BOLAGSAVTAL för Miracolosa KB, 969792-6526 (”Stall ÖFK-Hästen”)
1. FIRMA m.m.
Bolagets firma ska vara Miracolosa Kommanditbolag. Bolagets organisationsnummer är 969792-6526. Ort
för bolagets huvudkontor är Östersund.
Som s.k. ägarpseudonym hos Svensk Travsport ska registreras ”Stall ÖFK-Hästen”.
2. VERKSAMHETSFÖREMÅL
Föremålet för Bolagets verksamhet skall vara att äga och tävla med travhäst jämte därmed förenlig
verksamhet.
Bolaget äger tävlingsrätten till och med år 2025 i den nu ettåriga travhästen Miracolosa, med möjlighet
till förlängning under vissa förutsättningar.
Malin Löfgren ansvarar för inackordering och träning av hästen mot en avgift om f.n. 350 kr/dag exkl.
mervärdesskatt. I avgiften ingår utgift för hovslagare.
Andra utgifter för hästen och Bolaget, såsom för veterinär, insatslopp, inköp av utrustning såsom
täcken/grimmor etc samt administration, tillkommer.
Malin Löfgren åtar sig att löpande lämna information om hästen genom en Facebook-sida som upprättas
för andelsägarna. Viktigare information lämnas till andelsägarna via den e-postadress varje Bolagsman
lämnar till Bolaget vid tecknande av andel och sedan löpande håller uppdaterad hos Bolaget.
3. KOMPLEMENTÄR, DELÄGARE, ANDELAR m.m.
I Bolaget ingår Habibi Invest AB, 559127-4948, som komplementär och obegränsat betalningsansvarig för
Bolagets skulder. Komplementären bestämmer ensam över Bolagets skötsel och all dess verksamhet. I
övrigt ska i Bolaget finnas kommanditdelägare som endast svarar för hos Bolagsverket registrerad insats
om en (1) krona vardera samt tilläggsinsatser enligt vad som anges i detta avtal.
Andelsägare är var och en - fysisk eller juridisk person - som efter ansökan hos komplementären antagits
och registrerats som bolagsman och ägare till minst en specificerad kommanditlott (=’Andel’) i Bolaget.
Det ska finnas totalt 100 Andelar i Bolaget, varav komplementären innehar minst en stycken. Gentemot
bolaget och övriga bolagsmän är alltid den person bolagsman och andelsägare som är registrerad som
sådan hos Bolaget. Ny andelsägare kan registreras endast i enlighet med vad som anges i p.6 nedan. Inget
hinder föreligger mot att samma andelsägare innehar flera Andelar.
4. TILLÄGGSINSATSER, BOLAGETS BANKKONTO m.m.
Varje andelsägare åtar sig att för varje Andel erlägga 150 kr per månad i tilläggsinsats (tillika
kapitaltillskott från andelsägaren till Bolaget). Varje sådan tilläggsinsats förfaller till betalning den 27:e
varje månad och får från och med respektive förfallotidpunkt intagas till Bolagets bankkonto genom
debitering via autogiro av det konto som respektive andelsägare angivit för detta ändamål,
“transaktionskontot”. Det åligger varje andelsägare att se till att autogirorutinen fungerar. Om
erforderliga medel ej finns på transaktionskontot för dragning av aviserad tilläggsinsats, åligger det
andelsägaren att omgående föra över motsvarande belopp till sitt transaktionskonto så att
autogireringen kan genomföras. Om full betalning ej har inkommit eller på annat överenskommet sätt,
senast den 15:e i efterföljande månad utgår dröjsmålsränta på varje förfallet månadsbelopp med två
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procent per månad från förfallodagen tills full betalning sker, dock med minst 100 kr per förfallet och ej
betalt månadsbelopp. Samtidigt påbörjas ett krav- och indrivningsförfarande; se vidare p.8 nedan.
Varje andelsägare åtar sig även att för varje Andel ge 100 kr per månad i gåva till ÖFK (för
komplementären och Malin Löfgren gäller detta dock enbart för den första Andelen). Andelsägarna ger i
uppdrag till Bolaget/komplementären att samla in varje månads gåvobelopp via autogiro tillsammans
med tilläggsinsatsen enligt föregående stycke, för att därefter vidarebefordra gåvobeloppet till ÖFK för
andelsägarnas räkning.
På Bolagets bankkonto insättes vidare alla inkomster respektive drages alla utgifter för bolagets
verksamhet varje månad. Den som vid var tid är andelsägare har ingen rätt till andra tillgångar vid
likvidation av Bolaget än dennes andel av innestående medel på Bolagets bankkonto, efter att det
reserverats för ev. kvarstående förpliktelser/kommande utgifter för Bolaget (inklusive ev.
likvidationskostnader).
