
Bli Aktieägare
DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB



Destination Läckö-Kinnekulle AB

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner, näringslivet och 
andra privata intressenter. Kommunernas avsikt är att långsiktigt vara företrädd på besöks-
näringsmarknaden genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda 
intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen skall vara den näring som snabbast skapar 
tillväxt i området. 
    
Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-
Kinnekullebygden och samarbeta med det lokala näringslivet, biosfärområdet Vänerskär-
gården med Kinnekulle, Skaraborgs kommunalförbund, Västsvenska Turistrådet och andra 
turistorganisationer. 
     
Bolaget har också en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka 
kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall marknads-
föringen vänder sig till turister och besöksnäring har destinationsbolaget dessutom sam-
ordningsansvaret. 

Destination Läckö-Kinnekulle AB ansvarsområden är:

• Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer

• Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål

• Aktivt medverka i utveckling och stödja skapandet av nya evenemang

• Destinationsmarknadsföring 

• Mottagningsservice

• Stöd i utveckling av affärsrelaterad besöksnäring, som konferenser möten o dylikt



Bli aktieägare i 
Destination Läckö-Kinnekulle AB

Turismen ger tillväxt och sysselsättning. Var därför med och utveckla
besöksnäringen i Götene och Lidköping genom att bli aktieägare i Destination 
Läckö-Kinnekulle AB

Att äga aktier i Destination Läckö-Kinnekulle AB ger:

• Möjlighet att vara med och påverka din och ditt företags utveckling inom besöks- och 
turismnäringen i Götene och Lidköping

• Deltagande och påverkansmöjlighet vid bolagsstämman

• Inbjudan till höstmöte

• Bolagsinformation via elektroniskt nyhetsbrev cirka 12 gånger per år

• Exponering av namn på destinationsbolagets hemsida

• Annonsering av namn i NLT i samband med eventuell presentation i årets turistbilaga

• Annonsering av namn i Läckö-Kinnekullemagasinet

En aktie kostar 100 kr. Minsta aktiepost är 10 stycken = 1 000 kr. Aktier återköpes av 
huvudägarna till det nominella värdet (100 kr) om delägarskapet i bolaget vill avslutas.



Destination Läckö-Kinnekulle AB
Nya stadens torg, Gamla Rådhuset
531 31 Lidköping
Hemsida: www.lackokinnekulle.se
Telefon: 0510-200 20



Anmälningssedel för köp av aktier i
Destination Läckö-Kinnekulle AB

Kurs:    100 kr

Poster:   Aktier köps i poster om 10 aktier (1000 kr per post)

Betalning av aktier sker enligt instruktioner på avräkningsnotan vilken utsändes till  dem som 

erhållit tilldelning.

Undertecknad anmäler sig härmed för köp av .......................................................................

st. aktier i Destination Läckö-Kinnekulle AB. Aktier köpes i poster om minst 10 aktier.

Namn/Firma/Förening ____________________________________________________________

Kontaktperson  __________________________________________________________________

Gatuadress  _________________________________

www-adress  ________________________________

Telefon  ____________________________________

Fax  _______________________________________

Namnunderskrift ________________________________________ Datum___________________

Blanketten skickas till:
Destination Läckö-Kinnekulle AB
Nya stadens Torg, Gamla Rådhuset
531 31 Lidköping

Undertecknad är medveten om att anmälan är bindande och befullmäktigar Destination 
Läckö-Kinnekulle AB att verkställa köp av aktier enligt de villkor som angivits i ovan 
nämnda prospekt. Endast en anmälningssedel per köpare kommer att beaktas.

Postadress  __________________________

Mail  _______________________________

Mobil  ______________________________

Org nr ______________________________


