
Vi ska bli Sveriges roligaste 
hästägargäng till ett oslagbart pris!

Snabba fakta:

• 1/50 av i tävlingsrätten i TVÅ fina ettåringar
Monster Lome Lo som tränas av Fredrik Franssson. 

Livi Obelix H.M. Som tränas av Nathalie Blom.
 

• Easy KB borgar för tryggt andelsägande.

• I månadsavgiften ingår all träning, skötsel, uppstallning.  
Det som tillkommer är transportkostnader utanför hemmabanan,  
box- & startavgift vid lopp (ca 250kr+80 kr/start), kuskarvoden, 

anmälan till unghästloppen och ev. veterinärkostnader. 
Hästarna är veterinärförsäkrade via Agria.

• Vi kommer erbjuda flertalet events på båda banorna där delägarna får träffa sina  
hästar och delta i olika hästiga aktiviteter, träffa två och fyrbenta travstjärnor m.m.!

• Livi Obelix H.M kommer att premiechansas och därmed ha  
möjlighet till dubbla prispengarna i årgångsloppen.

• Ni kan också gå med i fbgruppen Travgruppens Andelshästar. 
Där finns mer info, bilder och uppdateringar om hästarna.

VÄLKOMNA att bli med i ett roligt gäng –
läs mer på de kommande sidorna.

Sofia Mattson, 070-313 60 04   Nathalie Blom, 070-545 70 92   Fredrik Fransson, 070-308 06 65

TRAVGRUPPENAndelshästar
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MONSTER LOME LOLIVI OBELIX H.M.
Hingst 1 år • Far: Lome Brage (NO)Hingst 1 år  • Far: Uniclove (FR)

Mörkbrun hingst född 2016
e. Uniclove (e. Look de Star) 5.069.277 sek, 1.10,9am.

u. Andover Dream e. Andover Hall

Spännande stamtavla med unge franske  
stjärnskottet Uniclove som far och superförärvaren 

Andover Hall som morfar!

Andra tränare i Sverige som satsat på Uniclove-avkommor är 
Jörgen Westholm och Lutfi Kolgjini! 

De äldsta avkommorna är 4 år i Frankrike och den första kullen 
har ett snitt på över 300.000 kr/startande avkommor! 

Bland syskonen finns: 
Global Oasis, 11,8, 500’ & Global Rumour, 8 segrar.
Modersstammen har lämnat många miljonärer, bl.a.: 

Caramba Kosmos, 3.138.287 sek, Xqsmwa, 12,5*, 247.348 $ 
Sarkozy, 10,9, 306.157 $, Ziegler Hanover, 10,8*, 308.752 $

Se video på Livi Obelix H.M.
https://www.youtube.com/watch?v=hpEmeShtr9k

Tränas av blivande proffstränaren Nathalie Blom, Rättvik

Mörkbrun hingst född 2016
e. Lome Brage (e. H.G.Balder) 2.517.976 nok rekod 1.19,3.

u. Lykke Lotta (e. Järvsöfaks) 

Hingst som utmärkt sig enormt redan som  
unghäst med ett fantastiskt travsteg! 

Kommer ur pappa Lome Brages första riktiga kull –  
Lome Brage är en av de snabbaste kallbloden genom tiderna  

och har tagit rekordet 1.19,3!  
Mamma Lykke Lotta (e. Järvsöfaks) har två banrekord i Norge,  

på Biri och Momarken, och är ett av de snabbaste  
tvåårsstona (!) genom tiderna!

Här är det avlat på speed och med morfar Järvsöfaks  
har vi fått med styrkan och modet!

Så här skrevs det om modern Lykke Lottas debut:
”Lykke Lotta e.Jærvsøfaks og Tvi Tvi debuterte med brask og bram 

på Biri i 2-årsløp i dag. Hun overtok teten tidlig og holdt siden 
”one horse show” med nesten hundre meter ned til resten av 

feltet ved målpassering. Vinnertiden ble 36.4/2100 volte.”

Tränas av blivande proffstränaren Fredrik Fransson, Bollnästravet

Ett roligt sätt att äga häst – äg tillsammans med Travgruppen!

Travgruppens Andelshästar finns tillgängliga i 50 andelar!

