Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Så här går det till:
Fyll i en offertförfrågan på www.standardbolag.se
Sänd aktuell balans- och resultatrapport så lämnar vi offert. För
snabbast hantering - skicka in en offertförfrågan via vår hemsida
www.standardbolag.se, alternativt per mail till info@standardbolag.se.

Aktieägare
Vid accept av vår offert behöver vi uppgift om aktieägares namn,
person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Avtalshandlingar och checklista
Vi tar fram samtliga avtalshandlingar. Med handlingarna följer vår
checklista över efterfrågade dokument som vi behöver i samband
med överlåtelsen.

Köpeskilling utbetalas
När samtliga dokument är oss tillhanda betalas köpeskillingen
omgående. Samtidigt byter vi ut bolagets funktionärer och inleder
processen med att avveckla bolaget.
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Ledande inom bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954
Säljarens trygghet
När du anlitar Svenska Standardbolag AB för snabbavveckling får du hjälp av Sveriges största
aktör inom området för avveckling av aktiebolag. Sedan 1992 har vi avvecklat mer än 20 000
aktiebolag genom den unika avvecklingstjänsten Slutstenen.

Din trygghet som säljare
Du får en välkänd ekonomiskt stark motpart i Svenska Standardbolag AB.
Vår långa erfarenhet och kompetens inom området.
Bolaget blir avvecklat på ett korrekt sätt.
Köpeskilling betalas omgående.
Vi håller extra bolagsstämma omgående där vi byter ut tidigare styrelse,
eventuell revisor och övertar ansvaret för bolaget. Man kan därmed känna sig
trygg med att bolaget och ägarnas befogenheter och skyldigheter gentemot
Skatteverket m. fl. kommer att hanteras korrekt.
Avvecklingen sker i vår ägo och vi övertar ansvaret för bolagets administration,
såsom att skatter blir betalda vid rätt tidpunkt, deklarationer och andra
redovisningar blir korrekt gjorda samt att eventuella krav mot bolaget hanteras
korrekt.

Välkommen att kontakta oss!
Telefon
E-post

023 – 79 23 00
info@standardbolag.se
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