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Köp av lagerbolag 

Kom igång med en ny verksamhet 
omgående utan att vänta på regist-
rering av bolaget och få hjälp med 
upprättandet av all bolagsformalia och 
registreringshandlingar. 

Tjänsten 

Beställning lämnas på Servandos hemsida, 
www.servando.se. Vi reserverar då ett färdig-
registrerat bolag och sänder bolagsbevis inom 
1 timme. 

Inom 6 timmar sänds alla obligatoriska bolags-
handlingar, överlåtelseavtal samt fullmakt att 
öppna konto i bolagets namn. 

När handlingarna undertecknats och 
aktielikviden inbetalts på bank utfärdar 
Servando en fullmakt som gör det möjligt att 
fritt disponera bolaget. 

”Vi är stolta över att våra kunder gett oss 5,8 i 
snittbetyg på en skala 1-6 för kvalitet, service 
och arvode m m i löpande utvärderingar.” 

Servando sköter all administration med 
registre-ringar hos Bolagsverket och efter 
avslutat ärende levereras en komplett pärm 
med alla bolagshand-lingar. 

Inom Servando ställer vi höga krav på oss 
själva att alltid leverera varje ärende med 
högsta kvalitet och service, vilket innefattar 
kontroller för riktighet, direkt och snabb 
handläggning samt ett vänligt bemötande. 

 Tilläggstjänster 

I samband med lagerbolagsärendet kan 
Servando även biträda med registrering av 
skatte- och avgiftsanmälan hos Skatteverket, 
olika emissions-tjänster och översätta samtliga 
handlingar till engelska samt i vissa fall utgöra 
särskild delgiv-ningsmottagare och bolagets 
svenska adress.  

Fördelar 

- Omgående verksamhetsstart utan att 
behöva vänta på registrering. 

- Initial kontroll av föreslagen firma för att 
effektivisera och snabba upp registreringen. 

- Garanti att ingen verksamhet har bedrivits i 
bolaget. 

- Garanti att bolaget är bildat med 50 000/ 
100 000 kr kontant och har det vid försälj-
ningen. 

- Möjlighet att via hemsidan lägga upp, spara 
och komplettera ett ärende. 

Priset 

Tjänst Arvode, Kr 

Lagerbolag 5 300 

Registreringsavgifter Bolagsverket 3 100 

 

Tilläggstjänster 

Skatte- och avgiftsanmälan 1 400 

Kontantemission (i samband med lagerbolag) 1 400 

Apportemission (i samband med lagerbolag) 2 900 

Engelska handlingar 1 900 

Särskild delgivningsmottagare 3 000/år 

Kontakt 

För mer information kontaktas: 
Oscar Strandberg 
08-545 66 139 eller 070-400 88 00 
oscar.strandberg@servando.se 

 


