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Snabbavveckling av 
vilande aktiebolag 

Avveckla bolaget och få ut dess värde 
omgående utan att vänta ett år på en 
likvidation och undvik samtidigt all 
administration i likvidationsprocessen. 

Tjänsten 

Förfrågan om snabbavveckling lämnas in till-
sammans med en kopia av senaste årsredovis-
ning samt en aktuell balans- och resultaträk-
ning. Baserat på det aktuella bokslutet gör 
Servando en värdering och återkommer med 
ett bud, eventuella förutsättningar och 
instruktioner om hela processen inom 24 
timmar. 

Accepteras budet upprättas överlåtelseavtal 
och bolagets värde erhålls omgående i 
kontanter efter retur av avtal och begärda 
bolagshandlingar. 

”Jag kände från brevet med svar på offertför-
frågan till avslut att allt var tryggt, snabbt och 
lättförståligt.” 

Efter att ha förvärvat bolaget förbinder sig 
Servando att omgående inleda och genomföra 
en likvidation genom att byta ut alla tidigare 
funktionärer, tillsätta likvidator och eventuell 
revisor, svara för förvaltningen under likvida-
tionstiden samt handlägga ärendet gentemot 
Bolagsverket. 

Avslutningsvis returneras överlåtelseavtal och 
registreringsbevis utvisande beslut om likvida-
tion samt utträde för tidigare funktionärer. 

Om så önskas sker all kommunikation samt 
upprättande av bud och avtal på engelska. 

 Tilläggstjänster 

Servando kan också biträda med att förbereda 
bolaget för en avveckling, så som avslutande 
bokföring, upprättande av årsredovisning, 
avtalshantering eller avslutsfrågor i övrigt. 

Fördelar 

- Omgående avyttring av det vilande bolaget 
och erhållande av dess värde kontant. 

- Ingen egen administration av en 
likvidationsprocess på knappt ett år. 

- Inga fortsatta kostnader för redovisning, 
deklarering, bokslut och revision. 

- Garanti att bolaget likvideras och ej åter-
används eller säljs vidare. 

- Väl utarbetade rutiner och erfarenhet bidrar 
till en 100% korrekt och snabb hantering. 

Priset 

Servandos arvode och de direkta kostnaderna 
för likvidationen samt den fortsatta förvaltning-
en under likvidationstiden tas ut genom att 
budet på företaget är något lägre än bolagets 
värde. Köpeskillingen motsvaras därmed av 
bolagets  värde reducerat med arvodet enligt 
nedan. 

Bolagets värde, kr Arvode inkl kostn, kr 

20 000 – 75 000 13 500 

75 001 – 100 000 16 000 

100 001 – 200 000 18 000 

200 001 – 350 000 20 000 

350 001 – 500 000 25 000 

500 001 – Enligt offert 

Kontakt 

För mer information kontaktas: 
Jenny Hedlund 
08-545 66 135 eller 070-755 90 05 
jenny.hedlund@servando.se 

 


