Anmälan - överlåtelse av andelar

Avgift 350 kr

Nuvarande andelsinnehavare
Namn

Person-/Orgnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Antal andelar som överlåtes
Jag har sålt mina andelar via Utellus andelstorg.

Ny andelsinnehavare
Person-/Orgnummer

Namn

Adress

Postnummer och ort

E-post

Gemensamt
Månad för överlåtelse

OBS! Överlåtelsen kan endast ske den första varje ny
månad och efter att den är godkänd av styrelsen.

Med våra underskrifter bekräftar vi överlåtelsen. Nuvarande andelsinnehavaren är medveten om att tjänsten är erlagd med en avgift. Avgiften kommer
att debiteras på nuvarande andelsinnehavarens nästkommande faktura. Nya andelsinnehavaren får andels- och medlemsbevis när denna är godkänd
av styrelsen dock tidigast den 1:a varje månad minst en månad efter att ansökan är oss tillhanda. Nya andelsinnehavaren är medveten om att
elhandelsavtal måste tecknas med Utellus för att kunna utnyttja andelarna. OBS! Denna anmälningsblankett kan inte betraktas som ett nytt
elhandelsavtal utan det måste tecknas separat med Utellus. Nya andelsinnehavaren är också medveten om att antalet andelar inte får överstiga
nya andelsinnehavarens årsförbrukning. På baksidan av denna överlåtelse kan ni, om ni så önskar, fylla i uppgift om betalning.
Solivind El Ekonomisk Förening, 769611-9515, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som andelsinnehavaren lämnar
genom detta formulär. Solivind El Ekonomisk Förening har anlitat biträdet Utellus AB [556667-4916] för föreningens administration och service mm.
Det innebär att Utellus kommer att hantera era personuppgifter i enlighet med Utellus Integritetspolicy som ni hittar på www. utellus.se/integritetspolicy. Genom att fylla i och underteckna detta anmälningsformulär intygar nuvarande och nya andelsinnehavaren att ni har läst och förstått
integritetspolicyn.

Nuvarande andelsinnehavare

Ny andelsinnehavare

Ort och datum					Ort och datum					

Namnteckning					Namnteckning

Utellus AB, org.nr 556667-4916, box 2299, 103 17 Stockholm, telefon 0771 818 700, e-post kundservice@utellus.se, www.utellus.se

*Frivilliga uppgifter:
Kontonummer dit köpeskilling ska betalas:

Köpeskilling:

Datum då köpeskilling ska vara erlagd:

Ny andelsinnehavare sänder in denna av köpare och säljare underskriven anmälan tillsammans med kvitto från bank på överenskommen transaktion.

Nuvarande andelsinnehavare

Ny andelsinnehavare

Ort och datum					Ort och datum					

Namnteckning					Namnteckning

*Avser frivilliga uppgifter om köpare och säljare vill att Utellus kontrollerar betalningskvitto. Utellus medverkar inte i transaktionen av andelarna
utan tillhandahåller en administrationstjänst för omregistrering av andelarna. Utellus kontrollerar genom administrationstjänsten att uppgifterna
om kontonummer och belopp på denna blankett stämmer överens med uppgifterna på kontoutdrag eller liknande som styrker transaktionen
och som bifogas denna blankett. Slutpris och försäljningsdatum kommer att publiceras på Utellus hemsida efter genomförd försäljning.
Säljarens och köparens namn och kontaktuppgifter kommer dock ej att publiceras.

Utellus AB, org.nr 556667-4916, box 2299, 103 17 Stockholm, telefon 0771 818 700, e-post kundservice@utellus.se, www.utellus.se

