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Administrativ förvalt-
ning av holding- och 
trädabolag 
Få all hjälp med administrationen av 
ditt bolag utan rörelse. 

Administrativ förvaltning av bolaget 
Tjänsten är framtagen och anpassad för bolag 
utan rörelse, s k holding-, träda- och kapital-
placeringsbolag innehållande endast en aktie-
post eller värdepappersportfölj. Tjänsten 
passar också bolag med utländskt ägande eller 
funktionärer. 

Trädabolag kännetecknas av att de i regel gjort 
större vinster som skulle leda till hög beskatt-
ning om de skiftades ut till dess fysiska ägare. 
Avvaktas utskiftning i minst fem år blir skatten 
endast 25%, varför de också kallas 5/25-bolag. 

I väntan på lägre beskattning får ägaren inte 
vara aktiv i bolaget varför värdet ofta placeras i 
diskretionär förvaltning hos en kapitalförvaltare, 
vilka är experter på förvaltning av kapitalet. 

”Storheten med Servando är att de tar tag i 
processen och kör den i mål. Jag kan släppa 
det och få tydliga instruktioner för vad jag ska 
göra.” 

Servando är experter på att förvalta och 
assistera bolagen administrativt med löpande 
bokföring, avstämningar, bokslut, upprättande 
av årsredovisning och inkomstdeklaration samt 
ägarens K10-deklaration. Servando ombesör-
jer också eventuell kontakt med revisor och 
myndigheter. 

Legal kontakt och adress 
Servando kan agera särskild delgivnings-
mottagare och utgöra bolagets adress. 

 Deklarationsbiträde för ägaren 
Genom en extern samarbetspartner kan 
Servando också erbjuda en komplett deklara-
tionstjänst för bolagets ägare, vilken innefattar 
ägarens hela privata deklaration med inkoms-
ter av tjänst, andra bolag och övrigt kapital 
m m. 

 

Snabbavveckling efter 5-års karensen 
Servando kan efter skattekarensen i träda-
bolag förvärva bolaget med den lägre skatten 
som följd för ägaren. Efter förvärvet garanterar 
Servando omgående likvidation och att svara 
för alla delar av likvidationen och avvecklingen. 
 

Fördelar 
- En kontakt för hela trädabolagets administ-

ration och även avveckling. 

- Effektiv och trygg förvaltning/avveckling. 

- Minimal egen insats för administration. 

- Enkelt till hjälp med Servandos övriga utbud 
av bolagstjänster. 
 

Priset 
I enlighet med Servandos affärsmodell säljs 
samtliga ingående delar till fasta arvoden. 

Antal transaktioner per år Årsarvode, kr 

0 - 12 12 000 

13 - 50 16 000 

51 - 100 20 000 

101 – Enligt offert 

Tilläggstjänster 

Särskild delgivningsmottagare 3 000 

Kontakt 
För mer information kontaktas: 
Annelie Thunström 
08-545 66 137 eller 070-446 21 54 
annelie.thunstrom@servando.se 

 


