
SAMMANFATTNING 
STALL CALVADOS 

 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av upplägget kring köp och 
delägarskap i Stall Calvados och hästen Västerbo Calvados, 15-1088. 
 
Upplägget blir ett enkelt bolag där man får teckna sig för andel, totalt 
beräknas ca 100 andelar. 
 

• EN engånsbetalning/insats, 2 500,kr/andel 
• Inklusive beräknade driftskostnader hela 2016 
• Gemensam momsredovisning, samma upplägg som Rikstravet! 

 
Varje andel kostar 2 500,kr och det är fritt fram att äga och betala för flera 
andelar. En endaste betalning görs vid registreringen och det avser hästen 
samt beräknade kostnader för hela 2016. Om inbetalda medel inte räcker till 
driftskostnaderna under året så avräknas det på Västerbo Calvados 
insprungna pengar eller från försäljningspriset vid försäljningen. 
 
Vad händer nästa år? 
I november kommer alla andelsägare få ett erbjudande om fortsatt ägande 
genom att inbetala 1500,kr för ytterligare 12 månader, 2018 (beräknade 
driftskostnader). Svarar fler än 50% JA till erbjudandet kommer ett fortsatt 
ägande ske med hästen.  
 
För dom som svarar NEJ så blir det ett tydligt slut och dom kommer erhålla 
återbetalning till sitt angivna bankkonto. Det som kommer att betalas 
tillbaka är summan av:  

• Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kusk provision 
• Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, dvs kvarvarande 

pengar. 
• Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till faktiska 

driftskostnader 
Andelen i hästen kan överlåtas till annan, görs inte det så överlåts andelen i 
hästen till kvarvarande andelsägare. 
 
Om fler än 50% svarar NEJ till erbjudandet avslutas det enkla bolaget och 
hästen kommer att säljas på ASVT:s internetauktion eller via anbud. När 
hästen är avyttrad kommer pengar att betalas tillbaka till varje andelsägares 
angivna bankkonto. Det som kommer att betalas tillbaka är summan av: 

• Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kusk provision 
• Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader. 
• Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, dvs kvarvarande 

pengar. 



• Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till faktiska 
driftskostnader 

 
Som företrädare för det enkla bolaget kommer Maria Zackrisson att fungera. 
Det gäller bla kontakter gentemot svensk travsport och Skatteverket. En 
momsregistrering görs för hela det enkla bolaget och löpande bokföring och 
redovisning kommer att skötas av LRF Konsult AB. 
  
Följande krävs för att bli delägare i travhästen Västerbo Calvados.: 
OBSERVERA ATT BÅDA PUNKTERNA MÅSTE VARA 
UPPFYLLDA 
 

1. Skicka personuppgifter för registrering genom att fylla i ett formulär 
på följande Internetadress: (klicka så kommer ni till länken) 
http://www.webforum.com/form/stall/form.asp?sid=527479424 

När man trycker på skicka så är avtalet godkänt samt har Anders 
Zackrisson erhållit fullmakt för att underteckna representantansökan 
för enkla bolag gällande mervärdesskatt. 

 
2. Inbetalning av 2 500,kr på Maria Zackrissons bankkonto i 

Swedbank, nr 8169-5 933 139 056-8 OBS! Ni MÅSTE  ange 
personnummer som betalningsmeddelande. 

 
 

Frågor går bra att skicka via mail till zacke25@hotmail.com 
 
 

 
OBSERVERA ATT DETTA BARA ÄR EN ÖVERSKÅDLIG 
SAMMANFATTNING. FULLSTÄNDIGT AVTAL (VILKET ÄR DET 
SOM GODKÄNNES) FINNS ATT LÄSA I SÄRSKILD FIL. 


