Salgsmelding for aksje i Grønmo Golfbane 2018
Skjemaet fylles ut av selger og kjøper. Det gjøres oppmerksom på at erverv av aksje i selskapet er betinget
av at gyldig medlemskap i GGK er etablert, jfr vedtektenes § 6. Det fremgår videre av § 4 i selskapets
vedtekter at erverv av aksje i selskapet er betinget av styrets samtykke. Samtykke vil ikke bli gitt med
mindre både overdrageren og erververen har betalt skyldig kontingent til GGK. Kjøpere oppfordres således
til å påse at samtykke til erverv av aksje foreligger før kjøpesummen utbetales til selger. Samtykke fra
selskapet kan innhentes ved å ta kontakt med selskapet på tlf 48 50 50 30 eller eventuelt, e-post eller vanlig
post.

Sted: _Oslo____ Dato: _______
Selger: (Fylles ut av GGK)
Medlemsnr:______ Selger aksjenr: _____-_____-____ Ny aksje(*) ja:

Nei:

Navn:_____________________________________ Adr: _________________________________________
Postnr:____________ Sted: ____________ Stempel og underskrift GGK:
Er skyldig GGK kr(**). _________________ for ______2017____________________________
Selger melder seg ut av GGK når aksjeoverføring har funnet sted (***)Ja: Nei:
____________________________________________________________________________
(*)Fylles kun ut ved salg av klubbens aksjer der aksjenr ikke er opprettet.
(**)Fordringer til GGK må innbetales av selger før en aksjeoverføring kan finne sted.
(***)Fylles ut dersom selger melder seg ut av GGK, men selger blir ikke utmeldt før eventuelle fordringer til GGK er innbetalt.

Kjøper: (Fylles ut av selger og kjøper i sammen. Når GGK er selger fyller GGK også ut disse feltene)
Medlemsnr(1): ________ Fødsels og persnr: ___________________ Tel P/M: ____________ : ____________
Navn: ______________________________ Adr: _______________________________
Postnr: ________ Sted: ____________ E-mail: _______________________________
Kjøper aksjenr: _____-_____-_____ av selger uten heftelser til GGK.
Kjøper: ________ stk. aksjer a kr.________ av GGK(2), totalt kr. ____________ inkl gebyr.
____________________________________________________________________________
(1) Om ny aksjeeier er medlem med eller uten aksje i dag, fyll inn medlemsnummer her. Nye aksjeeiere blir automatisk medlem av GGK.
(2) Fylles kun ut dersom GGK står som selger. Transaksjonsgebyr på kr 750,- legges på totalbeløpet pr aksje.
(3) Transaksjonsgebyr for splittet aksje er kr. 500,- i 2018. Transaksjonsgebyr på kr. 750,- under punkt 2 bortfaller for salg av splittet aksje.

Selger og kjøper bekrefter herved at eventuelle fordringer til klubben er innbetalt og at overføring av aksje kan finne sted.
Dette kan kun gjøres om selger har innbetalt års./medlemsavgift
Kjøper overdrar innbetalt års./medlemsavgift fra selger ja: Nei:
for året. Ny aksjeeier plikter å være medlem av GGK og følge de lover og regler som er nedfelt i klubbens vedtekter. Ved signering av
denne salgsmelding aksepterer kjøper aksjonæravtale vedlagt denne salgsmelding.
_________________________
Selger

___________________________
Kjøper

Denne salgsmeldingen, dokumentasjon på at eventuelle utestående fordringer er gjort opp og kopi av selgers
gyldig legitimasjon for bekreftelse av underskrift skal sendes pr. post til Grønmo Golfklubb.
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