Engångskostnad: 1 000 + moms (1 250 kr)
Månadskostnad: ca 500 kr + moms (625 kr)

Obs: Registreringskostnad hos Easy KB: 500 kr / andel. 
Som delägare i Easy KB är man garanterat snabbt momsavlyft och sålunda  

reducerar man månadsutgiften för andelsägarna med hela momsbeloppet varje månad!

Vi säljer hästarna i paket och när du blir hästägare med oss blir du ägare av båda hästarna.
Vi säljer tävlingsrätterna i de båda hästarna – till 100% ägande under tävlingskarriärerna så länge de är i träning hos Fredrik Fransson och  

Nathalie Blom. Anledningen till att vi säljer tävlingsrätterna är att vi vill ta ansvar för hela hästens liv – från köp till efter karriären. 

För att bli hästägare med oss behöver vi din underskrift och dina uppgifter – se kontraktssidor!

TRAVGRUPPENAndelshästar
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Kontaktpersoner Travgruppens Andelshästar

Sofia Mattsson, Travgruppen, 070-313 60 04
Nathalie Blom, 070-545 70 92 och Fredrik Fransson, 070-308 06 65

Det går bra att kontakta oss via Facebook!

Hej!
Jag heter Nathalie Blom och kommer träna  

Travgruppens varmblod som heter Livi Obelix H.M, 
en fin 1-årig hingst med framtiden framför sig.

Jag själv är en ung målmedveten tjej som  
siktar mot toppen i travet.

Förutom att träna häst så både rider och kör jag lopp och  
dessutom sysslar jag med avel inom en liten skala.

Vi jobbar för en så naturlig hästhållning som möjligt och  
träningen anpassas för varje individ.

Just nu håller vi till på föräldrarnas gård i byn Backa, 2 km från 
Rättviks travbana, vi har optimala träningsmöjligheter som gör 

det möjligt att individanpassa all träning.
Från årsskiftet kommer jag stoltsera med A-licens och då är  

planen att större av verksamheten flyttas till travet, men att de 
som trivs bäst på gården blir kvar där.

Hej!
Jag heter Fredrik ”Frasse” Fransson och kommer träna 
Travgruppens kallblod som heter Monster Lome Lo, 

en spännande 1-årshingst med flygande trav.

Jag kommer, precis som Nathalie, att ta bli A-tränare från och 
med nyårsskiftet efter att ha haft amatörlicens tar vi nu nästa 

steg i vår trav- & hästsatsning. När jag säger vi så handlar det om 
jag, min fru Michaela och vårt team av duktiga hästmänniskor. 

Våra framgångar med kallbloden har gett oss mycket roliga upp-
levelser, V75-segrar, derby- och kriteriefinaler och starter i de 

största unghästloppen. Samarbetet med vår vän Daniel Selin gav 
oss ytterligare en V75-seger i september i år med Närby Panik–  

något som vi är mycket stolta över.
Vi drömmer om de stora unghästloppen – klassiska lopp som 

Kriterie & Derby för kallblod och i Monster Lome Lo har vi både 
blodslinjer och individ som vi tror stenhårt på.

Vi önskar er varmt välkomna att äga häst med oss!



Här är några av de viktigaste fördelarna med hästägande genom EASY KB
Easy KB tar hand om allt pappersjobb och förebygger juridiska och skattemässiga bekymmer. 

Fullständig redovisning sker minst 1 gång i månaden via internet.

Speciella ekonomiska fördelar med att vara delägare i en tävlingshäst i Easy KB: 
Det solidariska betalningsansvaret finns ej = En delägare ansvarar endast för sin ägarandel!

Det är viktigt att kunna lyfta momsen direkt!  
Som delägare i Easy KB är man garanterat snabbt momsavlyft.  

Sålunda reducerar man månadsutgiften för andelsägarna med hela momsbeloppet på kostnaderna för hästen!

Delägaren i Easy KB är berättigad till att - utan att behöva ange speciell orsak - när som helst efter två år ’’hoppa’’ av sitt ägarengagemang. Delägaren 
får då tillbaka 400:- /andel, och har på så sätt en garanterad rätt att avsluta sitt delägande i Easy KB (se punkt 7 i bolagsavtalet). Tillsammans med det 

begränsade betalningsansvaret (se ovan) ges hästdelägaren härmed en möjlighet att göra en säkrare kostnadskalkyl på sitt andelsinnehav.

