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 Inköp/övertagande av verksamhet mm 

Bilaga till ansökan om tillstånd för servering av alkohol  
enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 
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Övertagande av verksamhet 

 Inget övertagande av inventarier eller annat från tidigare verksamhet i lokalerna 
 Kopia av avtal om övertagande av serveringsstället med tillträde           bifogas 

 
 Sökanden äger fastigheten som lokalerna finns i 
 Kopia av hyresavtal /övertagande av hyresavtal/ med tillträde              bifogas 

 
Kostnader 
Inköp av verksamheten     ...................................... kronor 
Investeringskostnader före igångsättning  ...................................... kronor 

Summa  ...................................... kronor 
 
Finansiering 
Låneförbindelse mm till säljaren av restaurangen 1)  ...................................... kronor 
Likvida medel i bolaget 2)   ...................................... kronor 
Ägartillskott 3)   ...................................... kronor 
Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 4)   ...................................... kronor 
Banklån, privatlån 4)   ...................................... kronor 

Summa  ...................................... kronor 
 
Bilagor och kommentarer 

1) Gäller den del av köpesumman som ska betalas efter tillträdesdagen 
2) Med bolagets likvida medel avses tillgångar i kassa och bank från bolagets tidigare verksamhet. 

Bifoga utdrag ur bokföringen som visar tillgångarna att tillgångarna fanns tillgängliga vid 
tidpunkten för köpet 

3) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget  
4) Bifoga kopior av avtal/lånereverser 

 
 

Personuppgifterna på denna blankett kommer att användas inom socialnämnden för att handlägga ditt ärende samt för planering, utvärdering och statistik. 
Uppgifterna är i princip offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten såvida inte det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider skada eller men om uppgiften röjs (Offentlighets- och sekretesslag 30 kap. 20§).Ytterligare information om hur personuppgifterna används 
lämnas efter skriftlig begäran hos socialförvaltningen, 262 80 Ängelholm 
 
Underskrift av behörig firmatecknare 
 

Namnförtydligande 
 

      

Datum 
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