ANMÄLAN om ändrade ägarförhållanden
enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

Anmälan avser

 ny aktieägare i AB
 ny VD i AB

Tillståndshavare/
anmälare

 ny styrelseledamot i

 ny suppleant i

AB

AB

 ny bolagsman i HB

 annat

Namn

Orgnr/persnr

Adress

Tel nr

Postadress

Fax nr

E-postadress

Mobil nr

Namn

Restaurangnummer

Serveringsställe
Gatuadress

Postnummer

Postort

Till anmälan skall bifogas handlingar som styrker förändringarna och
dessutom skall tillkommande personer med betydande inflytande (PBI)
styrka sina kunskaper i alkohollagstiftningen

Anvisningar

Handlingar som skall bifogas anmälan:
• Köpeavtal
• Personbevis
• Verifikation som visar hur köpet finansieras
• Bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar
förändringar av aktieinnehavet i aktiebolag
• Skuldfrihetsintyg från kronofogden
• Registreringsbevis ska inkomma när köpet har gått igenom
• Handling som styrker tillkommande persons kunskap i
alkohollagstiftningen

Observera att anmälan skall göras innan tillkommande personer
tillträder
Underskrift av sökanden

Namnförtydligande

Datum

Underskrift
Personuppgifter hanteras enligt PUL (PersonUppgiftsLagen).
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ANVISNINGAR TILL ANMÄLAN OM ÄNDRADE ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Den ifyllda anmälningsblanketten skall undertecknas av behörig firmatecknare samt
insändas till tillståndsenheten.
Följande handlingar skall bifogas anmälan:
1. Registreringsbevis
Om (nytt) registreringsbevis ännu ej erhållits kan i avvaktan nyregistrering/ändringsanmälan till
patent- och registreringsverket (PRV) bifogas. Om ändringsanmälan inlämnas måste även
eventuell generalfullmakt bifogas.
2. Ägarförhållanden
Dessa förhållanden skall vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag kan exempelvis
bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok bifogas. Är det frågan om ett handelsbolag eller
kommanditbolag kan förhållandena styrkas genom bolagsavtal.
Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan
de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.
3. Tidigare affärsverksamhet
Detta redovisas genom att samtliga (nya) ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och
eventuella övriga företrädare för bolaget bifogar utdrag från Bolagsverkets näringslivsregister av
vilket tidigare uppdrag framgår (s k bevis om uppdrag som funktionär) .
Om någon företrädare varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt personlig
redogörelse för omständigheterna kring konkursen inlämnas.
4. Köpeavtal
Som börjar gälla när de nya bolagsmännen är godkända av tillsynsmyndigheten.
5. Kunskap i alkohollagen
Här efterfrågas de nya ägarnas kunskap i alkohollagen samt även tidigare erfarenhet av alkoholservering
och/eller utbildning vid restaurangskola. Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon
har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt
utöva serveringsverksamheten.

6. Personbevis och skuldfrihetsintyg
På samtliga nya personer i bolaget.
7. Verksamhetsinriktning
Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter
om matutbud (ordinarie matsedel och eventuell nattmatsedel), dans, underhållning, målgrupp etc.
8. Verifiering av köpet
Dokumentation för hur köpet har finansierats.
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