BESTÄLLNING
DELNING (FISSION)

SSA aktnr
Ankomstdatum

BESTÄLLARE/KONTAKTPERSON

BOLAG SOM SKA DELAS
(ÖVERLÅTANDE BOLAG)

Beställarens/byråns namn

Bolagets registrerade namn

Kontaktperson

Registreringsnummer

E-post

Mobil

556
Gatuadress

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn

Postnr, ortnamn

Telefon

Telefon

Fax

AKTIEINNEHAV
Namn

Antal aktier

DELNINGSARVODE
Har arvode eller annan särskild förmån med anledning av delningen lämnats till styrelseledamot, VD eller revisor?
Nej
Ja, enligt följande: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VÄRDEPAPPER I ÖVERLÅTANDE BOLAG
Har överlåtande bolag givit ut några teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper med särskilda rättigheter?
Nej
Ja, enligt följande: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Överlåtande bolag har mottagit ett villkorat aktieägartillskott på …………………………… kronor.

BIFOGA ALLTID
- Aktuell balansrapport för det bolag som ska delas.
- En förteckning över tillgångar och skulder för vart och ett av bolagen efter delning.
BIFOGA I FÖREKOMMANDE FALL
- Ifylld blankett ”BESTÄLLNING AKTIEBOLAG” för varje nytt bolag som uppstår genom delningen.
- Ifylld blankett ”BESTÄLLNING ÄNDRINGAR” för varje befintligt bolag som genom delningen ska ändras
vad avser bolagsnamn, styrelse, bolagsordning, adress, etc.
- Redogörelse för verkligt värde på tillgångar/skulder om detta avviker från bokfört värde.

13/02

Kontor

Besöksadress

Postadress

Telefon

Fax

Falun – HK
Stockholm
Göteborg
Malmö

Magasinsgatan 7 B
Sveavägen 24-26, 2 tr
Drottninggatan 36, 4 tr
Adelgatan 21

Box 292, 791 27 Falun
Box 7127, 103 87 Stockholm
Box 11193, 404 24 Göteborg
Box 4459, 203 15 Malmö

023 - 79 23 00
08 - 23 41 15
031 - 17 12 25
040 - 720 20

023 - 288 94
792 - 4624
Plusgiro
08 - 24 03 83
031 - 711 99 56
2 43 90 - 7
040 - 666 76 84		

Bankgiro

Org.nr

556 059-8434
Internet
info@standardbolag.se
www.standardbolag.se

INFORMATION

		

Delning innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra
aktiebolag mot ersättning (delningsvederlag) till aktieägarna i det bolag som ska delas.

		

Det aktiebolag som ska delas benämns överlåtande bolag och det eller de aktiebolag som övertar tillgångar
och skulder från överlåtande bolag benämns övertagande bolag.

		

Övertagande bolag kan vara redan tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som bildas genom
delningen.

		

Fullständig delning innebär att det överlåtande bolagets samtliga tillgångar och skulder övertas av två
eller flera andra bolag och medför att det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.

		

Partiell delning innebär att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller
flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses.

