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SID 1 /2  Byggnads- och tillståndsnämnden  

Bilagor till ansökan om försäljningstillstånd 
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden i enlighet med 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088). Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du har lämnat in dem till oss. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd 

Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer 

    

Finansiering  
Uppge kostnader kopplat till försäljningstillstånd 

 
Bilaga, nr 

 
Kronor 

Köp av verksamhet (köpeskilling)   

      
Köp av inventarier, utrustning   

      
Depositionsavgift för hyra   

      
Ombyggnation   

      
Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm)   

      
Övertagande av lager   

      

 Total summa kostnader   

Finansiering  
Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats 

 
Bilaga, nr 

 
Kronor 

Likvida medel i bolaget (1)   

      
Eget sparande/insats (ägartillskott)   

      
Ytterligare ägartillskott   

      
Lån från leverantör, förskott på rabatter mm   

      
Banklån   

      
Privatlån   

      
Övertagande av lån/skulder   

      
Övrigt   

      

  Total summa   

1) Med likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank. 

Övrig information 
Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare 
kompletteringar.  

http://sundbyberg.se/dataskydd


 

    

SID 2 /2  

 
 
 

Lånat kapital 
Långivarens namn Långivarens person-/organisationsnr 

    
Lånebelopp Datum för mottagande av lånebelopp Datum för återbetalning Räntesats 

        

Lånat kapital 
Långivarens namn Långivarens person-/organisationsnr 

    
Lånebelopp Datum för mottagande av lånebelopp Datum för återbetalning Räntesats 

        

Lånat kapital 
Långivarens namn Långivarens person-/organisationsnr 

    
Lånebelopp Datum för mottagande av lånebelopp Datum för återbetalning Räntesats 

        

Ägande i andra bolag än det tillståndssökande bolaget 
Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktieinnehav, ägarandel  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Checklista  
Dokument att skicka med tillsammans med ansökan 
☐ Registreringsbevis från Bolagsverket 

☐ Uppgift om ägarförhållanden 

☐  Köpeavtal 

☐ Handlingar som styrker finansiering 

☐ Egenkontroll 

 
Blanketten skickas till 
Sundbybergs stad 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
172 92 Sundbyberg 

 
Vid frågor, kontakta oss gärna! 

08-706 80 00 

btn@sundbyberg.se  

 

mailto:btn@sundbyberg.se
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