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Bolagsstiftarnas guide till
Snabbavveckling.

Patrik Nilsson
VD

Charlotte Wiberg
Vice VD

Välj rätt aktör.
Vi är enormt stolta över att vår snabbavvecklings

Vi anser att vi har den bästa tjänsten på

tjänst kontinuerligt ökar och det förtroende alla

marknaden och kan samtidigt erbjuda ett

våra kunder ger oss.

konkurrenskraftigt pris. Vi gör allt vi kan för
att våra kunder skall vara 100 % nöjda efter

Avvecklingsprocessen för ett bolag pågår under

varje avslutad affär. Det finns helt enkelt ingen

lång tid efter att köpeskillingen betalats ut, det

anledning att välja någon annan aktör än oss.

är därför väldigt viktigt att välja en erfaren och
finansiellt stark aktör. Att aktören har ett stort

Du kan alltid komma i kontakt med oss via mail,

eget kapital är avgörande för att få trygghet i

telefon eller vår populära dygnet-runt chat!

försäljningen. Kan aktören exempelvis köpa ett
bolag för över 10 000 000 kr?
Efter mer än 20 år i branschen har vi arbetat upp
Bolagsstiftarna AB till ett tryggt och stabilt bolag
med ett eget kapital på över 50 000 000 kr.

/Patrik Nilsson

Vad är
snabbavveckling?
Snabbavveckling är en form av avveckling som är

eller kanske ett fåtal gånger i deras liv.

betydligt enklare, snabbare och många gånger mer

En värdegrund som vi delar.

kostnadseffektiv än en traditionell likvidation.
Bolagsstiftarna har köpt och snabbavvecklat
En likvidation kräver att man utser en likvidator.

bolag till ett värde av över 10 miljarder kronor.

Likvidationen tar minst 6–12 månader och först

Detta borgar för att vi har en fungerande

när den är avslutad får ägaren ut sina pengar.

process och är en trygg leverantör.
Vi finansierar varje köp med våra egna medel.

Väljer du istället att sälja ditt bolag till oss för

Varje bolag vi köper avvecklas och säljs aldrig

snabbavveckling får du ut dina pengar direkt,

vidare. Och vi tillsätter en revisor i varje köpt bolag

du slipper allt styrelseengagemang och du slipper

- därmed granskas hela vår avvecklingsprocess.

hela likvidationen. Vi kan köpa bolag fram till
räkenskapsårets sista dag och du behöver då

Vi erbjuder alltid en personlig och professionell

inte upprätta årsredovisning. Snabbt, enkelt och

service och är måna om att förvalta det förtroende

kostnadseffektivt.

vi får vid varje snabbavveckling. Vi hanterar varje
ärende unikt och finns alltid tillgängliga. Du kan

För de flesta av våra kunder är beslutet att

alltid komma i kontakt med oss via telefon, mail

avveckla sitt företag/livsverk en av deras absolut

eller dygnet-runt chat.

viktigaste affärer. En affär som våra kunder gör en

Genom snabbavveckling...

Bolagsstiftarna...

får du tillgång till ditt kapital omgående

är en trygg, finansiellt stark och och erfaren aktör

slipper du ditt styrelseengagemang

erbjuder en personlig och professionell service

slipper du en långdragen likvidation

finansierar varje köp med egna medel

sparar du tid och pengar

tillsätter revisor i varje köpt bolag
upprättar skalbolagsdeklaration

Så här
snabbavvecklar
du hos oss
Inkom med aktuell balans- och resultatrapport
Maila en aktuell balans- och resultatrapport till oss.
Inom två timmar har du en tydlig och enkel offert!

Du får avtal
Vi kommer överens om en tillträdesdag som oftast
är inom ett par dagar och skickar avtal samt en

Alltid offert
inom 2h!

specifikation på vilka övriga handlingar vi behöver inför
tillträdesdagen. Ta gärna en titt i våra checklistor!

Du får betalt
På tillträdesdagen utbetalar vi hela köpeskillingen
till bolagets ägare. På tillträdesdagen håller vi också
en extra bolagsstämma där vi byter ut bolagets
namn, funktionärer och revisor samt inleder
avvecklingsprocessen.

Bolaget upplöses
Vi sköter hela avvecklingen. För din trygghet och
säkerhets skull håller vi dig hela tiden informerad om
hur vi ligger till.

