
För att beställa ditt lagerbolag så skriver du ut formuläret och fyller
i din information. Skicka sedan in det till order@startaab.se, 
eller via fax till nummer 0321-179 45. Beställningen är bindande.

Uppstår frågor så finns alltid möjlighet att ställa frågor till våra 
auktoriserade redovisningskonsulter på nummer 0321-68 55 90.

Beställning av lagerbolag

Beställare / kontaktperson

Företag (behövs ej anges om du är privatperson)

Adress

Telefon

E-postadress

Postnr. Ort

Uppgifter om beställaren

Fyll i uppgifterna om beställaren nedan. Välj sedan om det nya aktiebo-
laget eller om beställaren skall faktureras startkostnaden.

Fax

Faktura för kostnader skall ställas till: 

Beställaren

Nya bolaget
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Bolagets postadress

Namnförslag 1

Namnförslag 2

Namnförslag 3

Säte

Postnr. Ort

Bolagsuppgifter

Aktiekapitalet måste tillföras bolaget genom insättning på nytt bankkonto 
i bolagets namn.

Aktiekapital

Aktiekapital

Ange räkenskapsår

1/1 - 31/12   1/5 - 30/4    1/7 - 30/6    1/9 - 31/8

E-postadress

Telefon

Verksamhetsbeskrivning

50 000 kr 100 000 kr
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Styrelse

Styrelsen måste bestå av minst en ledamot och en suppleant. Utses två 
eller fler ledamöter måste en ordförande väljas.

Vid fler personer så ange samma kontaktinfo som ovan på ett separat 
papper och bifoga din beställning.

Ledamot

Person 1

VDSuppleant Ordförande

Namn

Personnummer

Adress

Antal aktier

Postnr. Ort

Person 2

Ledamot VDSuppleant Ordförande

Namn

Personnummer

Adress

Antal aktier

Postnr. Ort
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Firmateckning

Styrelsen 

Styrelseledamöterna var för sig 

Styrelseledamoten och styrelsesuppleanten var för sig 

Styrelseledamöterna två i förening 

Annat, specifiera nedan

Revisor (om sådan finns)

Namn

Personnummer

Adress

Postnr. Ort

Förbehåll i bolagsordningen

Övrig information

Inget

Hembudsförbehåll 

Förköpsförbehåll

Samtyckesförbehåll

Skiljeklausul

Ange eventuell övrig information i samband med din beställning nedan:
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Enkel beställning av lagerbolag

Skriv ut och skicka ifyllt formulär till oss via mail order@startaab.se, 
eller via faxnummer 0321-179 45. Vi skickar sedan en bekräftelse 
på att vi mottagit din beställning. Beställningen är bindande.

Uppstår frågor så finns alltid möjlighet att ställa frågor till våra 
auktoriserade redovisningskonsulter på nummer 0321-68 55 90.

Vi ser fram emot din beställning!

Så här beställer du ditt lagerbolag

Informationsblad


