BESTÄLLNING
SNABBAVVECKLING/
LIKVIDATON

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

Likvidation genom		

Annan

slutstenen
– den S-märkta avvecklingen

Likvidation 	

1-2 veckor		

Snabbavveckling

8-10 månader

Likvidator

Vi förvärvar bolaget och genomför avvecklingen
genom likvidation eller fusion i vår ägo.

Bolaget önskar den likvidator som Standardbolag erbjuder!
Bolaget föreslår följande person till likvidator:

Ägaren får omedelbar betalning för aktierna.
All administration under avvecklingstiden
övertas av Svenska Standardbolag AB.

Likvidators namn:

Personnummer

Utdelningsadress

Ytterligare information finns på blankettens
baksida.

Postnr/ortnamn

Prismodell finns i vår prislista.
Sänd aktuell resultat- och balansrapport
för snabb offert.

Beslutsdag
Extra stämma med dagens datum

Extra stämma 20  –  –

Årsstämma 20  –  –

BIFOGA ALLTID: Aktuell resultat- och balansrapport.

AKTIEINNEHAV - ANGES ALLTID
Namn
Utdelningsadress

Personnummer/org.nr

Antal aktier

Personnummer/org.nr

Antal aktier

Personnummer/org.nr

Antal aktier

Postnr, ortnamn

Namn
Utdelningsadress

Postnr, ortnamn

Namn
Utdelningsadress

Postnr, ortnamn

ÖVRIGA ÖNSKEMÅL

Svenska Standardbolag AB

Org.nr

Telefon

E-post

Hemsida

556059-8434

023 - 79 23 00

info@standardbolag.se

www.standardbolag.se

Slutstenen – den S-märkta avvecklingen
Snabbavveckling innebär att vi efter värdering förvärvar det vilande aktiebolaget och därefter genomför avveckling av bolaget genom likvidation eller fusion i vår ägo. Fördelen är att ägaren omedelbart får betalt för bolaget
och att han inte behöver svara för administrationen under avvecklingstiden. En normal likvidation tar mellan
åtta och tio månader att genomföra.
1.

Sänd senaste årsredovisning och färsk resultat- och balansrapport så lämnar vi offert.

2.	När offerten accepterats sänder vi omedelbart köpeavtal m m samt en förteckning över de handlingar
som vi behöver få i samband med överlåtelsen.
3.	När köpeavtal, aktiebrev och övriga handlingar kommit till oss, betalas köpeskillingen omgående.
Samtidigt inleds avveckling av bolaget och vi övertar ansvaret för bolagets admininstration.
Likvidation
Ett annat sätt att avsluta ett aktiebolag är att bolagsstämman, utan att ägandet förändras, beslutar att bolaget
ska träda i likvidation. Beslutet ska anmälas till Bolagsverket, som utser likvidator. Därefter utfärdas kallelse
på okända borgenärer – kallelsetid 6 månader. När kallelsetiden gått ut upprättas skifte, vilket ska granskas av
revisorn, varefter utskiftning sker till aktieägarna. Detta anmäls till Bolagsverket varefter bolaget avregistreras.
En likvidation tar totalt cirka 8 - 10 månader att genomföra.
Om bokslutsdag inträffar under likvidationstiden skall årsredovisning upprättas och revideras i vanlig ordning.
Självdeklarationen skall upprättas för sådan årsredovisning och även för tiden från sista årsredovisning till
utskiftningsdagen.
Standardbolag kan erbjuda likvidator. Detta förutsätter att bolaget är vilande, dvs att ingen rörelse bedrivs och
att alla skulder är betalda och att bolagets ägare även under likvidationen svarar för bolagets administration.
Genom att kombinera Standardbolags tjänster med den av oss föreslagna likvidatorn, erhålles en lösning som
är både effektiv och prisvärd.
Likvidatorn utses av Bolagsverket. Likvidatorn ska vara väl förtrogen med bokföring och redovisning och ha
kunskaper i företagsekonomi. Likvidator träder i styrelsens och VD:s ställe och har till uppgift att genomföra
likvidationen. Syftet med att Bolagsverket ska utse likvidator är att skapa garanti för att endast person som är
lämplig för uppdraget väljs.
För en likvidator gäller i övrigt samma kvalifikationskrav som för en styrelseledamot. En likvidator får inte vara
omyndig eller i konkurs. Av konkurslagen följer dessutom, att en likvidator inte får vara underkastad näringsförbud. Om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat ska likvidatorn vara advokat.
Om bolaget under likvidationens gång vill återuppta verksamheten och avbryta likvidationen kan det under
vissa förutsättningar ske.