Läs allt om hästägandet på www.easykb.se

FÖLJ TRAVGRUPPEN OCH TRAVGRUPPENS ANDELSHÄSTAR PÅ FACEBOOK
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Här finns all information
om hästägandet och fördelar/
nackdelar med andelsägande:

www.easykb.se

Hästarna får egna  
informationssidor med all  

ekonomisk redovisning och 
information om ägandet.

Travträning

MONSTERTRAV.se • Förnebovägen 8, 820 40 Järvsö • 070-308 06 65

7. HÄSTENS NAMN                   
Hästens namn får ej bytas utan ägarens skriftliga godkännande.            
      8. BRUKARENS/LEASETAGARENS BEHÖRIGHET
Under hyrestiden företräds hästen av EASY i ägarens ställe gentemot ST och andra tredje män inom och utom 

travsporten. EASY äger således uppbära prispengar och övriga inkomster, samt skall svara för hästens tränings- 

och tävlingskostnader. Ägaren och EASY skall tillsammans anmäla till ST att EASY är brukare/leasingtagare av 

hästen.

9. FÖRLÄNGNING AV HYRESTIDENLeasingtagaren äger tävlingsrätten så länge de önskar alternativt enligt runkt 10 nedan. 10. FÖRKORTNING AV HYRESTIDENHyresförhållandet avbryts i förtid om• hästen dör eller utslaktas• hästen skadas så att den ej längre kan tävla, vilket skall framgå av veterinärintyg

• ovan tränare bedömer hästen ej lämplig för tävlingsverksamhet  
• EASY väljer att återlämna hästen och avbryta hyresförhållandet i förtid.
Avbrytes hyresförhållandet i förtid sker ingen reducering av ev. hyra. Easy äger rätt att säga upp avtalet med 3 

månaders varsel, detta skall ske skriftligen och hästen återlämnas till Monster Trav/Fredrik Fransson på EASYs 

bekostnad, några andra krav skall ägaren i anledning av det förtida hyresavbrottet ej kunna ställa på EASY. 
11. ÅTERLÄMNANDE AV HÄSTENNär hyrestiden utgått eller hyresförhållandet avbrutits tidigare skall hästen återlämnas till ägaren snarast genom 

att EASY(andelsägarna) ombesörjer och bekostar transport till ägaren. Så snart ägaren återfått hästen övergår 

allt kostnadsansvar för hästen till denne. Vägrar ägaren att ta emot hästen när transporten kommer, äger EASY 

avgöra om hästen skall sändas till omedelbar slakt eller skall inackorderas hos annan på ägarens bekostnad eller 

skall överlåtas utan vederlag till annan (varvid något ytterligare samtycke från ägaren ej erfordras; EASY äger i 

sådant fall underskriva erforderliga blanketter för ägarbyte hos ST). 12. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD BETRÄFFANDE KONTRAKTET
Rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta kontrakt får ej utan ägarens skriftliga medgivande överlåtas till 

annan.

Monster Trav       Easy KB
--------------------------------------------  -----------------------------------------------

Monster Trav/Fredrik Fransson   Folke Forsmarker
Förnebovägen 8     Box 305
820 40 JÄRVSÖ     751 05 UPPSALA
070-308 06 65      018-124004

(sid 2/2)

Travträning

MONSTERTRAV.se • Förnebovägen 8, 820 40 Järvsö • 070-308 06 65

LEASINGKONTRAKT avseende travhästen MONSTER LOME LO  reg. 16-0375Datum 2017-10-01
Ägare/Leasinggivare: Monster Trav, Fredrik Fransson, 791229-7533 (”ägaren”)

Brukare/Leasetagare: EASY KB, 916616-7271 (”EASY”)Ägaren uthyr hingsten till EASY på nedan angivna villkor.1. HYRESTIDHyrestiden är från och med 2017-10-01. Dock kan såväl förlängning som förkortning av hyrestiden ske; se p.9 

och p.10 nedan. EASY betalar för samtliga kostnader för uppstallning fr.o.m. datumet för detta avtal.
2. HYRA
Ägaren skall fakturera EASY en hyresavgift om 25 000 kr (exkl moms) för tävlingsrätten i hästen som förfaller 

till betalning 10 dagar efter ovan avtalsdatum. Ingen övrig hyra uttages under tävlingskarriären (0% av hästens 

