
BESTÄLLNING LAGERBOLAG 
AKTIEBOLAG               

 

  
 

  
                              
                              
  Beställare                           
          
  Kontaktperson:       
  Telefon:       
  E-post:       
          
          
  Namnförslag 1:       
  Namnförslag 2:       
                              
                              
  Bolagets verksamhet:       
        
        
        
        
        
        
                              
  Bolagets säte:       
          
  Bolagets adress       
  Utdelningsadress:       
  Postnummer:       
  Postadress:       
  Telefon:       
                              
  Räkenskapsår:  30/4     30/6     31/8     31/12    Annat   
                              
                              
                              
  Aktiekapital: Minimum:     Minimum 50 000 kronor för privata bolag 

och 500 000 kronor för publika bolag.  
Aktiekapital maximum kan uppgå till fyra 
gånger minimumkapitalet, vilket ofta är 
praktiskt. 
 

Antal aktier - samma intervall som ovan. 

    Maximum:     
              
  Antal aktier: Minimum:     
    Maximum:     
                              
  Aktieslag: Om bolaget ska ha olika aktieslag vänligen fyll i detta under övrigt 
                              
  Styrelsesammansättning Lägst     Högst         

 
      

  Styrelseledamöter                   I privata aktiebolag måste minst en 
styrelseledamot finnas. Om en eller två 
ledamöter utses måste minst en 
suppleant väljas. Om tre eller fler 
ledamöter väljs behöver ingen suppleant 
utses. 

  Styrelsesuppleanter                   
                      
  

                    
  Styrelseordförande                   

 
      

  Förnamn:     Om styrelser som består av mer än en 
ledamot skall en av ledamöterna vara 
ordförande.    Efternamn:     

                              
    



Styrelseledamöter                           
  Styrelseledamot 1                   

 
      

  Förnamn:       Minst hälften av styrelseledamöterna och 
minst hälften av styrelsesuppleanterna 
skall vara bosatta inom EES-området.  
För ledamot som inte är folkbokförd i 
Sverige krävs bestyrkt kopia av pass 
eller annan identitetshandling för 
registrering hos Bolagsverket.  

  Efternamn:       
  Personnummer:       
  Utdelningsadress:       
  Postnummer:       
  Postadress:               
  Hemvist (kommun):               
  Nationalitet:               
                  
  Styrelseledamot 2               
  Förnamn:               
  Efternamn:               
  Personnummer:               
  Utdelningsadress:               
  Postnummer:               
  Postadress:               
  Hemvist (kommun):               
  Nationalitet:               
                  
  Styrelseledamot 3               
  Förnamn:               
  Efternamn:               
  Personnummer:               
  Utdelningsadress:               
  Postnummer:               
  Postadress:               
  Hemvist (kommun):               
  Nationalitet:       Om fler än tre ledamöter fyll i detta under 

övrigt 
   

Styrelsesuppleant       
  Styrelsesuppleant 1               
  Förnamn:               
  Efternamn:               
  Personnummer:               
  Utdelningsadress:               
  Postnummer:               
  Postadress:               
  Hemvist (kommun):               
  Nationalitet:               
                  
  Styrelsesuppleant 2               
  Förnamn:               
  Efternamn:               
  Personnummer:               
  Utdelningsadress:               
  Postnummer:               
  Postadress:               
  Hemvist (kommun):               
  Nationalitet:       Om fler än två suppleanter fyll i detta 

under övrigt 
          
    



Särskild delgivningsmottagare 

Förnamn: Om bolaget inte har någon behörig 
ställföreträdare som är bosatt i Sverige 
skall styrelsen utse en person bosatt i 
Sverige att på bolagets vägnar ta emot 
delgivning. 

Efternamn: 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Nationalitet: 

Verkställande direktör: 

Förnamn: Frivilligt registrera VD för mindre bolag, 
obligatoriskt för publika bolag. 

VD skall vara bosatt inom EES-området. 
För VD som inte är folkbokförd i Sverige 
krävs bestyrkt kopia av pass eller annan 
identitetshandling för registrering hos 
Bolagsverket.  

Efternamn: 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Nationalitet: 

Vice verkställande direktör: 

Förnamn: 

Efternamn: 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Nationalitet: 

Revisor  Ja     Nej Bolaget behöver ha revisor om det 
uppnår minst två av dessa värden: 

fler än 3 anställda (i medeltal) 
mer än 1,5 miljoner kronor i 
balansomslutning 
mer än 3 miljoner kronor i 
nettoomsättning. 

Revisorssammansättning Lägst Högst 

Revisor 

Revisorssuppleant 

Godkänd Auktoriserad 

Kvalifikationskrav 

Val av revisor 

Personval 

Revisionsbolag 



Revisionsbolag 

Revisionsbolag: Om bolaget ska ha registrerat 
revisionsbolag så ska även en 
huvudansvarig revisor fyllas i nedan. Organisationsnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Revisor / Huvudansvarig 
revisor 

Förnamn: 

Efternamn: Vid personval fylls endast dessa uppgifter i. 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Revisorssuppleant 

Förnamn: 

Efternamn: 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Extern firmatecknare 

Förnamn: Frivilligt att registrera extern 
firmatecknare. Med extern firmatecknare 
menas att någon utanför styrelsen har 
rätt att teckna firman. 

