
Kommunstyrelsen kommer att behandla personuppgifterna för hantering av anmälan om förändrade ägarförhållande. 

Serveringstillstånd, anmälan om 
förändrade ägarförhållande 
enligt alkohollagen 

Anmälan avser 
 Ny aktieägare i AB  Ny styrelseledamot i AB  Ny suppleant i AB 
 Ny VD i AB  Ny bolagsman i AB  Annat 

Tillståndshavare/anmälare 
Namn Organisationsnummer/personnummer 

Adress Telefon 

Postadress Fax 

E-post Mobil 

Serveringsställe 
Namn Restaurangnummer 

Adress Postadress 

Anvisningar 
Till anmälan ska det bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom ska tillkommande personer med betydande 
inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagsstiftningen. 

Handlingar som ska bifogas med anmälan 
Köpeavtal 
Verifikation som visar hur köpet finansierats 
Bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i aktiebolaget 
Bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag 
Registreringsbevis, om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av ändringsanmälan till Patent- 
och Registreringsverket (PRV) bifogas 
Handling som styrkertillkommande persons kunskap i alkohollagstiftningen 
Godkännande av livsmedelsanläggning vid förekommande fall 
Ägare och styrelseledamot som har engagemang i andra bolag ska redovisa det genom utdrag från 
Bolagsverkets bolagsregister 

Underskrift 
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Blanketten skickas till Serveringstillstånd, Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda 
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