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Registrering av 
bolagsförändringar 

Få hjälp med handlingar och registre-
ring av nytt namn, ändrad verksamhet 
eller funktionärsposter med mera. 

Tjänsten 

Servandos tjänster för ändrings- och registre-
ringsärenden ser till att önskade eller beslutade 
förändringar blir genomförda och registrerade. 
Enligt aktiebolagslagen gäller att en beslutad 
förändring träder i kraft först när registrerings-
ärendet inkommit, eller blivit registrerat, hos 
Bolagsverket, varför en snabb och korrekt 
registreringsprocess är extra viktig. 

Tjänsterna initieras genom en förfrågan till 
Servando med uppgifter om önskad förändring 
och fakta om det aktuella bolaget. Utifrån 
dessa fakta presenterar Servando förslag på 
hantering, tidplan och arvode för genomföran-
de. 

”Prickfritt genomfört uppdrag. Jag gillar i 
synnerhet i ert sätt att påminna och hålla tryck i 
processen. Sådana här saker hamnar lätt i 
nästan-viktigt-högen. Mycket nöjd!” 

Inom tjänsterna är Servando behjälplig med 
råd inför beslut och upprättar all nödvändig 
besluts- formalia som styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll och uppdaterad bolags-
ordning etc. 

Servando upprättar också nödvändiga hand-
lingar för registrering och ser till att ärendet så 
fort som möjligt skickas till Bolagsverket. 
Servando agerar ombud och bevakar ärendet 
för en så snabb och korrekt registrering som 
möjligt. 

 Efter genomförd registrering slutredovisas 
ärendet genom retur av originalhandlingar och 
registeruppgift utvisade att den önskade 
förändringen blivit registrerad och verkställd. 

Servando hjälper till vid förändringar avseende 
firma, verksamhet, funktionärer, förbehåll för 
försäljning av aktier och räkenskapsår m m. 
Servando har också separata tjänster för 
kapitalförändringar (emissioner och sänkningar 
etc). 

Fördelar 

- Önskade eller beslutade förändringar blir 
genomförda och leder till resultat. 

- Bred kompetens och erfarenhet av lagar 
och praxis för en korrekt och snabb 
registrering. 

- Projektledarroll med påminnelser och kont-
roller för att ständigt driva ärendet framåt. 

- I förväg definierat uppdrag till fast pris. 

Priset 

Tjänst Arvode, Kr 

Firmaändring (namnändring) 2 900 

Registrering av bi- eller parallellfirma 2 900 

Bolagsordningsändring 2 900 

Funktionärsändring 2 400 

Ändring av firmateckning 1 900 

Val av VD eller ordförande 1 900 

Ändring till brutet räkenskapsår 2 900 

Engelska handlingar 1 900 

 
Till samtliga arvoden tillkommer Bolagsverkets 
registreringsavgifter om 900 – 1 200 kronor 
beroende på tjänst. 

Kontakt 

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

 


