
Kundenummer:
(Fylles inn av Aparto)   

Bestillingsskjema for andeler i Aparto Prosjekt I AS

1. Bestilling
Antall andeler à Kr 
10.000:
Totalt kroner: 

*I tillegg til totalsum tilkommer gebyr til forretningsfører Aparto AS på 2,5 prosent.

2. Prosjektinformasjon
Prosjektnavn Mandalls gate 18
Prosjektselskap Aparto Prosjekt I AS (under stiftelse)
Organisasjonsnummer: 918 815 937
Ant. aksjer / Pålydende 1 aksje à Kr 2.000.000,- (Ved utvidelse 1 aksje à Kr 3.800.000,-)
Adresse: c/o Aparto AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Styreleder: Marius Harridslef
Styremedlem Vil bli trukket fra sameiets deltakere
Sameie Sameiet Aparto Prosjekt I (stiftes ved fulltegnet prosjekt)
Antall andeler i sameiet: 200 – Forhøyes til 380 andeler ved utvidelse av prosjektet
Pris pr andel Kr 10.000
Egenkapital i selskapet Kr 2.000.000 – Forhøyes til 3.800.000,- ved utvidelse av prosjektet

3. Kundeinformasjon
Fornavn/Etternavn
Adresse/Postnr/By
Fødselsdato (ikke persnr.)
Telefon
Epost

4. Bank
Selskapets bankforbindelse er Pareto Bank ASA

5. Regnskapsfører
Selskapet skal bruke iMente juss og regnskap AS som tilbyr fastpris på regnskap og årsoppgjør
mv. for alle Aparto selskap. Årskostnad er Kr 6.000,- eks.mva.

6. Forretningsfører for selskapet
Aparto AS er forretningsfører for Aparto Prosjekt I AS. Aparto AS godtgjørelse er 1 prosent av 
eiendommens kjøpesum som forfaller ved oppgjør for eiendommen. Aparto AS sørger for 
avtaler med regnskapsfører og bank mv. samt avholder årlig generalforsamling uten 
ytterligere kostnad.

7. Sameiet
Sameiet Aparto Prosjekt I vil være eier av den eneste aksjen i Aparto Prosjekt I AS etter 
overtakelse av selskapet. Aparto AS er forretningsfører for sameiet og fører sameierbok med 
oversikt over sameierne og alle overdragelser av andeler i sameiet. Aparto AS tilrettelegger 
for et annenhåndsmarked for andeler i sameiet etter de til enhver tid gjeldende betingelser 
for dette. Ved opprettelse av sameiet trekkes en av sameierne som styremedlem til Aparto 
Prosjekt I AS.
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Sameiet er representert i styret i Aparto Prosjekt I AS med et styremedlem, Aparto AS stiller 
med styreleder som begge har en stemme hver. Signatur i Aparto Prosjekt I AS er i fellesskap. 
Det første året trekkes en representant fra sameierne, de neste årene stemmes dette over i 
sameiet.

8. Angrerett
Det er ingen angrerett ved bestilling av andeler i sameiet. En bestilling av andeler er å anse 
som bindende. Hvis man ikke betaler for andelene man har bestilt når innbetalingsvarsel 
kommer vil man ikke få anledning til å delta i andre Aparto prosjekt de neste 12 måneder.

9. Underskrift
Kunden bekrefter ved undertegning sin bestilling av andeler i Sameiet Aparto Prosjekt I

Sted og dato:

Kundens underskrift:

Navn i blokkbokstaver:

Jeg samtykker til å trekkes ut som representant for sameiet og
være styremedlem i Aparto Prosjekt I AS (kryss for det som passer) JA NEI
For Aparto AS Sted/dato:                                                         Underskrift:
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