
AGT Förvaltning AB
Vi tillhandahåller färdiga aktiebolag med befintligt organisationsnummer, så kallade lagerbolag, för 
omgående leverans. Fyll i uppgifterna nedan om du vill beställa ett lagerbolag eller registrera ett nytt 
aktiebolag från början. Vänligen observera att beställningen är bindande och att ett aktiekapital på 
minst 50.000 kronor krävs för att registrera bolaget.

BESTÄLLNING AV  AKTIEBOLAG

Beställarens Namn *

Beställarens Adress *

Postnummer och ort *

Telefonnummer och mobiltelefon *

E-post adress *

BESTÄLLNINGSUPPGIFTER
Typ av beställning *

Nyregistrering av aktiebolagLagerbolag



Förbehåll i bolagsordningen

 

Aktiekapital *

Annan storlek på aktiekapitalet och antal aktier (Valuta: Svenska kronor)  

Firmateckning *

Firmateckning på annat sätt    

Räkenskapsår

   

Vill Du förlänga det första räkenskapsåret (max 18 månader)?

Ja, jag vill förlänga det första räkenskapsåret

Annat räkenskapsår

0901-08310701-06300501-04300101-1230

Styrelseledarmoten och suppleanten var för 
Styrelseledarmoten och suppleanten var för sigStyrelsen var för sigStyrelsen i förening

Standard: 50.000 svenska kronor, 500 aktier

Förköpsförbehåll eller samtyckesförbehåll samt skärpt hembud vid familjerättsliga fång

Förköpsförbehåll med skärpt hembud vid familjerättsliga fång

Samtyckesförbehåll

Förköpsförbehåll

Inget

Familjerättsligt undantag

Skärpt hembud



Firmaförslag 1 *

Firmaförslag 2 *

Firmaförslag 3 *

Bolagets adress, postnummer och ort *

Verksamhetsbeskrivning * (Detaljerad beskrivning av det nya företagets verksamhet.)



BOLAGETS FUNKTIONÄRER

Styrelseledamot 1 *
Styrelseledamotens namn

Styrelseledamotens adress, postnummer och ort *

Styrelseledamotens personnummer *

Styrelseledamot 2 
Styrelseledamotens namn

Styrelseledamotens adress, postnummer och ort

Styrelseledamotens personnummer

Styrelseledamot 3
Styrelseledamotens namn 

Styrelseledamotens adress, postnummer och ort

Styrelseledamotens personnummer



Suppleant 1

Suppleantens namn

Suppleantens adress, postnummer och ort

Suppleantens personnummer

Suppleant 2
Suppleantens namn!

Suppleantens adress, postnummer och ort!

Suppleantens personnummer

VD - Verkställande direktör 

Namn

Adress, postnummer och ort

Personnummer



AKTIEÄGARE
Aktieägare 1

Aktieägarens namn *

Aktieägarens personnummer *

Antal aktier *

Aktieägare 2

Aktieägarens namn!

Aktieägarens personnummer

Antal aktier!

Aktieägare 3

Aktieägarens namn!

Aktieägarens personnummer

Antal aktier



Övrig information och kommentarer

Tilläggstjänster

 

Datum och ort  *    

 *

Beställningsblanketten är nu färdig att skickas till oss. Vänligen kontrollera att alla angivna uppgifter är korrekta. 

Spara dokumentet: Dvs. den ifyllda blanketten på din dator, till exempel på skrivbordet och skicka den till oss via e-
post.  Klicka här! Glöm inte att bifoga beställningsformuläret. Du kan också klicka på Arkiv och välja skicka till e-post 
mottagare: agtforvaltning@gmail.com .

© AGT Förvaltning AB

Jag förstår att beställningen är bindande och godkänner villkoren

Juridisk rådgivning

Fakturaservice / Fakturaköp

Kontakt med revisor

Kontakt med redovisningsbyrå

mailto:agtforvaltning@gmail.com
mailto:agtforvaltning@gmail.com?subject=Bolagsbest%C3%A4llning
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