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Kapitaltillskott till 
aktiebolag 
(emissioner) 

Få hjälp med besluts- och registre-
ringshandlingar samt projektledning för 
genomföra det tänkta tillskottet. 

Tjänsten 

Ett kapitaltillskott till ett aktiebolag kan ske på 
flera olika sätt. Genom att aktieägarna 
tillskjuter kontanta medel (nyemission), 
tillgångar (apport-emission) eller annat eget 
kapital än aktiekapital (fondemission). 
Aktieägartillskott, ovillkorat eller villkorat, är 
också metoder för kapitaltillskott. 

I tillskottsärenden kan Servando initialt vara ett 
stöd och ge guidning genom att redogöra för 
de olika metodernas innebörd och process. 

Efter fattat beslut hjälper Servando till att skapa 
korrekta emissionsvillkor med kurser, 
tecknings-berättigade och att beslutsprocessen 
följer den givna gång som finns samt att 
registrering slut-ligen sker med rätt dokument i 
rätt tid. 

”Jag tycker att jag fick bra service, snabb 
respons och hög kvalitet genom hela 
processen.” 

Gemensamt för alla emissioner är att de ökar 
aktiekapitalet. Tillskott kan också ske som inte 
ökar aktiekapitalet, aktieägartillskott. Vilka kan 
vara både villkorade med 
återbetalningsskyldighet och ovillkorade. 
Servando är behjälplig vid frågor även i dessa 
sammanhang och kan se till att de är korrekt 
dokumenterade även om ingen registre-ring 
krävs. 

 Tilläggstjänster 

Servando har en tjänst för förvaltning och upp-
datering av aktiebok, vilken kan vara lämplig 
för ett korrekt beslutsunderlag inför en 
emission samt efter för en korrekt och 
lagstadgad förteck-ning över bolagets ägare. 
Servando kan också föra aktieboken löpande 
på styrelsens uppdrag. 

Vid emissioner kan ibland intervallet för aktie-
kapitalet i bolagsordningen behöva ändras. 
Likaså kan eventuella nya ägare föranleda 
förändringar på funktionärsposterna. Servando 
hjälper gärna till även vid registrering av ny 
bolagsordning eller ändrade funktionärer. 

Fördelar 

- Specialiserade på regelverk, projektledning, 
kvalitetskontroll och ärendehantering. 

- I förväg definierat uppdrag till fast pris. 

- Fokuserar på kvalitet, service och trygghet i 
viktiga bolagsfrågor. 

- Personlig kontakt och leverans. 

Priset 

Tjänst Arvode, Kr 

Nyemission kontant 4 900 

Apportemission 5 900 

Fondemission 3 900 

Bolagsordningsändring 1 900 

Funktionärsändring 1 900 

Engelska handlingar 900 

 

Till samtliga arvoden tillkommer Bolagsverkets 
registrerings-avgifter om 900 kronor. 

Kontakt 

För mer information kontaktas: 
Kerstin Norin 
08-545 66 132 eller 070-100 83 01 
kerstin.norin@servando.se 

 