Vilka handlingar
behöver Bolagsstiftarna?
Efterfrågade handlingar kan variera något jämfört med exemplen i detta uppslag.

För att lämna offert inom två timmar behöver vi:

För att slutföra köpet behöver vi:

En aktuell balans- och resultatrapport.

Aktiebok och eventuellt upprättade aktiebrev.

Tillgångar och skulder behöver vara reglerade så att det i

Aktuellt saldobesked för bolagets bankkonto.

balans- och resultatrapporten normalt enbart kvarstår

Eventuellt skriftliga företagsinteckningar.

bankmedel, skatte- och momsavräkningar samt beräknade
skulder till revisor, redovisningskonsult eller skattekonsult.

Kontobevis och ID-handling för säljare.
Eventuellt granskningsutlåtande.
Verifikationer och datalistor för innevarande år.

För att upprätta köpehandlingar behöver vi:
Uppgift om aktieägande.
Senaste inkomstdeklaration.
Senaste årsredovisning.

Checklista

När vi köper bolag för snabbavveckling sköter vi allt arbete kring avvecklingen.
Vi har exempelvis all kontakt med Bolagsverket och Skatteverket.
För att underlätta vårt arbete har vi nedan listat några saker som kan behöva
avslutas eller överföras från bolaget innan vi köper bolaget:

Försäkringar och pensionslösningar (sak-, pensions- och
kapitalförsäkringar, direktpension samt pensionsstiftelse).
Leasing- och andra bolagsavtal.
Telefon- och webbtjänster samt övriga abonnemang.
Betal- och kortlösningar.
Fordon och släpvagnar.
Bankfack och postbox.
Nyckelbrickor och spärrserviceavtal.
Företags- och bensinkort.

Observera att bolagets bankkonton inte skall avslutas.

Nästa generation kom snabbt in i familjeföretaget i

Historien om
Bolagsstiftarna

form av syskonen Patrik Nilsson och Charlotte Wiberg.
En äldre generations erfarenhet i kombination med en
yngre generations nytänkande bidrog till att skapa ett
tryggt, stabilt och modernt företag.
Genom åren har Bolagsstiftarna haft mer än 85.000

I mitten av 90-talet grundade Bo Nilsson Bolagsstiftarna

ärenden hos Bolagsverket och sysselsätter idag drygt

då han ansåg att lagerbolagsmarknaden behövde en ny

20 personer.

aktör. En aktör som garanterar hög tillgänglighet, bästa

Bolagsstiftarna är idag en av de största och mest

service och snabb leverans.

etablerade aktörerna på marknaden, men har ändå

Affärsidén visade sig vara mycket efterfrågad och snabbt
kom stor kundtillströmning. Kunderna uppskattade den

lyckats behålla den personliga prägeln genom att alltid
finnas tillgängliga och hantera varje ärende unikt.

personliga servicen och att de alltid kunde göra affärer

Bolagsstiftarna lever än idag efter Bos visioner,

med Bolagsstiftarna, oavsett det gällde sena kvällar

nämligen att vara en trygg, stabil och serviceinriktad

eller röda dagar.

samarbetspartner.
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Bo säljer det första
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Vi är först ut i Sverige

Charlotte tillträder

lagerbolaget.

snabbavvecklar

med att stifta den nya

som VD och tar över

första bolaget.

bolagsformen Europabolag.

efter Bo.

Detta uppmärksammas inte
bara i Sverige, utan även runt
om Europa.
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Vi är först i Sverige med

Patrik tillträder

Våra populära

Bolaget drivs idag av

att använda Bolagsverkets

som VD.

guider släpps - en för

Patrik och Charlotte.

elektroniska tjänst för

lagerbolag och en för

ombud.

snabbavveckling.

Kolla alltid detta innan du väljer leverantör
Har leverantören ett stort eget kapital?
Kan de exempelvis köpa ett bolag för mer än 10 000 000 kr?
Finansierar leverantören köpet med egna medel?
Tillsätter leverantören en revisor i bolaget?
Har leverantören erfarenhet och en väl utarbetad
Vill du veta mer?

snabbavvecklingsprocess?

Kontakta patrik.nilsson@bolagsstiftarna.se
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