Tilläggsinsatsen enligt första stycket har beräknats med utgångspunkten att Skatteverket kommer att
bevilja Bolaget, som är registrerat för mervärdesskatt, avdrag för ingående mervärdesskatt. Enligt
nuvarande tillämpningsregler erhåller Bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt, men för det fall att
detta ändras åtar sig varje Andelsägare att – från och med den tidpunkt då Bolaget inte längre beviljas
avdrag – för varje Andel erlägga 190 kr per månad (i stället för 150 kr) i tilläggsinsats.
5. VINST- OCH FÖRLUSTFÖRDELNING
Vid varje årsbokslut sammanställs samtliga intäkter och kostnader som är hänförliga till Bolagets
verksamhet. Varje andelsägare deklarerar för sin del av resultatet. A2 Revision & Redovisning AB, eller
annan redovisningsbyrå, ska därvid anlitas för att tillhandahålla ifyllda deklarationsblanketter som
andelsägarna kan bifoga till sin inkomstdeklaration.
Utbetalning av likviditet från Bolagets bankkonto till andelsägarnas transaktionskonton sker efter varje
årsskifte. Det sagda gäller dock enbart likviditet till följd av att Bolaget erhållit prispengar/startpeng från
travtävlingar. Innehavda bankmedel i övrigt ska kvarstanna på Bolagets bankkonto. Alla uttag från
Bolagets bankkonto till transaktionskonton utgör kapitaluttag ur Bolaget.
6. FRIVILLIG ÖVERLÅTELSE AV ANDEL
Andel får efter godkännande av komplementären överlåtas, vilket då också kan innebära motsvarande
byte av bolagsman. Samtliga nedan angivna villkor ska vara uppfyllda för att överlåtelse ska godkännas:
• Överlåtelse får endast ske per månadsskifte, och blir giltig från det månadsskifte före vilket
komplementären fått del av blanketten “Överlåtelse av Andel/-ar”, undertecknad av köpare och säljare,
alternativt undertecknad arvskifteshandling om fråga är om andelsägare som avlidit.
• Överlåtelse får inte ske till person som är försatt i konkurs eller står under förvaltare eller är omyndig
(såvida inte förvaltare/vårdnadshavare/överförmyndare ger sitt tillstånd härtill).
• Senast vid överlåtelsen ska tidigare ägares förbindelser med bolaget och komplementären regleras,
liksom eventuellt lån lösas för vilket Andelen pantsatts i andra hand.
Annonsering avseende Andelar som bolagsman önskar överlåta kommer att kunna göras på den
Facebook-sida som kommer att upprättas för andelsägarna.
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7. ÖVERLÅTELSEGARANTI
Oavsett vad som stadgas under rubriken 6. ovan har varje bolagsman en rätt att efter den 31 december
2021 mot en ersättning om en krona per andel överlåta sin/sina Andel/-ar till komplementären.
Överlåtelse sker från det månadsskifte som infaller närmast efter det att komplementären fått del av
undertecknad blankett “Överlåtelse till komplementären”, och från sagda månadsskifte övertar
komplementären bolagsmannens rättigheter och skyldigheter relaterade till överlåten/-na Andel/-ar.
8. PANTSÄTTNING, INDRIVNING, m.m.
Genom accepterandet av detta bolagsavtal pantsätter andelsägare varje Andel för sig till förmån för
Bolaget och komplementären som säkerhet för de förpliktelser som andelsägaren har att fullgöra enligt
bolagsavtalet. Om andelsägare inte erlägger betalning för tilläggsinsatser ska följande kravförfarande
tillämpas: 1) Påminnelse 1 utsänds från Bolaget via e-mail eller brev 2) Påminnelse 2 utsänds från Bolaget
via e-mail eller brev 3) Försäljning av pantsatt Andel, om sådan kan genomföras; sådan försäljning får ske
utan vidare meddelande till andelsägaren omedelbart efter det att angiven tidsfrist i påminnelse 2 gått ut
4) Rättsligt förfarande inlett genom ansökan om betalningsföreläggande eller stämning. Eventuellt
överskott från försäljning av pantsatt Andel redovisas till andelsägaren eller dennes rättshavare. Har
Andelen sålts till ett så lågt pris att Bolaget får en kvarstående fordran mot andelsägaren, fortsättes
indrivningen i övrigt mot andelsägaren.
