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 Överlåtelse av andelsrätt 

 
Styrelsen eller den styrelsen utser, kan godkänna överlåtelse av andelsrätt i Öxabäck Fiber Ek 

förening i samband med fastighetsöverlåtelse under följande förutsättningar: 

1. Överlåtaren har reglerat samtliga skulder till föreningen. 

2. Överlåtaren ansöker om utträde ur föreningen i samband med signering av denna handling. 

3. Förvärvaren ansöker om att få inträda som medlem i överlåtarens ställe genom signering av 

denna handling. Medlemskap regleras i föreningens stadgar. 

4. Förvärvaren tecknar ett anslutningsavtal och eventuellt abonnemangsavtal med föreningen. 

5. Överlåtelse av kapitalinsats har reglerats mellan överlåtaren och förvärvaren. 

 

Föreningen har rätt att kvitta eventuella oreglerade fordringar mot överlåtarens insatskapital. 

Om föreningen kvittar fordran mot överlåtarens insatskapital, skall förvärvaren betala 

mellanskillnaden till vid tidpunkten fastställd kapitalinsats till föreningen före denne kan beviljas 

medlemskap i föreningen. 

Överlåtelsen av andelsrätten är genomförd då samtliga ovanstående punkter är godkända och 

överlåtaren, förvärvaren och föreningen har undertecknat och godkänt denna handling. 

 

Detta överlåtelseavtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav överlåtaren, förvärvaren och 

föreningen har erhållit var sitt. 

 

Parter: 

Överlåtare: Förvärvare: 
Kundnummer Kundnummer (ifylles av styrelsen) 

  

Namn 
 

Namn 

Faktureringsadress 

 

Faktureringsadress 

Postnr, ort 

 

Postnr, ort 

Land 

 

Land 

Personnr/org.nr 

 

Personnr/org.nr 

                                                                                                                                                  

 

Berörd fastighet som är ansluten till föreningens nät: 

Anslutningspunkt (ifylls av styrelsen) 

 

Benämning (styrels) Fastighetsbeteckning 

Anslutningsadress 

 

Postnr Ort 



Rev. B 
 

 

Medlemskap 

Överlåtaren begär härmed utträde ur Öxabäck Fiber Ek förening och överlåter sin andelsrätt i 

föreningen om ____________ kr till Förvärvaren. Likviden för överlåtelse av insatskapital har 

reglerats mellan överlåtare och förvärvaren.  

Förvärvaren ansöker härmed om medlemskap i Öxabäck Fiber Ek förening. 

 

Datum för överlåtelse, utträde och ansökan om medlemskap:  

ÅÅÅÅ-MM-DD 

 

 

 

Överlåtare: Förvärvare: 

Namn 

 

Namnförtydligande 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Föreningens godkännande 

Föreningen godkänner överlåtarens utträde ur föreningen och medger förvärvaren medlemskap i 

överlåtarens ställe. 

Alla mellanhavanden mellan Föreningen och överlåtaren har reglerats och därför godkänns även 

överlåtelsen av kapitalinsats och andel i föreningen mellan parterna.  

 

Ort och Datum: 

__________________________________________________ 

 

Namn: 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 


