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

Dina lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer
information gå till sista sidan - Information om personuppgifter.

Ny aktieägare I AB

Ny styrelseledamot I AB

Ny suppleant I AB

Ny VD I AB

Ny bolagsman I HB

Annat

Anmälan avser

Tillståndshavare

Serveringsställe

Namn

Org/persnr

Adress

Tel nr

Postadress

Fax nr

E-postadress

Mobil nr

Namn

Restaurangnummer

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

Underskrift

Handlingar som skall bifogas anmälan:
Köpeavtal
Verifikation som visar hur köpet finansierats
Bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ut aktiebok som visar förändringar av
aktieinnehavet i aktiebolag
Bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag
Registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av
ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas.
Handling som styrker tillkommande persons kunskap i alkohollagstiftningen

Underskrift av sökanden

Postadress
Varbergs kommun
Socialförvaltningen 432 80 VARBERG
VBK1049 Utgåva 03 2005.04 www.formpipe.se

Namnförtydligande

Telefon
0340–88 000

Ansökningsdatum

Internetadress
www.varberg.se

Information om behandling av personuppgifter
För att använda denna blankett kommer du att behöva ange följande personuppgifter:
-

Personnummer
Namn
Postadress
Telefonnummer
E-postadress

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende
som uppstår när du använder denna blankett.
Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under
den tid som det finns behov av att behandla dem.
I handläggningen av ditt ärende kommer behandlingen av personuppgifterna ske i ett system
som är i intern drift i Varbergs kommun.
Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna blankett är:
• Allmänt intresse eller myndighetsutövning
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna blankett är
Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880 00
Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida:
www.varberg.se/personuppgifter

