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Finansieringsplan
vid ändrade ägarförhållanden

Blankett

H

Dataskyddsförordningen: När du skickar in din ansökan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter på www.goteborg.se/
dinapersonuppgifter

Miljöförvaltningen 
Tillståndsenheten 
Box 7012
402 31 Göteborg

Besöksadress: Gårdavägen 2
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/serveringstillstand 
Telefon: 031-365 00 00

Finansieringsplan

Den ekonomiska delen i utredningen kan ibland vara ganska omfattande. Vi behöver veta varifrån pengarna kommer som du köpt bolaget för. Det innebär 
att du behöver visa upp eller bevisa hur finansieringen av bolaget har gått till. Du ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar 
tillsammans med denna blankett.  

Tillståndshavare    
Bolagets namn: Organisationsnummer:

Säljare 
Namn: Personnummer:

Köpare (Du ska lämna en blankett för varje köpare) 
Namn: Personnummer:

Andel i procent:

Köpeskilling: Redovisa på bilaga:

Finansiering 
Vilken bilaga redovisas det på?

Eget sparande/insats:

Banklån:

Lån från privatperson:

Övrig finansiering:

Summa finansiering:

På bilaga F1 ska du skriftligen beskriva hur finansieringen gått till.

På bilaga F2 ska du redovisa uppgifter om långivare.

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Kronor

Underskrift 
Underskrift av firmatecknare:

Namnförtydligande: Datum:
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Beskriv hur finansieringen gått till (du behöver även skicka med handlingar som visar varifrån pengarna 
kommer och hur du har betalat)

Finansieringsplan
Bilaga F1

Blankett

H
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Finansieringsplan

Bilaga F2
Blankett

H
Redovisa långivare 

Lånat kapital
Långivarens namn:

Långivarens person-/organisationsnummer:

Lånebelopp:

Datum för mottagande av lånebelopp:

Datum för återbetalning:

Räntesats:

Lånat kapital
Långivarens namn:

Långivarens person-/organisationsnummer:

Lånebelopp:

Datum för mottagande av lånebelopp:

Datum för återbetalning:

Räntesats:

Lånat kapital
Långivarens namn:

Långivarens person-/organisationsnummer:

Lånebelopp:

Datum för mottagande av lånebelopp:

Datum för återbetalning:

Räntesats:

Miljöförvaltningen 
Tillståndsenheten 
Box 7012
402 31 Göteborg

Besöksadress: Gårdavägen 2
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
Webbplats: www.goteborg.se/serveringstillstand 
Telefon: 031-365 00 00
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