9. FÖRVALTNING GENOM KOMPLEMENTÄREN
All förvaltning av Bolaget och dess egendom handhas av komplementären, som äger anlita exempelvis
redovisningsfirma för att fullgöra förvaltningen samt, om komplementären finner så vara lämpligt,
registrera prokurist. I förvaltningen ingår bl.a. bokföring, deklaration, månadsredovisning till
andelsägarna, momsredovisning, fakturabetalningar, intäktsbevakning, debiteringar och indrivning av
tilläggsinsatser, myndighetskontakter, hästförsäkringsfrågor, tränarrapporter och andra tränarkontakter
samt kontakter med Svensk Travsport (ST). Vad gäller hästens matchning handhar komplementären
ensam kontakterna med tränaren, men komplementären får överflytta denna befogenhet på någon av
andelsägarna.
10. HÄSTÄGARKORT
De hästägarkort - vanligtvis två - som Bolaget erhåller för hästen - lottas varje år ut bland dem som är
andelsägare till hästen och som har anmält intresse för sådant kort.
11. FÖRDELNING AV HEDERSPRISER
Alla hederspriser som utdelas till hästens ägare i större lopp (inbjudningslopp, final i insatslopp, final i
lopp med föregående försök/uttagningar, lopp med vandringspris etc.) ska mottagas av i vinnarcirkeln
närvarande andelsägare och därefter skickas till komplementären på Bolagets fraktbekostnad. Alla övriga
hederspriser får de andelsägare som vid respektive tillfälle är närvarande i vinnarcirkeln själva fördela
dem emellan. Kan man därvid inte komma överens, gäller detsamma som med hederspriser i större lopp.
Samtliga hederspriser som inkommit till komplementären kommer efter varje årsskifte att utlottas bland
de andelsägare som anmält intresse för detta.
12. BOLAGSMANNAMÖTE
Bolaget anordnar en gång varje år ett bolagsmannamöte till vilket alla andelsägare i mån av utrymme är
välkomna. Bolagsmannamötet kan även ske i elektronisk form om Bolaget finner det lämpligt. Kallelse
sker via e-post. Bolagsmannamötet är inte ett beslutande organ utan ett forum för information,
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frågestund och allmän trevnad mellan andelsägarna. Andelsägarnas mening vid mötet ska om möjligt och
ej möter hinder av andra skäl beaktas av Bolaget/komplementären.
13. FÖRSÄKRING
För hästen tecknas försäkring med upp till 50.000 kr för användbarhet och livet. Veterinärvård ingår upp
till 100.000 kr. För det fall hästen avlider utgår ersättningen från försäkringen med hälften till Bolaget och
hälften till komplementären.
14. ANMÄLAN TILL INSATSLOPP
Hästen ska anmälas till de s.k. klassiska insatsloppen i Sverige för 3- respektive 4-åringar samt ska ingå i
Premiechansen. Om komplementären i samråd med tränaren finner det lämpligt ska hästen anmälas
även till insatslopp för 2-åringar samt till Grand Prix de l'UET för 4-åringar.
15. MEDDELANDE TILL ANDELSÄGARNA m.m.
Varje bolagsman svarar för att Bolaget har dennes vid var tid rätta e-mailadress och telefonnummer.
Meddelande som Bolaget/komplementären avsänt under senast uppgivna e-mailadress ska anses ha
kommit aktuell bolagsman tillhanda inom tolv timmar från avsändandet; detsamma gäller sms/mobilsvar
till mobilnummer som uppgivits.
Varje andelsägare ger Bolaget tillåtelse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att registrera och använda
andelsägarnas namn och övriga relevanta personuppgifter i och för all verksamhet som Bolaget bedriver
inklusive administration och inklusive meddelanden som skickas för andelsägares räkning till andra
andelsägare (exempelvis om någon andelsägare vill erbjuda sin andel för överlåtelse).
16. AVTALSTID
Detta bolagsavtal gäller till och med utgången av år 2025; för det fall Bolagets innehav av tävlingsrätten i
Miracolosa skulle förlängas förlängs skall dock avtalstiden förlängas i motsvarande mån. När
bolagsavtalet upphör att gälla ska komplementären föranstalta om likvidation, varvid komplementären
ska vara likvidator. Oavsett vad som stadgas i föregående mening ska komplementären emellertid ha
rätten att i stället för att föranstalta om likvidation förvärva kommanditdelägarnas andelar i Bolaget mot
en köpeskilling som motsvarar vad kommanditdelägarna skulle ha erhållit om Bolaget likviderades.
______________________________________
/gällande bolagsavtal 2021-01-01/
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