I
gruppen kan man även söka efter köpare om man skulle vilja sälja sin andel,
eller efter säljare om man skulle vilja köpa en till. Andelsägare som inte är
Facebook-medlemmar informeras via e-post.

Efter utgången av år 2021 har du alltid möjligheten att sälja tillbaka din
andel för 1 krona till komplementären i kommanditbolaget.

Du får varje år en ifylld deklarationsbilaga att bifoga till din
inkomstdeklaration. Deklarationsbilagan upprättas av A2 Revision &
Redovisning AB.

Efter år 2025 gär Miracolosa tillbaka till sin uppfödare för att påbörja en
avelskarriär. Under vissa förutsättningar kan dock projektet ÖFK-Hästen
förlängas även efter år 2025.

Fullständiga villkor för ditt ägande framgår av bolagsavtalet för ÖFK-Hästen
KB, som du ansluter dig till när du förvärvar din andel.

Miracolosa, augusti -20

Budget för år 2021
- träning och tävling med Miracolosa
Intäkter
Tilläggsinsatser: 12 månader x 150 kr x 100 andelar = 180.000 kr

Summa intäkter: 180.000 kr

Kostnader
Träningsavgift inkl. hovslagare: 365 dagar x 350 kr = 127.750 kr

Insatser till årgångslopp:

15.000 kr

Försäkring: 12 månader x 200 kr = 2.400 kr

Veterinär: 7.000 kr

Utrustning såsom täcken och grimmor: 3.000 kr

Bokföring och deklaration: 8.000 kr

Aktiviteter och oförutsett: 16.850 kr

Summa kostnader: 180.000 kr

Ang. budget för åren 2022-2025
Budgeten

för åren 2022-2025 ser i grunden ut som ovan, med undantag för att

insatser till insatslopp upphör år 2022. Sannolikt börjar Miracolosa att tävla år
2022 (kan även ske under hösten 2021 om hon är mogen för det), varmed det
uppkommer vissa utgifter relaterade till tävling, såsom anmälningsavgift,
transportkostnad och ersättning till kusk. Å andra sidan är planen att det då
även ska inkomma intäkter i form av prispengar till bolaget.

