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Charlotte Wiberg
Vice VD
Peter Carlborg
Ansvarig lagerbolag

Patrik Nilsson
VD | Ansvarig snabbavveckling

Lagerbolag - snabbt och enkelt
Efter mer än 20 år i branschen har vi hjälpt

Låt oss sköta allt pappersarbete och

tusentals entreprenörer runt om i landet med såväl

kommunikation med Bolagsverket!

snabbavveckling av vilande bolag som nya lagerbolag!

Vi vet att våra kunder uppskattar vår höga

Vi skräddarsyr varje bolag med bland annat individuellt

tillgänglighet, och vi har nyligen lanserat en chat-

anpassade klausuler i bolagsordningen och självklart

funktion som är öppet dygnet runt!

utan extra kostnader. Hos oss ingår allt i priset!
Våra kunniga handläggare står redo att hjälpa dig med
alltifrån firmarätt till kapitalärenden. Vi vill att du ska
kunna beställa bolaget och sedan fokusera på annat.
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Genom åren har vi hjälp mer än 35.000 entreprenörer
med nya lagerbolag - låt oss hjälpa dig också!
/Charlotte Wiberg

Följande sidor innehåller information om
våra lagerbolag och hur du snabbt och
enkelt kan köpa ditt bolag hos oss.

Vad är ett lagerbolag?
Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag

med likvidintyg avseende aktiekapitalet

som aldrig bedrivit någon verksamhet.

översänder vi en generalfullmakt. Vi sköter all

Precis som det låter ligger det på ”lager”

kontakt med Bolagsverket och ser till så att

redo att övertas av en entreprenör som

allt blir korrekt registrerat.

skall starta bolag.

Cirka 50% av alla aktiebolag som startas i

Köper du ett lagerbolag av oss upprättar vi

Sverige idag börjar sina liv som lagerbolag.

kompletta köpe– och ändringshandlingar

Genom att köpa ett lagerbolag av oss får du

som krävs för att få de nya uppgifterna

tillgång till ett organisationsnummer direkt

registrerade hos Bolagsverket.

samt kan komma igång med verksamheten

När handlingarna är återsända till oss ihop

snabbare än vid nyregistrering.

Varför Bolagsstiftarnas lagerbolag?
När du köper ett lagerbolag av oss skräddarsyr

över 35.000 startade bolag är Startplattan ett

vi alltid bolaget helt efter dina önskemål.

etablerat begrepp i näringslivet.

Inom 2 timmar översänder vi köpe- och
ändringshandlingar och du får därmed tillgång till
organisationsnumret. Du kommer på så vis igång
med bolaget omgående.

Vi kvalitetskontrollerar samtliga dokument som
skickas från oss och granskar alltid Bolagsverket
när registreringen är klar. När ändringen
är registrerad och klar iordningställer vi en

Vi sköter all kontakt och korrespondens med

bolagspärm innehållandes bland annat aktiebok

Bolagsverket. Våra handläggare besitter hög

och eventuella aktiebrev.

kompetens inom firmarätt och erbjuder dig
experthjälp vid till exempel firmahinder. Självklart
utan extra kostnad.

Vi erbjuder alltid en personlig och professionell
service och är måna om att förvalta det förtroende
vi får när ni köper bolag genom oss. Vi hanterar

Med hjälp av generalfullmakt kan den nya styrelsen

varje ärende unikt och finns alltid tillgängliga. Du

använda bolaget under handläggningstiden.

kan alltid komma i kontakt med oss via telefon, mail

Våra lagerbolag heter initialt Startplattan och med
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eller dygnet-runt chat.

Inkom med din beställning
Inkom med din beställning på bolagsstiftarna.se eller via vår
beställningsblankett. Inom två timmar översänder vi kompletta
köpe- och ändringshandlingar avseende det nya bolaget.

Vi översänder generalfullmakt
Så snart vi mottagit undertecknade ändrings- och
köpehandlingar ihop med bankintyg, översänder
vi generalfullmakt. På så vis kan den nya styrelsen
använda bolaget direkt, även under tiden
Bolagsverket handlägger ändringen.

Vi sköter all kontakt med Bolagsverket
Under handläggningstiden sköter vi all kontakt med Bolagsverket.
Vi på Bolagsstiftarna finns alltid tillgängliga för dig, med tips och råd
vid exempelvis firma- eller verksamhetshinder.

Klart - Vi översänder bolagspärm
När ändringen registrerats på Bolagsverket översänder vi fullständig
bolagspärm, innehållande allt ifrån ändringshandlingar till aktiebok och
eventuellt upprättade aktiebrev.

Gör som fler än 35.000 andra! Köp ditt nya lagerbolag av oss
och få en garanterat snabb, trygg och enkel service!

Hos oss
set,
ingår allt i pri
inga oväntade
kostnader.

Fördelarna med
Bolagsstiftarnas lagerbolag
Med våra lagerbolag...

Bolagsstiftarna...

…kommer du igång direkt!

...har sålt mer än 35.000 lagerbolag

…får du ändringshandlingar med org.nr. inom 2h!

...finns alltid tillgängliga

…sparar du tid och slipper allt pappersarbete

...skräddarsyr varje bolag helt efter dina önskemål

…slipper du tänka på registreringen hos
Bolagsverket, vi sköter allt!
…blir allt korrekt registrerat

		 ...har handläggare med expertis inom bolagsrätt
...får du korrekta dokument såsom bolagspärm med
aktiebok och aktiebrev

Våra lagerbolag stiftas fortlöpande med kontanta medel och har aldrig bedrivit någon
verksamhet. Lagerbolagen heter Startplattan och är ett etablerat begrepp i svenska näringslivet.

Beställ enkelt
ditt bolag via
a.se
bolagsstiftarn

Beställning av
lagerbolag

Beställ enkelt ditt lagerbolag på
bolagsstiftarna.se, eller kontakta oss på
info@bolagsstiftarna.se / 031- 704 10 50

Vi behöver följande uppgifter för att kunna expediera din beställning:

Bolagsuppgifter

Funktionärer

Firmaförslag

Styrelseledamot/styrelseledamöter

Bolagets adress och säte

Styrelsesuppleant/styrelsesuppleanter

Räkenskapsår

Firmateckning

Aktiekapital och antal aktier

Eventuell revisor

Eventuellt förbehåll i bolagsordningen

Aktieägare

Verksamhetsbeskrivning

Styrelsen skall bestå av minst en styrelseledamot och en styrel-

styrelseledamöter som styrelsesuppleanter skall vara bosatta

sesuppleant eller av minst tre styrelseledamöter. Observera att

inom EES. Bolagsverket kräver bestyrkt kopia av pass för

ordförande skall utses om bolaget skall ha mer än en styrel-

samtliga funktionärer som inte är folkbokförda i Sverige. Saknas

seledamot. Verkställande direktör kan utses. Hälften av såväl

firmatecknare i Sverige skall delgivningsmottagare utses.
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