BESTÄLLNING
ÄNDRINGAR

SSA aktnr
Ankomstdatum

BESTÄLLARE/KONTAKTPERSON

Hur vill ni få era bolagshandlingar levererade?
e-post
brev med posten

Beställarens/byråns namn
Kontaktperson

Mobil

E-post
Utdelningsadress
Postnr, ortnamn
Telefon

Fax

BOLAG
Bolagets registrerade namn

Registreringsnummer
556

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn

VAD AVSER BESTÄLLNINGEN?
Ändring av BOLAGSORDNINGEN

Ändring av STYRELSE/REVISORER

FIRMAÄNDRING ①
Bolagets nuvarande firma ska ändras till

Bolaget önskar registrera domännamn för e-post/internet. Kontakta mig!
Ökat namnskydd genom registrering av varumärke önskas. Kontakta mig!

VERKSAMHETSÄNDRING ②
Bolagets nuvarande verksamhet ska ändras till

SÄTESÄNDRING ③
Bolagets nuvarande säte ska ändras till

ADRESSÄNDRING ④
Bolagets nuvarande adress ska ändras till

RÄKENSKAPSÅRSÄNDRING ⑤
Ändring ska ske till
kalenderår

Vid ändring till brutet räkenskapsår krävs dispens!
30/4

30/6

31/8

   /

Skatteverkets dispens ombesörjs av SSA

Innevarande räkenskapsår ska omfatta tiden (högst 18 månader)

Dispens finns (kopia bifogas)
Koncernförhållande! Dispens krävs ej.

HEMBUD – FÖRKÖP – SAMTYCKE ⑥
Skärpt
Ska borttagas

Ska intagas

Familjerättsligt

AKTIEINNEHAV – ANGES ALLTID ⑦
Namn (Uppge företrädare för juridisk och omyndig person)

Svenska Standardbolag AB

Enl bifogad formulering

ÖVRIGA ÄNDRINGAR/ÖNSKEMÅL ⑧
Antal aktier

Org.nr

Telefon

E-post

Hemsida

556059-8434

023 - 79 23 00

info@standardbolag.se

www.standardbolag.se

STYRELSE
1

⑨⑩

FUNKTION m.m.

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn
Ordf.

2

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn
Ordf.

3

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn
Ordf.

4

Tilltalsnamn

Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn
Ordf.

STYRELSESUPPLEANT/ER
1

Tilltalsnamn

Efternamn

VD

Utdelningsadress

2

Tilltalsnamn

Postnr, ortnamn
Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

3

Personnummer

Tilltalsnamn

Postnr, ortnamn
Efternamn

Personnummer
VD

Utdelningsadress

Postnr, ortnamn

REVISOR ⑪
De flesta privata bolag kan ange i bolagsordningen att bolaget inte ska ha revisor. Även om man har denna bestämmelse i bolagsordningen
kan bolagsstämman ändå välja revisor.
I bolagsordningen ska anges att bolaget inte ska ha revisor. (Bolaget kan ändå välja revisor om man så vill.)
I bolagsordningen ska anges att bolaget alltid ska ha revisor.
Bolaget ska utse revisor.

1

Namn (eller bolag som utsetts till revisor)

Utdelningsadress

2

Person/Org.nr.

Namn (eller bolag som utsetts till revisor)

Utdelningsadress

Auktoriserad
Godkänd

Postnr, ortnamn.
Person/Org.nr.

Auktoriserad
Godkänd

Postnr, ortnamn.

REVISORSSUPPLEANT
Namn

Person/Org.nr.

Utdelningsadress

Auktoriserad
Godkänd

Postnr, ortnamn.

AVGÅENDE LEDAMÖTER/SUPPLEANTER/REVISOR/ER
Namn

Namn

Namn

Namn

Namn

Namn

Namn

Namn

EV. VD UTOM STYRELSEN ⑫
Fullständigt namn
Utdelningsadress

Personnummer
Postnr, ortnamn

FIRMATECKNING ⑬
Styrelsen

VD oinskränkt firmateckning

Styrelseledamoten och suppleanten var för sig

VD enligt AB-lagen 8:36 (endast avseende löpande förvaltning)

Styrelseledamöterna var för sig

Styrelseledamöterna två i förening
Annat sätt:………………………………………………………………………………………………………………………

BIFIRMA

⑭

Bifirmans namn
Del av verksamheten

UPPLYSNINGAR

①

Bolagets namn (firma). Måste klart kunna särskiljas från andra företag eller varumärken. Säkrast
är att använda för- och efternamn och/eller ortsnamn i kombination med verksamhetsord. Ange
gärna alternativa namn.

		Öka ditt skydd genom varumärkesregistrering
		

Det är vanligt att man använder sitt företagsnamn eller delar därav som varumärke och menar
att man är tillräckligt skyddad genom att namnet finns i Bolagsverkets namnregister. Dock kan
användning av ord i företagsnamnet som varumärke utan registrering medföra varumärkesintrång. exempel: Qvinns Corner AB som i rörelse använt beteckningen Qvinns Corner ansågs av
Högsta Domstolen ha begått intrång i varumärket QVINNY.

		

Att registrera ett värdefullt kännetecken som både företagsnamn och varumärke medför en
kombinationseffekt som ger ett mycket starkare skydd.

