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   SÖKANDE 

Fastighetbeckning  

       

Bolagets/ sökandes namn Person-/organisationsnummer 

            

 
 

   KOSTNADER        Bilaga, nr 

Köp av verksamhet (köpeskilling) 

            kronor 
      
Köp av inventarier, utrustning 

            kronor 
      
Depositionsavgift för hyra 

            kronor 
      
Förskottsbetalning av hyra 

            kronor 
      
Ombyggnation 

            kronor 
      
Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm) 

            kronor 
      
Övertagande av lager 

            kronor 
      
  

      Summa kostnader  
 

   FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats     Bilaga, nr 

Likvida medel i bolaget (1) 

             kronor 
      
Eget sparande/insats (ägartillskott) 

            kronor 
      
Ytterligare ägartillskott 

            kronor 
      
Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 

            kronor 
      
Banklån 

            kronor 
      
Privatlån 

            kronor 
      
Övertagande av lån/skulder 

            kronor 
      
Övrigt 

            kronor 
      
        

 

 

 

 

Summa 

1) Med likvida medel avses tillgångar i kassa och bank. 

 

Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare 

kompletteringar. 
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   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 
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   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 
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Ägande i andra verksamheter än den tillståndssökande verksamheten 

 

 
Hantering av personuppgifter  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende 

registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens 

ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot 

dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Miljö- och byggnadsnämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är 

felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når 

vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se. 
 
 

Underskrift av tillståndssökande (firmatecknare)  
  

Namnförtydligande Datum 
  

 

Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktieinnehav, ägarandel 
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