
AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C.
 
AVTAL
 
Detta avtal avser försäljning av aktier i AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C. och därmed tillhörande 
rättigheter till förtöjningsplats vid pontonbrygga (Båtplats) i marinan Orust Marina. Som aktieägare till 
bolaget AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C. blir man delägare till hela anläggningen och tillförsäkras 
därigenom rättigheterna till en Båtplats.
  
Som delägare till aktiebolaget erhåller man även samtliga därmed förenade rättigheter att delta i och 
påverka anläggningens drift och utveckling samt ta del av anläggningens framtida värdeutveckling. 
Antalet aktier styr storleken av den Båtplats man disponerar. Varje tiotal aktier berättigar till 0,5 brygg-
meter. Vid en Båtplats med en cc-bredd av 3 meter, skall innehavet således vara 60 stycken aktier, vid 
3,5 meter 70 stycken aktier, vid 4 meter 80 stycken aktier o.s.v. Med Båtplatsen är förenat två stycken 
förtöjningsbommar. Båtplatsens bredd räknas som cc-mått mellan bommarna. Gångbara bommar 
anordnas efter överenskommelse.
  
Vid tidpunkten för detta avtals tecknande kostar varje aktie SEK/Ettusenfemhundrasextio (1560). 
Aktierna är fritt överlåtbara utan hembud. Innehavet knyts till plats nr _________. Av styrelsen utsedd 
ansvarig skall godkänna båtens storlek för varje plats.
  
Årsavgiften för köpt plats regleras av styrelsen inför varje nytt år. I övrigt hänvisas till Marinans 
Hyresavtal samt Ordningsföreskrifter för hamnanläggningen, se vår hemsida www.omyc.se.
 
SÄLJARE AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C., org. nr. 556858-4493
 
ÖVERLÅTELSE
  
Till nedan angiven/angivna Köpare överlåter säljaren härmed det nedan angivna antalet aktier i 
AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C., org.nr. 556858-4493, till ett överenskommet pris om: 
 
SEK/Ettusenfemhundrasextio (1560) /aktie.
 
KÖPARE 

________________________________________________________________________________
Namn och personnummer 
     
________________________________________________________________________________
Adress, telefonnummer, e-postadress
 
ANTAL AKTIER _______ // SUMMA PRIS, SEK ___________________________ 

Underskrift SÄLJARE     Underskrift KÖPARE

Göteborg                      _______________  _________________ / _______________
     Datum   Ort                Datum

_____________________________    ___________________________
Olof Kärnsund            
AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C  Namnförtydligande 
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