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Guide till

Lagerbolag
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Vi är stolta över att vi i hela 25 år ha fått hjälpa tusentals entreprenörer
med nya lagerbolag. Genom åren har vi startat mer än 40.000 bolag
och det är lika roligt varje gång vi känner igen bolag som tidigare haft
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Du beställer bolaget
Så snart vi mottagit bolagsbeställningen översändes köpe- och
ändringshandlingar inom 2h! Handlingarna kan signeras digitalt
eller traditionellt på papper.
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namnet ”Startplattan”!
Det är en fantastisk känsla att kunna hjälpa till med såväl leverans av

Du får
Generalfullmakt

lagerbolag som köp av bolag för snabbavveckling oavsett det är julafton,
lördag kväll eller en helt vanlig måndag!
Vår målsättning är att våra kunder alltid skall vara
100% nöjda efter varje avslutad affär och att vi
skall leverera de absolut bästa lagerbolagen på
marknaden!
Du kan alltid komma i kontakt med oss via mail,
telefon eller vår chat som är öppen dygnet runt
under årets alla dagar.
/Charlotte Wiberg, Vice VD
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Du beställer
bolaget

Stolta över
alla Startplattor…
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Våra Lagerbolag
Våra lagerbolag stiftas fortlöpande och döps initialt till
”Startplattan”. Varje bolag tillförs 50.000 kronor i aktiekapital
som sätts in på ett konto i varje bolags namn.
Vi skräddarsyr varje bolag helt efter dina önskemål. Exempelvis
kan vi anpassa bolagsordningens klausuler avseende
kostnader.
Våra medarbetare finns alltid tillgängliga för att guida och bistå
med tips och spetskompetens vid varje enskilt ärende.

Du får Bolagspärm

akties övergång precis som du önskar. Självklart utan extra
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Du beställer
bolaget

Du får Generalfullmakt
Så snart handlingarna signerats och aktiekapitalet reglerats skickar vi in
ändringen av bolaget till Bolagsverket.
Samtidigt översändes generalfullmakt så att den nya styrelsen kan
använda bolaget under handläggningstiden på Bolagsverket. Således
behöver man inte invänta bolagsverkets registrering.

vid exempelvis namnfrågor.

Du får
Generalfullmakt

Vi sköter all kontakt med Bolagsverket och hjälper dig med råd och tips
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Charlotte Wiberg

Patrik Nilsson

Ansvarig lagerbolag

Vice VD

VD

Du får Bolagspärm

Peter Carlborg
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Du beställer
bolaget

Du får Bolagspärm
När ändringen är registrerad och klar hos bolagsverket iordningställer vi
en bolagspärm. Pärmen innehåller aktiebok och eventuellt upprättade
aktiebrev, men även registreringsbevis och bolagshandlingar.
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Klart!

Du får
Generalfullmakt

Inkom gärna med din beställning på bolagsstiftarna.se
Nedan har vi listat uppgifterna vi behöver.
Bolagsuppgifter

Funktionärer

Företagsnamn

Styrelseledamot/styrelseledamöter

Bolagets adress och säte

Styrelsesuppleant/styrelsesuppleanter

Räkenskapsår

Firmateckning

Aktiekapital och antal aktier

Eventuell revisor

Eventuellt förbehåll i bolagsordningen

Aktieägare

3

Verksamhetsbeskrivning

Styrelsen skall bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant eller av

mer än en styrelseledamot. Verkställande direktör kan utses. Hälften av såväl styrelseledamöter som styrelsesuppleanter skall vara bosatta inom EES. Bolagsverket kräver
bestyrkt kopia av pass för samtliga funktionärer som inte är folkbokförda i Sverige.
Saknas firmatecknare i Sverige skall särskild delgivningsmottagare utses.

Se vårt kundengagemang på: bolagsstiftarna.se

Du får Bolagspärm

minst tre styrelseledamöter. Observera att ordförande skall utses om bolaget skall ha
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Hos oss finns varken röda
dagar eller lediga kvällar!
Vi finns ständigt tillgängliga,
redo att leverera lagerbolag
till dig.

info@bolagsstiftarna.se / 031-704 10 50
Bolagsstiftarna AB, Box 12086, 402 41 Göteborg

