
Ansökan om tillstånd för 
tobaksförsäljning 
Bilaga Finansieringsplan 

Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 
Telefon: 0451 - 26 70 00 Telefax: 0451 - 801 40 E-post: miljonamnden@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se  

1. Sökande
Bolagsnamn (enl. reg.bevis) eller innehavare (enskild firma) Organisationsnummer/personnummer 

2. Kostnader         Bilaga, nr 
Köp av verksamhet (köpeskilling) 

kronor 

Köp av inventarier, utrustning 
kronor 

Depositionsavgift för hyra 
kronor 

Förskottsbetalning av hyra 
kronor 

Ombyggnation 
kronor 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, redovisningstjänster) 
kronor 

Summa kostnader kronor 

3. Finansiering Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats          Bilaga, nr 
Bolagets tillgångar i kassa och bank 

kronor 

Eget sparande/insats (ägartillskott) 
kronor 

Ytterligare ägartillskott 
kronor 

Lån från leverantör, förskott på rabatter med mera 
kronor 

Banklån 
kronor 

Privatlån 
kronor 

Övertagande av lån/skulder 
kronor 

Övrigt 
kronor 

Summa kronor 

Underlag 
Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in 
ytterligare kompletteringar.  
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4. Lånat kapital
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 

Lånat kapital 
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 

Lånat kapital 
Långivarens namn 

Långivarens person-/organisationsnummer 

Lånebelopp 

Datum för mottagande av lånebelopp 

Datum för återbetalning 

Räntesats 
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5. Ägande i andra bolag än det tillståndssökande bolaget
Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktieinnehav, ägarandel 
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