insprungna prispengar) under tiden tränas av Fredrik Fransson. OM hästen byter tränare har ägaren rätt att  

fakturera 10% på insprungna prispengar. Hyresavgiften som baseras på ovan prispengar förfaller till betalning 

efter att faktura inkommit – 10 dagar varje gång efter det att ST utsänt avräkning till Easy innehållande redovis-

ning av de prispengar som hästen sprungit in under hyrestiden.3. LEVERANSHästen levereras hos nedan angiven tränare eller till den person som nämnda tränare använder sig av för inkör-

ning av unghästar – senast 2017-10-01 genom ägarens försorg. 4. HÄSTENS SKICKHästen skall veterinärbesiktigas hos tränaren på EASYs bekostnad inom en månad från leveransen om andel-

sägarna skriftligen begär detta, och om EASY därvid godkänner hästen – eller avstår från veterinärbesiktning 

- kan därefter inga krav på hävning av detta avtal eller på jämkning av hyran ställas på ägaren i anledning av fel 

(även dolda fel) på hästen.
5. TRÄNARE, OMVÅRDNAD mmUnder hyrestiden ska hästen tränas & tävlas av professionelle travtränaren Fredrik Fransson (Bollnästravet).  

Byte av tränare kan dock ske om EASY(dvs. 80% av delägarna) och ägaren kommer överens om detta. Tränaren 

skall av ägaren instrueras att ej tillföra hästen anabola steroider eller andra hormonpreparat, samt att ej besluta 

om större veterinära ingrepp på hästen förrän ägaren givit sitt tillstånd därtill.
All veterinärvård som EASY godkänner under hyrestiden skall bekostas av EASY. Vill EASY ej bekosta viss vård 

skall ägaren besluta om denne vill bekosta vården, eller om hästen skall återlämnas i förtid, utslaktas eller vad.
6. FÖRSÄKRINGTävlingsrätten för hästen kommer under hyrestiden att vara försäkrad samt viss veterinärvård genom EASYs 

försorg och bekostnad. Utfaller denna försäkring kommer försäkringsbeloppet att utbetalas till EASY. Vill ägaren 

dessutom ha hästen försäkrad genom egen försäkring är detta en sak mellan ägarens och dennes försäkringsbolag.

(sid 1/2)

7. HÄSTENS NAMN                   
Hästens namn får ej bytas utan ägarens skriftliga godkännande.            
      8. BRUKARENS/LEASETAGARENS BEHÖRIGHET
Under hyrestiden företräds hästen av EASY i ägarens ställe gentemot ST och andra tredje män inom och utom 

travsporten. EASY äger således uppbära prispengar och övriga inkomster, samt skall svara för hästens tränings- 

och tävlingskostnader. Ägaren och EASY skall tillsammans anmäla till ST att EASY är brukare/leasingtagare av 

hästen.

9. FÖRLÄNGNING AV HYRESTIDENLeasingtagaren äger tävlingsrätten så länge de önskar alternativt enligt runkt 10 nedan. 10. FÖRKORTNING AV HYRESTIDENHyresförhållandet avbryts i förtid om• hästen dör eller utslaktas• hästen skadas så att den ej längre kan tävla, vilket skall framgå av veterinärintyg

• ovan tränare bedömer hästen ej lämplig för tävlingsverksamhet  
• EASY väljer att återlämna hästen och avbryta hyresförhållandet i förtid.
Avbrytes hyresförhållandet i förtid sker ingen reducering av ev. hyra. Easy äger rätt att säga upp avtalet med 3 

månaders varsel, detta skall ske skriftligen och hästen återlämnas till Nathalie Blom på EASYs bekostnad, några 

andra krav skall ägaren i anledning av det förtida hyresavbrottet ej kunna ställa på EASY. 
11. ÅTERLÄMNANDE AV HÄSTENNär hyrestiden utgått eller hyresförhållandet avbrutits tidigare skall hästen återlämnas till ägaren snarast genom 

att EASY(andelsägarna) ombesörjer och bekostar transport till ägaren. Så snart ägaren återfått hästen övergår 

allt kostnadsansvar för hästen till denne. Vägrar ägaren att ta emot hästen när transporten kommer, äger EASY 

avgöra om hästen skall sändas till omedelbar slakt eller skall inackorderas hos annan på ägarens bekostnad eller 

skall överlåtas utan vederlag till annan (varvid något ytterligare samtycke från ägaren ej erfordras; EASY äger i 

sådant fall underskriva erforderliga blanketter för ägarbyte hos ST). 12. ÖVERLÅTELSEFÖRBUD BETRÄFFANDE KONTRAKTET
Rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta kontrakt får ej utan ägarens skriftliga medgivande överlåtas till 

annan.