		

Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare har skydd för sitt namn bara inom
länet. Genom att registrera varumärke kan skyddet utökas till att omfatta hela riket.

		

Önskas ökat namnskydd genom registrering av varumärke, sätt då kryss i rutan på beställningsblanketten, sid 1, så upprättar vi ansökan till Patentverket.

②

Verksamhet. Ska anges till sin art, huvudsaklig bransch eller varuslag.

③

Styrelsens säte. Bör förläggas till den kommun där bolaget ska bedriva sin huvudsakliga
verksamhet.

④

Adressändring. För adressändring utgår ingen registreringsavgift.

⑤

Räkenskapsår. Vanligast är bokslut per 30/4, 30/6, 31/8 och 31/12 men man kan även välja att
ha bokslut den sista i annan månad.

		Räkenskapsårsändring. Ändring från brutet räkenskapsår till kalenderår kan alltid ske utan
tillstånd. För ändring från kalenderår eller brutet räkenskapsår till annat brutet räkenskapsår
erfordras dispens av Skatteverket. Skatteverkets dispens ska alltid inges till Bolagsverket.
Dispens erfordras ej vid anpassning till koncernförhållanden. Vid förlängning av räkenskapsår
får detta aldrig omfatta mer än 18 månader.

⑥

Hembud – Förköp – Samtycke. Med hembud menas att aktieägarna i första hand ska vara
berättigade att utan undantag lösa in aktier som annars skulle övergå till någon (skärpt hembud).
Undantag kan dock göras för arv, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvinge (familjerättsligt
undantag).

		

Med förköp menas att övriga aktieägare (eller annan) ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan
den överlåts till ny ägare.

		

Med samtycke menas att aktie får överlåtas till ny ägare endast med bolagets samtycke.

		Vår standardbolagsordning innehåller två av förbehållen, förköp och hembud vilket normalt ger
det bästa skyddet för kvarvarande aktiva ägare mot nya och kanske oönskade delägare i bolaget.
Den absolut vanligaste varianten av förbehåll är ”skärpt” vilket innebär ett skydd mot ny aktieägare,
oavsett vem det är. Den näst vanligaste är ”familjerättsligt”, som innebär att man redan i förväg
accepterar ny ägare om denne blivit ägare genom arv-, bodelning, testamente eller gåva till bröstarvide.
		

Se även ⑮

		

⑦

Aktieinnehav. Ange alltid det aktuella aktieinnehavet i bolaget. Uppgiften är nödvändig för
utskriften av handlingar. Uppge behörig företrädare för juridisk och omyndig person.

⑧

Övriga ändringar/önskemål. Här kan antecknas om Ni har några övriga ändringar eller önskemål.

⑨

Styrelse. Här anges fullständig styrelse – såväl eventuellt kvarstående som tillkommande.
Styrelsen ska bestå av minst 1 ledamot med 1 suppleant. Om 3 ordinarie ledamöter finns behöver
suppleant ej utses. Om bolaget ska vara publikt ska styrelsen bestå av minst 3 ordinarie ledamöter.
Alla i styrelsen ska vara myndiga, konkursfria och ej ha förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

⑩

Verkställande direktör (VD). I ett privat bolag får verkställande direktör utses. I ett publikt bolag
ska verkställande direktör utses. VD ska vara myndig, konkursfri och ej ha förvaltare enligt 11 kap
7§ föräldrabalken.

		Ordförande. Ordförande i styrelsen ska utses när styrelsen består av två eller flera ordinarie
ledamöter. Ordförande ska vara ledamot av styrelsen. I publikt bolag får inte samma person vara
både ordförande och verkställande direktör.

⑪

Revisor. Bolaget kan besluta att inte ha revisor.

		

Bolag som under vart och ett av de två föregående räkenskapsåren uppfyller minst två av nedan
stående förutsättningar måste ha revisor och det ska då framgå av bolagsordningen.

		

–

mer än 3 anställda

		

–

summa nettotillgångar över 1,5 Mk

		

–

omsättning över 3 Mkr

		

Bolagets behov styr beslutet om att välja revisor eller inte. Faktorer som påverkar beslutet är bl a
antal ägare, ev behov av lån och annan finansiering, vilka kunder och leverantörer bolaget kommer
att ha, hur komplex verksamheten är osv.

⑫

VD utom styrelsen. VD kan även utses utanför styrelsen. Se även punkt 10 ovan.

⑬

Firmateckning. Styrelsen gemensamt tecknar alltid bolagets firma enligt lag. I övrigt bestämmer
styrelsen hur bolagets firma ska tecknas. Ska person utanför styrelsen teckna firman ska hans
namn, personnummer och adress anges. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt
för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.

⑭

Bifirma. Om viss del av verksamheten skall bedrivas under ett annat namn kan detta namn
skyddas genom att det registreras som bifirma. Bifirman får inte innehålla ordet aktiebolag och
får endast avse en del av bolagets verksamhet. I övrigt gäller samma regler som för bolagets
huvudfirma.

⑮

Aktieägaravtal. Aktieägaravtal bör upprättas för att reglera ägarnas inbördes förhållanden.
Speciellt om aktierna är fördelade 50/50 är aktieägaravtal viktigt för undvikande av framtida
stridigheter.

		

Svenska Standardbolag upprättar avtal till fast pris vid normalfall – begär beställningsblankett!

