Aas Gaard Golfpark
Hakadal Golfdrift AS – 1488 Hakadal
Org. nr. 987 456 280
SALGSKONTRAKT
«uttreden etter exit-ordning
Det er per dags dato inngått avtale om tilbakesalg av aksje/spillerettighet i
Hakadal Golfdrift AS – Org.nr. 987 456 280
i henhold til retningslinjer for tilbakesalg av aksjer til Hakadal Golfbygg AS

Solgt fra
Navn: __________________________

Adresse: ___________________________

Postnr: _____ Sted: ____________ Epost___________________ Medl.nr.__________
Solgt til
Salgspris kr. 0,-

Hakadal Golfbygg AS
Aas Gaard 11
1488 Hakadal
Orgnr: 986 962 174

Selger har gjort seg kjent med forutsetningene i retningslinjer for tilbakesalg av aksjer til Hakadal Golfbygg AS
Salg av aksjen foretas etter retningslinjer for exit-ordning av aksjer til Hakadal Golfbygg AS vedtatt 17.03.16:
Alle aksjonærer som ønsker å selge aksjen sin tilbake til Hakadal Golfbygg AS, kan gjøre dette skriftlig innen 31.12. hvert år. Da
har man oppsigelsestid på 2 år og kan spille i oppsigelsesperioden. (Forutsetningen for å be om oppsigelse er at årsavgift for
inneværende år er betalt eller betales i henhold til de betalingsordninger som finnes.)
Ber du om exit i løpet av 2017 betaler du årsavgift også i 2018 og 2019 og kan spille banen til og med 2019. Aksjen tilbakeføres da
innen 31.12.2019. *

Når alle krav i henhold til retningslinjer er oppgjort, kontrakten er godkjent og undertegnet av begge parter, registreres
handelen i aksjeregistret når oppsigelsestiden utløper, og bekreftelse blir sendt fra Aksjeservice AS. Selger er kjent med
at oppsigelse av aksje ikke blir iverksatt dersom forutsetningene for tilbakesalg ikke oppfylles fra selgers side innen
angitte frister.
Aksjen selges fri for heftelser .

Dato___________________

_____________________
Selger

Selskapet er registrert i Foretaksregisteret den 19.02.05

Sted_____________________________

_________________________
for Hakadal Golfbygg AS

Forpliktende underskrift. Dersom kontrakt sendes pr. mail/post/fax skal kopi av legitimasjon for selger vedlegges.
Hvis kjøperen ikke er myndig, må blanketten undertegnes av verge/foresatte.
Hvis blanketten undertegnes iht. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.
*(Spillere som skylder årsavgift har ikke anledning til exitløsning før gjeld er innfridd)