Nathalie Blom       Easy KB
--------------------------------------------  -----------------------------------------------

Nathalie Blom      Folke Forsmarker
Backavägen 148     Box 305
79591 RÄTTVIK     751 05 UPPSALA
070-545 70 92      018-124004

(sid 2/2)

Stall Nathalie Blom

MONSTERTRAV.se • Förnebovägen 8, 820 40 Järvsö • 070-308 06 65

LEASINGKONTRAKT avseende travhästen LIVI OBELIX H.M.  reg. 16-3098Datum 2017-10-01
Ägare/Leasinggivare: Nathalie Blom (”ägaren”)Brukare/Leasetagare: EASY KB, 916616-7271 (”EASY”)Ägaren uthyr hingsten till EASY på nedan angivna villkor.1. HYRESTIDHyrestiden är från och med 2017-10-01. Dock kan såväl förlängning som förkortning av hyrestiden ske; se p.9 

och p.10 nedan. EASY betalar för samtliga kostnader för uppstallning fr.o.m. datumet för detta avtal.
2. HYRA
Ägaren skall fakturera EASY en hyresavgift om 25 000 kr (exkl moms) för tävlingsrätten i hästen som förfaller 

till betalning 10 dagar efter ovan avtalsdatum. Ingen övrig hyra uttages under tävlingskarriären (0% av hästens 

insprungna prispengar) under tiden tränas av Nathalie Blom. OM hästen byter tränare har ägaren rätt att  

fakturera 10% på insprungna prispengar. Hyresavgiften som baseras på ovan prispengar förfaller till betalning 

efter att faktura inkommit – 10 dagar varje gång efter det att ST utsänt avräkning till Easy innehållande redovis-

ning av de prispengar som hästen sprungit in under hyrestiden.3. LEVERANSHästen levereras hos nedan angiven tränare eller till den person som nämnda tränare använder sig av för inkör-

ning av unghästar – senast 2017-10-01 genom ägarens försorg. 4. HÄSTENS SKICKHästen skall veterinärbesiktigas hos tränaren på EASYs bekostnad inom en månad från leveransen om andel-

sägarna skriftligen begär detta, och om EASY därvid godkänner hästen – eller avstår från veterinärbesiktning 

- kan därefter inga krav på hävning av detta avtal eller på jämkning av hyran ställas på ägaren i anledning av fel 

(även dolda fel) på hästen.
5. TRÄNARE, OMVÅRDNAD mmUnder hyrestiden ska hästen tränas & tävlas av professionelle travtränaren Nathalie Blom (Rättvik). Byte av 

tränare kan dock ske om EASY (dvs. 80% av delägarna) och ägaren kommer överens om detta. Tränaren skall av 

ägaren instrueras att ej tillföra hästen anabola steroider eller andra hormonpreparat, samt att ej besluta om större 

veterinära ingrepp på hästen förrän ägaren givit sitt tillstånd därtill.
All veterinärvård som EASY godkänner under hyrestiden skall bekostas av EASY. Vill EASY ej bekosta viss vård 

skall ägaren besluta om denne vill bekosta vården, eller om hästen skall återlämnas i förtid, utslaktas eller vad.
6. FÖRSÄKRINGTävlingsrätten för hästen kommer under hyrestiden att vara försäkrad samt viss veterinärvård genom EASYs 

försorg och bekostnad. Utfaller denna försäkring kommer försäkringsbeloppet att utbetalas till EASY. Vill ägaren 

dessutom ha hästen försäkrad genom egen försäkring är detta en sak mellan ägarens och dennes försäkringsbolag.

(sid 1/2)

Stall Nathalie Blom

Här är informationen som du kan ta del av 
för att bli hästägare med oss.

