
BINDANDE KÖPANBUD 

för andel/-ar i Miracolosa KB/Stall ÖFK-Hästen  
 Orgnr: 969792-6526  

 
ANBUDSGIVARE/KÖPARE 
För- och efternamn / Bolagsnamn Person-/Organisationsnummer 

 
 

 
 

Adress Telefon 

 
 

 
 

Postnummer och Ort Kontoförande bank 

  
 

 
  

Transaktionskonto inklusive clearingnummer*  

E-mail adress 
 

 
  

 
 

 

 
 

KÖPANBUDET AVSER FÖLJANDE ANTAL ANDELAR I STALL ÖFK-HÄSTEN 
 

 
 Per andel 

Totalt att betala  
(fler än en andel) 

   
 andel/-ar (vardera 1/100 av Miracolosa KB) 

 

 500
 kr  kr 

  
  

Jag (som köpare) ger härmed bindande anbud på ovan angivet antal andelar. Total köpeskilling enligt ovan hålles tillgänglig på mitt ovan angivna 
transaktionskonto fr o m denna dag och under anbudstiden. Om köp kommer till stånd avser köpet en eller flera kommanditlotter (= andelar) i 
Miracolosa KB (org.nr. 969792-6526), var och en avseende 1/100 i tävlingsrätten i travhästen Miracolosa (se vidare bolagsavtalet). Bekräftelse 
på att köp kommit till stånd och att jag inträtt i bolaget erhålles genom att Habibi Invest AB översänder bekräftelse på förvärvad/-e andel/-ar. 
Habibi Invest AB befullmäktigas att i sådana fall ansöka om erforderlig registrering av ändringsanmälan hos Bolagsverket. 
 
 
GODKÄNNANDE av bolagsavtalet 
Jag godkänner bolagsavtalet för Miracolosa KB, inklusive nedan upplysning* och accepterar att det gäller för mig så snart köp kommit till stånd. 
 
SAMTYCKE enligt GDPR (General Data Protection Regulation) mm 
Samtycke enligt Dataskyddsförordningen ges för den databehandling av personuppgifter som erfordras för deltagande i bolaget enligt 
bolagsavtalet. 
 
E-MAIL och FACEBOOK 
Jag är medveten om och accepterar att all korrespondens mellan bolaget/Habibi Invest AB och mig kommer att ske via Facebook och e-mail.  
  
TILLÄGGSINSATSER 
I enlighet med bolagsavtalet förbinder jag mig att erlägga de tilläggsinsatser som erfordras för min andel/mina andelar (se vidare bolagsavtalet 
och nedan upplysning*) samt att månatligen ge 100 kr i gåva till ÖFK. Jag är medveten om att indrivningsbestämmelserna i Miracolosa KB:s 
bolagsavtal träder in om jag inte betalar vad jag åtagit mig; inklusive att samtliga mina andelar är pantsatta för fullgörandet av mina åtaganden. 
 

FULLMAKT 

Jag ger också Miracolosa KB/Habibi Invest AB i uppdrag, samt fullmakt för, att anordna erforderliga autogirodragningar från angivet konto för 
mina åtaganden, och förbinder mig att på detta konto hålla erforderlig likviditet för dessa. Skulle autogirodragning misslyckas får manuell 
dragning göras. 

 
Namnteckning / Firmateckning (juridisk person) 

 

 
 

* UPPLYSNING: Det administrativa handhavandet kräver att varje andelsägare har ett transaktionskonto i svensk bank som är ansluten till 
autogirosystemet. Ange bank & clearingnr  dvs. fullständigt kontonummer. På detta konto skall erforderliga medel hållas både för inköp av 
andel/-ar och för de månatliga debiteringarna. Skulle Miracolosa KB:s debitering medföra att kontot övertrasseras skall underskottet omedelbart 
inbetalas till banken. Den månatliga debiteringen förfaller den 27:e varje månad och avser innevarande månad. OBS! Likvida medel måste finnas 
tillgängligt på transaktionskontot fr.o.m. den 27:e varje månad, då dragning normalt sker. 
 

Ifyllt och underskrivet köpanbud skickas med post till Habibi Invest AB, Kungstensgatan 58 Lgh 

1501, 113 29 Stockholm (skicka gärna även en scannad kopia till ofkhasten@gmail.com).  


