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BOLAGSMÄN

BOLAGSUPPGIFTER

Utdelningsadress Postnr och ort

Personnr/Org nr

BOLAGSTYP
Handelsbolag (redan registrerat bolag) Kommanditbolag (redan registrerat bolag)

Namnförslag

Verksamhet

Utdelningsadress  Postnr och ort

Säte (kommun)  Säte (län)

FIRMATECKNING

 Första räkenskapsåret ska

FUNKTION

 avslutas (år, månad, dag):

Komplementär

Kommanditdelägare

Kryssa här

bolagsmännen var för sig
annat alternativ:

Firman tecknas av

bolagsmännen gemensamt

Efternamn, tilltalsnamn (EJ samtliga förnamn)/Firma

1 2 3 4

5

7

Insats för kommandit-
delägare, kr:

BESTÄLLNING - HANDELSBOLAG
                             KOMMANDITBOLAGDatum

Bolagspoolen AB
Box 222
294 25  SÖLVESBORG

Sändes till:

Telefon
Fax
E-post
Webbplats

0456-500 12
0456-506 96
order@bolagspoolen.se
www.bolagspoolen.se

Företrädare för juridisk person, som är bolagsman
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Utdelningsadress Postnr och ort

Personnr/Org nr
Komplementär

Kommanditdelägare

Efternamn, tilltalsnamn (EJ samtliga förnamn)/Firma

Insats för kommandit-
delägare, kr:

Företrädare för juridisk person, som är bolagsman
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Utdelningsadress Postnr och ort

Personnr/Org nr
Komplementär

Kommanditdelägare

Efternamn, tilltalsnamn (EJ samtliga förnamn)/Firma

Insats för kommandit-
delägare, kr:

Företrädare för juridisk person, som är bolagsman
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Utdelningsadress Postnr och ort

Personnr/Org nr
Komplementär

Kommanditdelägare

Efternamn, tilltalsnamn (EJ samtliga förnamn)/Firma

Insats för kommandit-
delägare, kr:

Företrädare för juridisk person, som är bolagsman
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 Beställarens namn

 Kontaktman hos beställaren

 Utdelningsadress

 Postnr och ort

 Telefon  Fax

E-postadress

REVISOR 6
Efternamn, tilltalsnamn (EJ samtliga förnamn)

Utdelningsadress Postnr och ort

Personnr

komplementären

Hjälp
Namn (firma). Får inte enbart vara en beskrivning av verksamheten, t ex Cykelverkstaden HB, inte vara förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke, inte innehålla någon annans släktnamn (efternamn) eller vilseleda allmänheten på något annat sätt. Ange gärna ett eller två alternativa namn.

Hjälp
SäteÄr lämpligen den kommun där bolaget ska bedriva sin verksamhet.

Hjälp
Första räkenskapsåret ska avslutas. Denna uppgift behövs för att vi ska kunna leverera lämpligt bolag med tanke på räkenskapsårets maximala längd 18 mån.

Hjälp
Verksamhet. Beskriv verksamheten så noggrant som möjligt. Konsultverksamhet respektive försäljning är t ex inte tillräckligt. Vi lägger automatiskt till "samt därmed förenlig verksamhet" i verksamhetsbeskrivningen.

Hjälp
Bolagsmän. Bolagsman ska vara myndig och får inte vara i konkurs. Barn som fyllt 16 år, men inte 18 år, får driva näring om förmyndaren och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Aktiebolag kan vara bolagsman. I ett kommanditbolag får ett aktiebolag vara komplementär (delägare med obegränsat ansvar). Fysisk person, som är bosatt utanför Sverige, ska bifoga vidimerad kopia av ID-handling (t ex pass eller körkort).Utländsk juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis, som inte är äldre än sex månader. Av detta ska det framgå hur firman tecknas. Vid beställning av ett kommanditbolag anges med kryssmarkering vem som ska vara komplementär respektive kommanditdelägare. För kommanditdelägare anges vilken insats som ska registreras.

Hjälp
Revisor.  I bolag med minst en juridisk person som bolagsman ska det finnas kvalificerad revisor om bolaget uppfyller minst två av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:a) fler än 3 anställda (i medeltal)b) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutningc) mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättningI bolag där endast fysiska personer är bolagsmän ska det finnas kvalificerad revisor om bolaget uppfyller minst två av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:a) fler än 50 anställdab) mer än 40 miljoner kronor i balansomslutningc) mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Hjälp
Firmateckning. Bolagsmännen bestämmer själva hur firman ska tecknas. Bolagsman som har begränsat ansvar (kommanditdelägare) får inte vara firmatecknare. Prokura kan utfärdas för annan än bolagsman.

Hjälp
RensaAlla fält töms på sitt innehåll, utom de fält som innehåller uppgifter om beställarens namn m m.Spara som...Här får du möjlighet att spara blanketten med valfritt filnamn.Skriv utDu kan här skriva ut blanketten.E-postGenom att klicka på den här knappen startar ditt e-postprogram. Den ifyllda blanketten läggs med som en bilaga i ett nytt e-postmeddelande. Filen behöver inte ha sparats för att det ska fungera.



ANVISNINGAR

Namn (firma). Får inte enbart vara en beskrivning av verksamheten, t ex Cykelverkstaden HB, inte vara
förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke, inte innehålla någon annans släktnamn
(efternamn) eller vilseleda allmänheten på något annat sätt. Ange gärna ett eller två alternativa namn.

Säte. Är lämpligen den kommun där bolaget ska bedriva sin verksamhet.

Första räkenskapsåret ska avslutas. Denna uppgift behövs för att vi ska kunna leverera lämpligt bolag med
tanke på räkenskapsårets maximala längd 18 mån.

Verksamhet. Beskriv verksamheten så noggrant som möjligt. Konsultverksamhet respektive försäljning är
t ex inte tillräckligt. Vi lägger automatiskt till ”samt därmed förenlig verksamhet” i verksamhetsbeskrivningen.

Bolagsmän. Bolagsman ska vara myndig och får inte vara i konkurs. Barn som fyllt 16 år, men inte 18 år,
får driva näring om förmyndaren och överförmyndaren ger sitt tillstånd. Aktiebolag kan vara bolagsman.
I ett kommanditbolag får ett aktiebolag vara komplementär (delägare med obegränsat ansvar).

Fysisk person, som är bosatt utanför Sverige, ska bifoga vidimerad kopia av ID-handling (t ex pass eller
körkort).

Utländsk juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis, som inte är äldre än sex månader. Av detta
ska det framgå hur firman tecknas.

Vid beställning av ett kommanditbolag anges med kryssmarkering vem som ska vara komplementär
respektive kommanditdelägare. För kommanditdelägare anges vilken insats som ska registreras.

Revisor.  I bolag med minst en juridisk person som bolagsman ska det finnas kvalificerad revisor om bolaget
uppfyller minst två av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
a) fler än 3 anställda (i medeltal)
b) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
c) mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

I bolag där endast fysiska personer är bolagsmän ska det finnas kvalificerad revisor om bolaget uppfyller minst
två av följande villkor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:
a) fler än 50 anställda
b) mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
c) mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Firmateckning. Bolagsmännen bestämmer själva hur firman ska tecknas. Bolagsman som har begränsat
ansvar (kommanditdelägare) får inte vara firmatecknare. Prokura kan utfärdas för annan än bolagsman.
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