1: KÖPANBUD – finns på nästa sida!
Här fyller du i dina uppgifter, namn, adress 
m.m. och skriver under med din namn-
teckning. Ett köpanbud för båda hästarna 
– för att affären ska bli av gäller det att du 
skriver på för båda hästarna. 

2: LEASINGKONTRAKT
Kontrakt mellan EASY KB och ägarna 
av hästarna Fredrik Fransson & Nathalie 
Blom. Leasingavgiften är 0% så länge häs-
tarna finns i deras träning. Vi tar ansvar för 
att hästarna får ett bra liv både före, under 
och efter travkarriären – därav leasing utan 
extra kostnad utöver inköp.

Dessa dokumnet finns att tillgå på 
Travgruppens Andelshästar på Facebook
eller genom kontakt med:
Sofia Mattson, 070-313 60 04
Nathalie Blom, 070-545 70 92 
Fredrik Fransson, 070-308 06 65
Kan skickas på e-post!

KÖPANBUD & LEASINGKONTRAKT

Känner du att du vill ha mer information?  
Kontakta oss!

KÖPANBUD              
   

För sammanhållen grupp av andelar i Easy KB avseende de två 
Andelsgrupperna _____ & _____ (se andelspaket nedan)   

                                            Box 305, 751 05 Uppsala  

                                                                                                                       018-124004 Fax 018-126004            

Köpare                                                                                       

Namn                                                   
Personnummer/orgnummer    

Stall Blom & Monster -Easy 
 

Adress                                            
Telefonnummer  E-postadress  

Postadress 
 

Transaktionskonto* (bank/clearingnr och fullständigt kontonr) 
 Varje andelsägare måste ha ett transaktionskonto i svensk bank som är ansluten till autogirosystemet. På detta konto skall 

erforderliga medel hållas för inköp av andel/andelar i häst/hästar och för de månatliga debiteringarna avseende driftskostnader 

för de tre hästarna. Den månatliga debiteringen förfaller per månadsskifte och avser den gångna månaden. OBS! Likvida medel 

måste finnas tillgängligt på transaktionskontot runt den 15:e varje månad, då dragning normalt sker. Den måntaliga 

redovisningen per häst (andelsgrupp) sker endast via Internet och delägarnas privata andelsägarsidor. 

 
Bakgrund till erbjudandet, och erbjudandets omfattning: 

Nathalie Blom & Fredrik Fransson säljer tävlingsrätterna (100%) i Livi Obelix H.M. & i Monster Lome Lo nedan till Easy KB. 

Hästarna kommer att delas upp i 100 kommanditlotter/andelar och administreras av Easy KB. 

Tränare: Nathalie Blom, Rättvik, resp. Fredrik Fransson, Bollnäs 
Andelspaketet (minimum 2 per delägare) omfattar alltså nedan två hästar om 2 andelsgrupper fördelade på 100 andelar 

per den 1 november 2017. Det vill säga maximalt 50 delägare.  
 
Andelspaketet består av: AG          Livi Obelix H.M. 16-3098     - (tävlingsrätt 100%) hingst -16   250:-/andel 

AG          Monster Lome Lo 16-0375  - (tävlingsrätt 100%) hingst -16   250:-/andel  =   Tot kr 500:- / andelspaket  

Andelspaketet kommer att hållas samman, men andelsgrupperna/hästarna kan efter gemensamt beslut mellan ovan 

tränare och Easy KB avyttras efter hand. Vidareförsäljning av andelar kommer under tiden att tillåtas endast i form av hela 

andelspaket.    

Köpeskilling mm  Köpeskilling för ett andelspaket är 500 kr, Köpeskilling erläggs genom att Easy KB debiterar ovan transaktionskonto. 

Beräknad driftskostnad för två (2) andelspaket ovan blir ca 600:-/månad om inte hästarna inte springer in några pengar alls. I 

den beräknade driftskostnaden ingår bl.a. adm-avgift (50:-/andelspaket), träning, övriga kostnader för hästens vård, försäkring 

m.m.  
Delägarna registreras även för en egen Privat Andelsgrupp, som av administrativa och transaktionsmässiga skäl ska läggas upp 

för varje delägare i Easy KB, årsavgift f.n. 60:-. Registreringsavgift på 250:- per andelspaket uttages vid förvärv. 