Efternamn: 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Hemvist (kommun): 

Firmateckning 

Bolagets firma tecknas av: styrelsen 

ledamoten och suppleanten var för sig 

ledamöterna var för sig 

egen formulering: 



Aktieägare 

Aktieägare 1 Om styrelseledamot och/eller 
styrelsesuppleant ska vara aktiägare - 
räcker det med att skriva styrelseledamot 
eller styrelsesuppleant i namnfältet 

Namn/Firma: 

Personnr/Organisationsnr: 

Behörig firmatecknare: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Antal aktier: 

Aktieägare 2 

Namn/Firma: 

Personnr/Organisationsnr: Om fler aktieägare fyll i detta under övrigt 

Behörig firmatecknare: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: 

Postadress: 

Antal aktier 

Aktiebrev:     Ja     Nej 

Bolagsordningen övrigt 
Samtyckesförbehåll - samtycke från 
bolagsstämma / styrelse innan överlåtelse 
av aktier till annan.  
Förköpsförbehåll - befintliga aktierägares 
förköpsrätt innan överlåtelse av aktier till 
annan. 
Hembudsförbehåll - befintliga aktieägares 
rätt att lösa aktier som överlåtits till annan.  

Samtyckesförbehåll 

Förköpsförbehåll 

Hembudsförbehåll 

Övriga särskilda regler i bolagsordningen: Vänligen bifoga dessa eller kontakta Servando 

ID-handling för aktieägaren bifogas till Servando med denna beställning 

Ska bolaget registreras för F-skatt, moms och arbetsgivare Ja Nej 

(Tilläggskostnad 1 400 kr) 

Handlingarna levereras med: Post 

Bud 

E-post

Övrigt: 
Blanketten skickas till info@servando.se

Genom att kryssa i boxen godkänner jag nedanstående villkor för lagerbolagsköp



Servandos villkor för lagerbolagsköp 
2013-03-01      

Servando Bolag AB (org. nr 556703-1066) ( Servando ) garanterar att alla sålda lagerbolag är bildade 
med 50 000 kr eller 100 000 kr kontant samt att det alltid vid överlåtelsetillfället finns likvida medel 
motsvarande aktiekapitalet på ett bankkonto tillhörande lagerbolaget. Servando garanterar vidare att alla 
sålda lagerbolag aldrig bedrivit någon rörelse eller varit i någon annans än Servandos besittning. För att 
kunna hålla dessa garantier och leverera en trygg tjänst ställer Servando följande krav på gjorda 
lagerbolagsbeställningar.  

Genom att kryssa i boxen för godkännande av dessa villkor samt inskickande av beställningen godkänner 
du att följande villkor gäller för beställningen. För det fall beställningen lämnas för annans räkning intygas 
även att lämnade uppgifter är korrekta och att dessa villkor godkänns av angiven köpare. 

Skickad beställning är bindande efter att Servando sänt registreringsbevis. 

Såvida inte annat överenskommits faktureras Servandos arvode och utlägg hos Bolagsverket 
för registreringsavgifter det förvärvade lagerbolaget.   

Fakturering av lagerbolagsarvodet sker i samband med leverans av upprättade överlåtelse- 
och ändringshandlingar, vilket i regel är i direkt anslutning till gjord beställning. Betalning ska 
erläggas senast 15 dagar från fakturadatum. 

Vid ändrade uppgifter från köparen eller beställaren som föranleder nya eller ändrade 
överlåtelse- eller ändringshandlingar tillkommer 900 kr (exkl moms) för omskrift av handlingar. 

Vid avbeställning eller ej fullföljd överlåtelse inom skälig tid utgår förutom lagerbolagsarvodet 
en avgift om 5 000 kr (exkl moms) för likvidation av lagerbolaget. Såvida inte annat 
överenskommits faktureras likvidationsarvodet den tilltänkte köparen av bolaget eller 
föreslagen företrädare. Servando äger även rätt att i samband härmed omfakturera 
lagerbolagsarvodet till den tilltänkte köparen av bolaget eller föreslagen företrädare. För det 
fall flera köpare och föreslagna företrädare finns svarar dessa solidariskt.  

Slutredovisning av ärendet och leverans av komplett bolagspärm sker när ändringsärendet är 
registrerat hos Bolagsverket och Servandos faktura betalats.   

Vid försenad betalning av Servandos faktura äger Servando rätt att debitera förseningsavgift 
och dröjsmålsränta i enlighet med gällande lag. Fordran kan även komma att överlämnas till 
inkasso om inte förfallet belopp är oss tillhanda inom angiven tidsfrist. Vid utebliven betalning 
av fakturan äger Servando även rätt att omfakturera denna till föreslagen ledamot eller ägare. 
För det fall flera köpare och föreslagna företrädare finns svarar dessa solidariskt.  

Köparen och beställaren förbinder sig att medverka till snarast möjliga handläggning av 
överlåtelsen och ändringsregistreringen. För det fall Bolagsverket inte godtar inskickat 
namnförslag eller annan uppgift för lagerbolaget ska Servando informera om detta, varpå 
kompletterande information omgående ska lämnas till Servando. Om så inte sker äger 
Servando rätt att fullfölja ärendet hos Bolagsverket, t.ex. genom att skicka in eget firmaförslag 
för lagerbolaget. 

Arbete utöver standard handläggning av ärendet (se www.servando.se för närmare information) och som 
inte beror på Servando kan komma tilläggsdebiteras med 900 kr/timme (exkl moms). Exempel på sådant 
arbete kan vara att begärda handlingar inte returneras inom skälig tid, fördjupad firmagranskning, utökat 
biträde eller konsultation i firmaärenden eller rådgivning i aktiebolagsrättsliga ärenden m.m. 

Ytterligare information avseende Servandos villkor och rutiner för försäljning av lagerbolag framgår av 
Servandos hemsida, www.servando.se och kontakta oss gärna på telefon 08-545 66 130 eller e-post 
info@servando.se om du har några frågor. 

http://www.servando.se
http://www.servando.se
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