Bli delägare i bygdens
gemensamma satsning
Toppensamverkan AB!
Varför
För att skapa förutsättningar för inflyttning till vårt
område och annan utveckling i Toppen
Bakgrund
Som ett av resultaten från Leaderprojektet Toppenframtid beslutades att bilda ett
fastighetsbolag och köpa lägenheterna i Valdshult och Öreryd. Drygt 50 personer och
föreningar har redan visat intresse av att vara med som delägare i ett gemensamt
fastighetsbolag. Många vill dessutom låna in mer kapital mot ränta.
Nuläge
Under våren 2013 köptes Bofasts lägenheter i Valdshult. Förhandlingar har
genomförts med Gislavedshus och allt är klart med att även köpa lägenheterna i
Öreryd nu i höst.
Erbjudande
Privatpersoner och föreningar i området erbjuds att köpa en andel vardera för 5 000
kronor i fastighetsbolaget Toppensamverkan AB. Som delägare har du möjlighet att
låna in pengar i bolaget mot en högre ränta än på bankkonto.
För komplett andelsägaravtal hänvisas till Toppensidan, www.Toppnet.se eller
genom att kontakta Carita Appelquist, tfn 0370 – 33 70 70, e-post carita@toppnet.se.
Mer information finns på hemsidan - www.Toppnet.se
Hur blir jag delägare?
Fyll i bifogad anmälan, som är bindande, och skicka till Carita Appelquist, Ulvestorp
Övergården, 330 27 Hestra. Vi behöver din anmälan snarast möjligt.
Frågor kan ställas till styrelsen. Styrelsen kan även ta emot anmälningsblanketter.
Efter det att du lämnat in anmälan återkommer vi med bankgironummer och kontrakt
i två exemplar för underskrift.

Anmälan till delägarskap i Toppensamverkan AB
Jag / Vi vill teckna en andel för 5 000 kronor
………………………………………......……………………….
Namn / Förening

……………………………….
Personnummer / Org nr

……………………………………………………………………
Bostadsadress

……….......

………………………………………….

…………………………………………………

Postnummer

Postadress

e-postadress

………………………………………......……………………….
Ort och datum

……………………………………………………………………
Underskrift

OBS! Ovanstående tecknande av andel är bindande.

Nedanstående är inte bindande
Jag / Vi vill även låna in kapital mot ränta (separat låneavtal tecknas)
………………………………………......……………………….
Namn / Förening

……………………………….
Personnummer / Org nr

……………………………………………………………………
Bostadsadress

……….......

……………………………………………..……

………………………………

Postnummer

Postadress

Summa

Vi kommer bilda en styrelse i bolaget. Är du intresserad av ett sådant förtroendeuppdrag?
Ja

Nej

Skicka eller lämna ditt svar omgående till
Carita Appelquist, Ulvestorp Övergården, 330 27 Hestra