För varje andelspaket gäller således både Easy KBs bolagsavtal och de speciella regler som anges i detta köpanbud, 

vid konkurrens mellan reglerna gäller de speciella före de allmänna.   

 
Omfattning av köpanbudet Jag köper andelspaket (minimum enligt ovan 

a 500 kr  
Antal           2 andelspaket (1/100)     

  
 
   X 500:-   

Köpeskilling insätts på mitt bankkonto ovan 
 
Köpeskilling 1.000:- + reg-avg. 500:- = Tot.  kr   1.500:- 

Om jag inte betalar i enlighet med vad jag åtagit mig träder indrivningsbestämmelserna i Easy KBs bolagsavtal in, innebärande bl a samtliga 

andelar är pantsatta för fullgörandet av mina åtaganden. Jag ger också Easy KB uppdrag och fullmakt att anordna erforderliga autogirodragningar 

från angivet konto för mina åtaganden enligt ovan och enligt bolagsavtalet, och förbinder mig att på detta konto hålla erforderlig likviditet för 

dessa. För nya delägare befullmäktigas även Easy KB att ansöka om nyregistrering & så småningom ev. avregistrering av 

delägarskap hos Bolagsverket genom att underskriven fullmakt bifogas detta köpanbud (fullmakten finns att hämta under blanketter på 

www.easykb.se)! Finns ingen e-postadress, så måste anbudsgivaren snarast öppna sådant (yahoo-mail, hotmail, gmail o dyl.) Samtycke enligt PUL ges för den 

databehandling av personuppgifter som erfordras för deltagande i bolaget enligt bolagsavtalet, liksom tillåtelse enligt marknadsföringslagen att till 

mig sända e-postreklam beträffande Easy KB, och med Easy KB samarbetande företag. Jag accepterar att Easy KB fritt får pröva inkomna anbud. 

Jag godkänner de speciella regler i detta köpanbud och även i övrigt bolagsavtalet, och accepterar att det gäller för mig så snart köp kommit till 

stånd. 
Speciellt för detta fall gäller: Easy KB har anlitat Tränarna Blom & Fransson för att ensamma tillsammans med Easy 

KB besluta om hästarnas matchning och om hästarna i förtid skall avbryta tävlingskarriären pga veterinära eller andra skäl, 

som gör att dessa anses olämpliga för tävlingsverksamhet.   
Datum 
 
 

Namnteckning / firmateckning  
 
 För omyndig förvärvare måste dels överförmyndarens tillstånd bifogas, dels båda föräldrarna (om båda är förmyndare) skriva 

på. För juridiska personer som köper andel i Easy KB erfordras att kopia av registreringsbevis (ej äldre än en månad) bifogas. 



KÖPANBUD                 
För sammanhållen grupp av andelar i Easy KB avseende de två 
Andelsgrupperna _____ & _____ (se andelspaket nedan)   
                                            Box 305, 751 05 Uppsala  
                                                                                                                       018-124004 Fax 018-126004            
Köpare                                                                                       
Namn                                                  
 

Personnummer/orgnummer   
 

Stall Blom & Monster -
Easy 
 Adress                                           

 
Telefonnummer 
 

E-postadress 
 

Postadress 
 

Transaktionskonto* (bank/clearingnr och fullständigt kontonr) 
 

Varje andelsägare måste ha ett transaktionskonto i svensk bank som är ansluten till autogirosystemet. På detta konto skall 
erforderliga medel hållas för inköp av andel/andelar i häst/hästar och för de månatliga debiteringarna avseende driftskostnader 
för de tre hästarna. Den månatliga debiteringen förfaller per månadsskifte och avser den gångna månaden. OBS! Likvida medel 
måste finnas tillgängligt på transaktionskontot runt den 15:e varje månad, då dragning normalt sker. Den måntaliga 
redovisningen per häst (andelsgrupp) sker endast via Internet och delägarnas privata andelsägarsidor. 
 
Bakgrund till erbjudandet, och erbjudandets omfattning: 
Nathalie Blom & Fredrik Fransson säljer tävlingsrätterna (100%) i Livi Obelix H.M. & i Monster Lome Lo nedan till Easy KB. 
Hästarna kommer att delas upp i 100 kommanditlotter/andelar och administreras av Easy KB. 
Tränare: Nathalie Blom, Rättvik, resp. Fredrik Fransson, Bollnäs 
Andelspaketet (minimum 2 per delägare) omfattar alltså nedan två hästar om 2 andelsgrupper fördelade på 100 andelar 
per den 1 november 2017. Det vill säga maximalt 50 delägare.  
 
