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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM 
FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND 
Enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

 

 
Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer 

            
 

Kostnader 
Köp av verksamhet (köpeskilling) Belopp 

                     kronor 
Köp av inventarier, utrustning  

                     kronor 
Depositionsavgift för hyra  

                     kronor 
Förskottsbetalning av hyra  

                     kronor 
Ombyggnation  

                     kronor 
Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster m.m.)  

                     kronor 
Övertagande av lager  

                     kronor 
  

Summa kostnader:                kronor 
 
 

Finansering, uppge hur ovanstående kostnader har finansierats 
Likvida medel i bolaget (1) Belopp 

                     kronor 
Eget sparande/insats (ägartillskott)  

                     kronor 
Ytterligare ägartillskott  

                     kronor 
Lån från leverantör, förskott på rabatter m.m.  

                     kronor 
Banklån  

                     kronor 
Privatlån  

                     kronor 
Övertagande av lån/skulder  

                     kronor 
Övrigt  

                     kronor 
  

Summa:                kronor 
 

(1) Med likvida medel avses bolagets/firmans tillgångar i kassa och bank. 
Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan även komma att begära in ytterligare kompletteringar.  

  

Anmälan skickas till: 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Köpings kommun 
731 85 Köping 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida 

 
 

 

Postadress   Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr 
Köpings kommun 
731 85  Köping 

Nibblesbackev 17 0221-250 00 0221-254 13 www.koping.se 991-1215 212000-2114 
social.arbetsmarknad@koping.se 
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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 

      
 

Lånat kapital 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 

      
Lånebelopp 

      
Datum för mottagande av lånebelopp 

      
Datum för återbetalning 

      
Räntesats 
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Ägande i andra bolag än det tillståndssökande bolaget 
Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktie innehav/ägarandel 
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
   

                  
 
 

 
 
Checklista – dokument att skicka med tillsammans med ansökan 
  

 Registreringsbevis från Bolagsverket 
  

 Handling som styrker behörighet att teckna firma 
  

 Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift 
  

 Uppgift om ägarförhållanden 
  

 Köpeavtal 
  

 Handlingar som styrker finansiering 
  

 Egenkontrollprogram 
  

 Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket 
  

 Ritning över samtliga lokaler tillhörande verksamheten 
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