
 

Servando Bolag AB Telefon 08-545 66 130 
Box 5814 Fax 08-545 66 131 
102 48 Stockholm Info@servando.se 
Linnégatan 26 www.servando.se 

Fusion av aktiebolag 

Slå ihop två eller flera bolag till ett där 
Servando biträder oavsett typ av fusion 
med upprättande av handlingar, 
genomförande och projektledning. 

Tjänsten 

Fusion kan ske på flera sätt. Det vanligaste är 
absorption av helägt dotterbolag, vilket innebär 
att moderbolaget tar över dotterbolagets till-
gångar och skulder. Andra sätt är att två eller 
flera bolag slås ihop i ett befintligt bolag alter-
nativt i ett nytt gemensamt bolag. 

Förfrågan om fusionsbiträde lämnas till-
sammans med kopior av årsredovisningar, 
bolagsordningar och aktieböcker för de 
berörda bolagen. 

”Väldigt attraktivt att kunna köpa en så relativt 
komplex tjänst till ett fast lågt arvode.” 

Ett ärende inleds med att Servando sänder 
uppdragsförbindelse, faktura och instruktioner 
om hela ärendeprocessen. I samtliga fusions-
uppdrag upprättar Servando alla nödvändiga 
handlingar för beslut, genomförande och 
registrering av fusionen samt agerar projekt-
ledare och informerar när, och hur, åtgärder 
ska ske. 

Processen i en fusion är initialt upprättande av 
fusionsplan och beslut att fusion ska ske samt 
registrering hos Bolagsverket. Därefter sker 
kallelse på såväl kända som okända borge-
närer och ansökan om att få verkställa planen. 

 

 Efter normalt 3-4 månader registreras den 
genomförda fusionen och de överlåtande 
bolagen upplöses. 

Tilläggstjänster 

Servando ombesörjer alltid kallelse på okända 
borgenärer genom Bolagsverket. Kända borge-
närer kan kontaktas direkt av kunden eller 
genom Servando mot ett tilläggsarvode. 

Fördelar 

- Behöver ej egen kompetens av processens 
alla steg och frister då Servando tar ett 
helhetsansvar. 

- Väl utarbetade rutiner och erfarenhet inne-
bär snabb och korrekt handläggning. 

- Endast en registreringsavgift betalas obe-
roende av antalet fusionerade bolag, jämfört 
med likvidation där avgift betalas per bolag. 

Priset 

Tjänst Arvode, Kr 

Fusion av ett helägt dotterbolag 10 000 

Fusion av två separata bolag 11 000 

Tillkommande fusionsbolag 3 000 

Registreringsavg Bolagsverket 1 500 – 3 400 

Tilläggstjänster  

Brev till kända borgenärer 900 kr per tim 

Engelska handlingar 1 900 

Kontakt 

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

 


