
  Uppdrag om förmedling av stödrätter och 

  fullmakt att genomföra affären

Grunduppgifter (Fylls i av både köpare och säljare) Texta gärna!
Plats för stödrättsbörsens egna anteckningar

Hemtelefon Nummer i Stödrättsbörsen

Person-/org.nr Namn

Mobiltelefon Adress

Kundnummer, (SAM) Postadress

E-postadress

Mina bud (Fylls i av köpare)

Värde/avkastning Erbjudet pris

Antal på önskade stödrätter på önskade stödrätter

Två decimaler (Stödbelopp 2020, kurs 10,57 kr/E) (jämna 50 kr)

Hektar Kr/ha Kr/ha

Köpes: 1370

Jag behöver köpa ovanstående stödrätter för att nå minimikravet på 4 ha. Ja Nej

Mina bud (Fylls i av säljare)

Bud Antal Värde/avkastning på Begärt pris på

Två bud ingår Två decimaler på stödrätter till avsalu stödrätter till avsalu

i anmälningsavg. (Stödbelopp 2020, kurs 10,57 kr/E) (jämna 50 kr)

Hektar Kr/ha Kr/ha

A 1370

B (+50 kr) 1370

Summa:

Betalning önskas till bankkonto eller bg/postgiro:

Säljare: Bifoga alltid kopia av aktuellt stödrättsinnehav! (Se SAM-internet) 

Glöm ej att skicka in en fullmakt för e-tjänster till: Jordbruksverket, Djurregisterenheten, 826 84 Söderhamn (Se www.stodrattsborsen.se)

Försäkran Mäklare: Magnus Johansson 61 Vadstena Bokföringsbyrå AB

År mån dag

Köpare/säljare/fullmaktsgivare:
      Namnteckning Namnförtydlligande

      OBS: För juridiska personer: behörig firmatecknare. För dödsbo eller konkursbo krävs fullmakt.

Budblanketten skickas till: Stödrättsbörsen, Gamlebygymnasiet, 594 32 GAMLEBY
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Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av villkoren för handel på 

Stödrättsbörsen enligt "Att köpa och sälja stödrätter på Stödrättsbörsen 2021" och godkänt dessa. Med min namnteckning ger jag 

samtidigt Stödrättsbörsens administratör (Emma Johansson 830809-1928) fullmakt att i mitt ställe registrera, upprätta och 

underteckna följande handlingar:

- köpehandlingar för stödrätterna

Som säljare skickar jag separat in en fullmakt till Jordbruksverket om att stödrättsbörsens administratör (Emma Johansson, 

830809-1928) i mitt ställe får registrera uppgifter/överföringar i Jordbruksverkets e-tjänst för överlåtelse av stödrätter. 

Jag är medveten om att jag kan bli ersättningsskyldig om jag inte fullföljer affär enligt gällande budblankett. Som köpare är jag 

medveten om att jag måste utnyttja stödrätterna under 2021. Som säljare garanterar jag att mina stödrätter är använda 2019 eller

2020 och att de inte har tilldelats på felaktig grund. Som säljare är jag medveten om att jag blir ersättningsskyldig både för 

köpeskilling och uteblivet gårds- och förgröningsstöd ifall de inte uppfyller jordbruksverkets krav och dras in från köparen. 

Fullmakten är giltig till 2021-12-31.


