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VD | Ansvarig snabbavveckling

Lagerbolag
snabbt, tryggt och enkelt.
Vi har nu funnits i branschen i över

utan extra kostnader. Hos oss ingår

huvudman får vi en hel del frågor

20 år och är stolta över att årligen få

allt i priset!

om detta. Vi hjälper gärna till med

hjälpa tusentals entreprenörer med

Vi anser att vi har den bästa tjänsten

att besvara de frågor vi kan och kan

såväl nya lagerbolag som avveckling

på marknaden och gör allt vi kan för

också vara behjälpliga vid registrering

av vilande aktiebolag.

att våra kunder skall vara 100% nöjda

av verklig huvudman.

efter varje avslutad affär. Vi arbetar
Våra lagerbolag heter ”Startplattan”

ständigt med att anpassa oss till våra

Du kan alltid komma i kontakt med

innan de säljs och vi stiftar dessa

kunders önskemål och ser exempelvis

oss via mail, telefon eller vår populära

fortlöpande. Vi skräddarsyr varje

att allt fler vill signera dokumenten

dygnet-runt-chatt! Låt oss hjälpa dig

bolag helt efter dina önskemål med

elektroniskt.

med nästa lagerbolag!

exempelvis individuellt anpassade
klausuler i bolagsordningen, och detta

I och med den nya lagen om verklig
/Charlotte Wiberg

Våra lagerbolag
Genom åren har vi sålt mer än

50 000 kronor i aktiekapital sätts

Förutom aktiebolag erbjuder vi även

40 000 lagerbolag och kan garantera

således in på ett nytt bankkonto i

lagerbolag i följande bolagsformer:

en mycket trygg och snabb

varje bolags namn. Bolagen stiftas på

handläggning.

17 olika säten i Sverige – allt för att

Europabolag

göra det så enkelt som möjligt för den

Eurobolag

Vi stiftar fortlöpande våra nya lager-

nya styrelsen. Någon verksamhet har

Handels- och Kommanditbolag

bolag med kontanta medel och

självklart inte bedrivits i bolagen.

Ekonomisk förening

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

Vi sköter all kontakt med Bolagsverket
Under handläggningstiden sköter vi all kontakt med Bolagsverket.
Vi 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 40 000 andra! Köp ditt nya lagerbolag av oss
och få en garanterat snabb, trygg och enkel service!
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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 styrelse

styrelseledamöter som styrelsesuppleanter skall vara bosatta

suppleant eller av minst tre styrelseledamöter. Observera att

inom EES. Bolagsverket kräver bestyrkt kopia av pass för samtliga

ordförande skall utses om bolaget skall ha mer än en styrelse

funktionärer som inte är folkbokförda i Sverige. Saknas firma-

ledamot. Verkställande direktör kan utses. Hälften av såväl

tecknare i Sverige skall särskild delgivningsmottagare utses.

Snabbt

Tryggt

Enkelt

Hos oss finns varken röda dagar

Tack vare lång erfarenhet,

Eftersom bolaget redan är registrerat

eller lediga kvällar! Vi finns stän-

kunniga handläggare och ständig

kan den nya styrelsen med hjälp av

digt tillgängliga, redo att leverera

kontakt med Bolagsverket kan vi

generalfullmakten sätta igång med

lagerbolag till dig. Vi skräddarsyr

garantera dig spetskompetens inom

verksamheten direkt. Styrelsen

bolaget helt efter dina önskemål –

bolagsjuridik.

behöver således inte invänta att

självklart utan extra kostnader!

Bolagsverket registrerar bolaget,

Hos oss
set,
ingår allt i pri
inga oväntade
kostnader.
info@bolagsstiftarna.se / 031-704 10 50
Bolagsstiftarna AB, Box 12086, 402 41 Göteborg
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