Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Så här går det till:
Beställ bolag online på www.standardbolag.se
Vi har alltid lagerbolag redo för leverans. Enklast beställer du via vårt
onlineformulär på www.standardbolag.se. Ring något av våra kontor
om du behöver hjälp, telefonnummer hittar du längst ner.

Ägare till bolaget
Efter att vi fått in alla nödvändiga uppgifter skickar vi en bankfullmakt för
insättning av aktiekapital, köpeavtal samt registreringshandlingar (posteller mailledes beroende på vilket leveranssätt du önskar).
Du blir ägare till bolaget per köpeavtalets datering.

Returnera signerade handlingar
Kontakta valfri bank för att öppna ett konto och sätt in bolagets aktiekapital.
Signera handlingarna och returnera dem till oss, inklusive ett bankintyg på
inbetalt aktiekapital. Efter att vi mottagit de signerade handlingarna skickar
vi en generalfullmakt för bolagets nya företrädare.

Registrering av ärende
Ärendet skickas nu till Bolagsverket för registrering. Vi är med under hela
processen och bistår med hjälp om problem skulle uppstå med till exempel
valt namn på bolaget. När ärendet är registrerat och klart erhåller ni bolagets
registreringsbevis.

Bolagspärm
Inom några veckor skickar vi en bolagspärm som innehåller aktiebrev,
aktiebok, bolagsordning och övriga handlingar som tillhör ditt aktiebolag.
Pärmen kan du sedan komplettera med andra viktiga dokument som rör
bolaget för att ha allt samlat.
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Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Varför ska du anlita Svenska Standardbolag?
Vi har stor erfarenhet av bolagsregistreringar och bolagsbildningar och
har hjälpt mer än 300 000 företag till världen.
Genom att köpa ett av våra färdiga aktiebolag, AB Grundstenen, får du tillgång till
Sveriges mest sålda lagerbolag, välkänt inom svenskt näringsliv och bland de
intressenter du kan tänkas komma i kontakt med.
Våra tjänster innehåller kontroller, granskningar, omskrivningar samt konsultation
angående färdigställande av F-skattebevis och bevakning
som gör oss unika. Allt detta till ett fast pris.
När vi bildar ett bolag för din räkning garanterar vi att samtliga handlingar som krävs
för bildandet är korrekta och efter dina önskemål.
Fördelen med att köpa ett färdigt bolag är att verksamheten kan börja fungera på en
gång eftersom bolaget redan har ett organisationsnummer. Det innebär att du direkt
har möjlighet att teckna avtal i bolaget, som exempelvis hyra av lokal.

Kontakta oss för aktuell prisuppgift!
Telefon
E-post

023 – 79 23 00
info@standardbolag.se
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