Rensa

Spara som...

Skriv ut

E-post

BESTÄLLNING - MINSKNING AV AKTIEKAPITAL
Datum

Beställarens namn
Kontaktman hos beställaren

Sändes till: Bolagspoolen AB
Box 222
294 25 SÖLVESBORG
Telefon
Fax
E-post
Webbplats

Utdelningsadress
Postnr och ort

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

Fax

Telefon
E-postadress

BIFOGA ALLTID DESSA HANDLINGAR:
1. Registreringsbevis utvisande styrelse/revisor
(Stryk under tilltalsnamnen)
2. Vidimerad kopia av senaste årsredovisning inklusive
revisionsberättelse
3. Bolagsordning

BOLAGSUPPGIFTER
Bolagets namn
Org nr
Postnr och ort

Utdelningsadress

UPPGIFTER OM AKTIEKAPITALET M M
Aktiekapitalet före minskning
Totalt antal minskade aktier

ÄNDAMÅL

1

Minskning av aktiekapitalet med belopp
A-aktier (om det finns)

Belopp inklusive överkurs

B-aktier (om det finns)

Beslutsdatum för minskning

Stamaktier (om det finns)

Preferensaktier (om det finns)

2

Avsättning till fond att användas
enligt beslut av bolagsstämman

Täckning av förlust

GENOMFÖRANDE

Återbetalning till aktieägare

3

Utan indragning av aktier

Med indragning av aktier med nummer:

SAMTIDIG ÄNDRING AV GRÄNSERNA FÖR AKTIEKAPITALET I BOLAGSORDNINGEN
lägst

kr

högst

kr

4

OBS! Maximikapitalet får vara högst fyra gånger
så stort som minimikapitalet.

STYRELSENS REDOGÖRELSE ÖVER HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE (vid återbetalning till aktieägare)

5

Efter bolagets bildande har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.
Efter den senaste årsredovisningens avgivande har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

2010-11

Org nr 556577-6647

Egen formulering:

AKTIEÄGARE
Namn

6

Antal aktier

OBS! Ange företrädare för juridsk eller omyndig person som är aktieägare.

SUMMA

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN STYRELSEN (vid återbetalning till aktieägare)

Antal röster

0

7

Styrelsen anser att den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Egen formulering:

ÖNSKEMÅL

0

ANVISNINGAR
1

UPPGIFTER OM AKTIEKAPITALET M M
Det datum som anges i fältet Beslutsdatum för minskning används för datering av beslutsförslag, protokoll
från extra bolagsstämma m m.

2

ÄNDAMÅL
Ange vad minskningen av aktiekapitalet ska användas för.

3

GENOMFÖRANDE
Om antalet aktier ska minskas, anges vilka aktier som ska dras in (fr o m - t o m). Om minskningen ska
genomföras utan att några aktier dras in, minskar aktiernas kvotvärde.

4

SAMTIDIG ÄNDRING AV GRÄNSERNA FÖR AKTIEKAPITALET I BOLAGSORDNINGEN
Det nya aktiekapitalet måste rymmas inom de gränser för aktiekapitalet som anges i bolagsordningen.

5

STYRELSENS REDOGÖRELSE ÖVER HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Om bolaget är så nytt att ingen årsredovisning har upprättats ännu, väljs det första alternativet. Om inget
av de båda förslagen passar, anges en egen formulering.

6

AKTIEÄGARE
Antalet röster kan skilja sig från antalet aktier om bolagets aktier består av både A- och B-aktier.

7

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN STYRELSEN
Vid återbetalning till aktieägare ska styrelsen lämna ett motiverat yttrande till bolagsstämman. Om vår
standardformulering inte är tillämplig, anges en egen formulering.

