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Anmodning om udbetaling af indestående på kapitalfond 

 

 

 

Konto: __________ 

Navn: _________________________________ 

Adresse: _________________________________ 

Postnr. og by: _________________________________ 

 

 

 

Beløb til udbetaling 

Undertegnede anmoder Dansk Pelsdyravlerforenings bestyrelse om godkendelse af udbetaling af kapitalfond i 
henhold til Foreningens love § 22. 

  Hele indeståendet 

  Delvis udbetaling med kr. _____________________ 

Undertegnede, som er ejer af eller har dispositionsret over ovenstående konto, erklærer samtidig, at én af 
nedenstående hændelser er indtruffet for: 

 

Enkeltmandsvirksomhed 

  dødsfald kopi af skifteretsattest vedlægges 

  fyldt 67 år den ____ / ____ / ________ og ophørt med at drive pelsdyrfarm såvel direkte som 
indirekte den ____ / ____ / ________. 

 

 

Personlige deltagere i interessentskaber 

  dødsfald, kopi af skifteretsattest vedlægges 

  fyldt 67 år den ____ / ____ / ________ og samtidig udtræden af interessentskabet samt 
ophørt med at drive pelsdyrfarm såvel direkte som indirekte den ____ / ____ / ________. 

Min andel af interessentskabet: ______ %. Kopi af interessentskabs kontrakt eller bekræftelse 
fra øvrige interessenter vedlægges. 
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Aktieselskaber, Anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset hæftelse 

 

  selskabet har været ophørt i 10 år - ophørt den ____ / ____ / ________. 

selskabet har været ophørt med at drive pelsdyravl eller drive virksomhed med bearbejdning 
af skind i 10 år – ophørt den ____ / ____ / ________. 

  selskabets hovedaktionær er afgået ved døden den ____ / ____ / ________. 

  Selskabets hovedaktionær er fyldt 67 år den ____ / ____ / ________ samt ophørt med at drive 
pelsdyrfarm såvel direkte som indirekte den ____ / ____ / ________.                  

 

Angående udbetaling 

Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse vil udbetaling finde sted med respekt af Dansk 
Pelsdyravlerforenings modregningsret i henhold til Foreningens love § 25. 

 

Underskrift 

 

______________________   den ____ / ____ / _______                        

Sted 

 

  

Avlers underskrift 
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