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Bolagets FO-nummerBolagets namn

Uppgifter om uppgiftslämnaren

Det bildade bolagets namn

Bildande av bolag

Det bildade bolagets FO-nummer

Datumet för bildande/registrering

Det köpta bolagets FO-nummerDet köpta bolagets namn

Företagsköp
(Ange här även sådan majoritetsandel i målbolaget som förvärvats genom aktiebyte)

Säljarens/säljarnas FO-nummerSäljarens/säljarnas namn
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Delägarens FO-nummerÄgarandel % Delägarens namn

Datumet för överföring av ägande
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Delägarens FO-nummerÄgarandel % Delägarens namn

Fortsätter på sidan 2
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FO-nummer

Det sålda bolagets FO-nummerDet sålda bolagets namn

Företagsförsäljning

Delägarens FO-nummerÄgarandel % Delägarens namn

Köpdatum

                  /             20

Köparens FO-nummerÄgarandel % Köparens namn

Namn på person som kan ge ytterligare information Telefonnummer

Företagsköp (fortsätter från sidan  1)
(Ange här även sådan majoritetsandel i målbolaget som förvärvats genom aktiebyte)
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