Bestämmelser för spelrättsbevis med aktieinnehav i Salems Golf AB
Fysisk eller juridisk person kan maximalt inneha 500 aktier. För att erhålla spelrättsbevis krävs en
aktiepost om 12 aktier (år 2019) och 16 aktier (år 2020) i bolaget och att aktieägaren har erlagt
årsavgift till bolaget. Alla innehavare av spelrättsbevis är skyldiga att erlägga årsavgift till bolaget.
Aktieägare som inte betalar årsavgift och därmed inte får ett spelrättsbevis kvarstår som aktieägare
men har inte rättighet att spela golf på bolagets anläggning.
För att spela golf på bolagets anläggning måste innehavaren även vara aktiv medlem i Salems
Golfklubb. Om innehavare av spelrättsbevis inte erlägger beslutad årsavgift upphör spelrättsbevisets
giltighet. Priset för att erhålla ett nytt spelrättsbvis beslutas av bolagsstyrelsen. Principen är att priset
motsvarar ackumulerade årsavgifter på hela anläggningen under de år från och med det år som
betalningen ej har erlagts.
Innehavare av spelrättsbevis som uppfyller kriterier, vilka beslutas av bolagsstyrelsen, kan få
undantag från skyldighet att erlägga årsavgift och istället för årsavgift erlägga en särskild
serviceavgift. Kriterierna för ovanstående är för närvarande sjukdom eller skada som omöjliggör
golfspel, arbete eller studier med bosättning på annan ort, värnpliktstjänstgöring eller graviditet.
Undantag från skyldighet att erlägga årsavgift beviljas årligen. En sådan framställan skall inkomma till
bolagets VD senast 31 oktober året före spelåret. Klubben äger rätt att hyra ut spelrättsbevis som
inte är aktivt pga ovan angivna anledningar.
Innehavare av spelrättsbevis kan under ett helt kalenderår hyra ut sitt spelrättsbevis. Godkännande
av den som skall hyra spelrättsbeviset skall inhämtas av styrelsen innan uthyrning sker. Separat
blankett erhålls via kansliet. Uthyrning kan ske senast 28 februari spelåret. Innan spel måste
årsavgiften vara betald.
En juridisk person som äger aktiepost och innehar ett spelrättsbevis får upplåta sin spelrätt till en
fysisk person. Vid upplåtelse av spelrätt från juridisk person debiteras en särskild registreringsavgift
vid ny spelrättsnyttjares inträde. Juridisk person som senast den 30 november året innan spelår ägde
aktiepost äger dock rätt att ändra nyttjare av spelrätten utan erläggande av den särskilda
registreringsavgiften. Den fysiska personen måste vara medlem i Salems GK och avgiften för
medlemsskapet skall vara betald.
Ett spelrättsbevis kan inte överlåtas separat. Ett spelrättsbevis kan endast överlåtas tillsammans med
och samtidigt med en överlåtelse av aktiepost i Salems Golf AB till vilken spelrättsbeviset är kopplat.
Notera att ett samtyckesförbehåll finns vid överlåtelser.
SAMTYCKESFÖRBEHÅLL
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke skall prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon
annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. Aktieägare som är
missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad
från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke. De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.
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