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JM AB

169 82 STOCKHOLM

Vi har registrerat följande ärende

Organisationsnummer: 769640-2754
Företagsnamn: Bostadsrättsföreningen Kaptenen i Lomma

Bolagsverket har registrerat detta ärende om                                    
- nyregistrering                                                                

Dags att anmäla verklig huvudman!  
Nyregistrerade företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket  
inom fyra veckor. Läs mer och anmäl på bolagsverket.se. Där hittar du information och filmer  
om vad det här innebär, vad ditt företag eller din förening måste göra och hur anmälan går till.  
Kom ihåg att anmäla uppgifterna inom fyra veckor!
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Org.nummer: 769640-2754

Företagsnamn: Bostadsrättsföreningen Kaptenen i Lomma

Adress: c/o JM AB
Box 327
201 23 MALMÖ

Säte: Skåne län, Lomma kommun

Registreringslän: Skåne län

Anmärkning:

                                                                                
                                                                                
STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE                                                     
530612-0097 Halla, Johan, Glasbrukskajen 8 A Lgh 1103, 216 44 LIMHAMN           
                                                                                
STYRELSELEDAMÖTER                                                               
580930-3992 Larsen, Alf Kristian, Glasbrukskajen 8 B Lgh 1501,                  
            216 44 LIMHAMN                                                      
530716-4094 Persson, Bo Göran, Klövergången 5, 235 35 VELLINGE                  
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
530206-4364 Persson, Anna Gunilla Majbritt, Knutsborg 66,                       
            245 45 STAFFANSTORP                                                 
                                                                                
FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter                          
med lägst 1 och högst 4 suppleanter.                                            
                                                                                
STADGAR                                                                         
SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:             
2021-08-20, 2021-08-24                                                          
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska                  
intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter                 
och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.                         
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till                   
föreningens hus, om marken ska användas som komplement till                     
bostadslägenhet eller lokal.                                                    
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0101 - 1231                                                                     
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TID FÖR STÄMMA                                                                  
Ordinarie stämma skall hållas före juni månads                                  
utgång.                                                                         
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse till föreningsstämma ska ske genom anslag på lämpliga                  
platser inom föreningens hus eller genom brev eller e-post.                     
Medlem, som inte bor i föreningens hus, ska kallas genom brev                   
eller e-post under uppgiven eller eljest för styrelsen känd                     
adress eller e-postadress.                                                      
                                                                                
E-POSTADRESS                                                                    
sophie.henfeld@jm.se                                                            
                                                                                
Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.                                 
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 JM AB 
Sara Madsen 
Box 327 
201 23 Malmö 

  

Tillstånd att ta emot förskott för bostadsrätter med visst 
belopp 

Sökande: Bostadsrättsföreningen Kaptenen i Lomma, 769640-2754 
(föreningen) 

Kontaktperson: Sara Madsen 

Beslut 

Bolagsverket beslutar att ge föreningen tillstånd att vid tecknandet av förhandsavtal ta 
emot förskott till ett belopp av sammanlagt högst 4 400 000 kronor för bostadsrätter 
enligt ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen har den 29 november 2021 ansökt om tillstånd att ta emot förskott på 
insatser. Till ansökan har en kostnadskalkyl  bifogats och en förskottsgarantiförsäkring  
som har getts ut av Gar-Bo Försäkring AB, 516401-6668 som säkerhet för att fullgöra 
den eventuella skyldigheten att betala tillbaka förskottet. Förskottsgarantiförsäkringen  
är på 4 400 000 kronor. 

Bestämmelser 

Bestämmelser som har legat till grund för detta beslut är 5 kap. 5 § bostadsrättslagen 
(1991:614). 
 
Detta beslut har fattats av handläggaren Eva-Lotta Backlund . Föredragande var 
handläggaren Yvonne Eriksson . 
 
 
Yvonne Eriksson  Eva-Lotta Backlund 

Information 

Säkerheten förvaras i värdeskåp hos Bolagsverket. Vi påminner om att föreningen 
senare ska ansöka om att få tillbaka säkerheten. Detta ska ske när de lägenheter som 
förskott har tagits ut för är upplåtna med bostadsrätt till dem som har tecknat 
förhandsavtal eller till någon som avses i 5 kap. 6 § bostadsrättslagen, eller när 
föreningen har betalat tillbaka förskottet. Tillsammans med ansökan om återställande 
av säkerheten ska ni skicka med en skriftlig försäkran om detta som är undertecknad 
av samtliga ledamöter i föreningens styrelse. 

Klassificeringsid 

1.3.3 

 


