Andelspaketet består av: 
AG          Livi Obelix H.M. 16-3098     - (tävlingsrätt 100%) hingst -16   250:-/andel 
AG          Monster Lome Lo 16-0375  - (tävlingsrätt 100%) hingst -16   250:-/andel  =   Tot kr 500:- / andelspaket  
Andelspaketet kommer att hållas samman, men andelsgrupperna/hästarna kan efter gemensamt beslut mellan ovan 
tränare och Easy KB avyttras efter hand. Vidareförsäljning av andelar kommer under tiden att tillåtas endast i form av hela 
andelspaket.   
 

Köpeskilling mm  
Köpeskilling för ett andelspaket är 500 kr, Köpeskilling erläggs genom att Easy KB debiterar ovan transaktionskonto. 
Beräknad driftskostnad för två (2) andelspaket ovan blir ca 600:-/månad om inte hästarna inte springer in några pengar alls. I 
den beräknade driftskostnaden ingår bl.a. adm-avgift (50:-/andelspaket), träning, övriga kostnader för hästens vård, försäkring 
m.m.  
Delägarna registreras även för en egen Privat Andelsgrupp, som av administrativa och transaktionsmässiga skäl ska läggas upp 
för varje delägare i Easy KB, årsavgift f.n. 60:-. Registreringsavgift på 250:- per andelspaket uttages vid förvärv. 
För varje andelspaket gäller således både Easy KBs bolagsavtal och de speciella regler som anges i detta köpanbud, 
vid konkurrens mellan reglerna gäller de speciella före de allmänna.   

 
Omfattning av köpanbudet 
Jag köper andelspaket (minimum enligt ovan 
a 500 kr  
Antal           2 andelspaket (1/100)  
   

  
 
   X 500:-   

Köpeskilling insätts på mitt bankkonto ovan 
 
Köpeskilling 1.000:- + reg-avg. 500:- = Tot.  kr   1.500:- 

Om jag inte betalar i enlighet med vad jag åtagit mig träder indrivningsbestämmelserna i Easy KBs bolagsavtal in, innebärande bl a samtliga 
andelar är pantsatta för fullgörandet av mina åtaganden. Jag ger också Easy KB uppdrag och fullmakt att anordna erforderliga autogirodragningar 
från angivet konto för mina åtaganden enligt ovan och enligt bolagsavtalet, och förbinder mig att på detta konto hålla erforderlig likviditet för 
dessa. För nya delägare befullmäktigas även Easy KB att ansöka om nyregistrering & så småningom ev. avregistrering av 
delägarskap hos Bolagsverket genom att underskriven fullmakt bifogas detta köpanbud (fullmakten finns att hämta under blanketter på 
www.easykb.se)! 
Finns ingen e-postadress, så måste anbudsgivaren snarast öppna sådant (yahoo-mail, hotmail, gmail o dyl.) Samtycke enligt PUL ges för den 
databehandling av personuppgifter som erfordras för deltagande i bolaget enligt bolagsavtalet, liksom tillåtelse enligt marknadsföringslagen att till 
mig sända e-postreklam beträffande Easy KB, och med Easy KB samarbetande företag. Jag accepterar att Easy KB fritt får pröva inkomna anbud. 
Jag godkänner de speciella regler i detta köpanbud och även i övrigt bolagsavtalet, och accepterar att det gäller för mig så snart köp kommit till 
stånd. 
Speciellt för detta fall gäller: Easy KB har anlitat Tränarna Blom & Fransson för att ensamma tillsammans med Easy 
KB besluta om hästarnas matchning och om hästarna i förtid skall avbryta tävlingskarriären pga veterinära eller andra skäl, 
som gör att dessa anses olämpliga för tävlingsverksamhet.   
Datum 
 
 

Namnteckning / firmateckning 
 

 
 

För omyndig förvärvare måste dels överförmyndarens tillstånd bifogas, dels båda föräldrarna (om båda är förmyndare) skriva 
på. För juridiska personer som köper andel i Easy KB erfordras att kopia av registreringsbevis (ej äldre än en månad) bifogas. 


