Rensa

Spara som...

E-post

Skriv ut

BESTÄLLNING - LIKVIDATION AV AKTIEBOLAG
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/revisorer
(Stryk under tilltalsnamnen)
2. Kopia av senaste årsredovisning, revisionsberättelse
och protokoll från årsstämma
3. Aktuell balans- och resultatrapport
4. Kapitalbesked från bolagets bankförbindelse

BOLAGSUPPGIFTER
Bolagets namn
Org nr
Utdelningsadress

Postnr och ort

LIKVIDATIONEN SKA INTRÄDA

1

den dag Bolagsverket registrerar likvidatorn

den..................................................... (om den ska inträda senare)

ANLEDNING TILL LIKVIDATIONEN

BERÄKNAD SKIFTESLIKVID

2

De nuvarande aktieägarna önskar inte driva bolaget vidare och någon intressent som vill förvärva
bolaget finns inte.
........................................................................................................................................................................

............................................................. kr

........................................................................................................................................................................

BOLAGETS BANKFÖRBINDELSE

4

Bankens namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnr och ort

AKTIEÄGARE

3

Beräknat belopp att utskifta till aktieägarna
när alla skulder och likvidationskostnader är
betalda:

Fax

5
Namn och fullständig postadress

Telefon

6

7

Röstar för likv

Närvarande

Ja

Nej

Ja

Nej

Antal aktier Antal röster

1

2010-11

Org nr 556577-6647

2
3
4
5
SUMMA

0

0

ANVISNINGAR
1

LIKVIDATIONEN SKA INTRÄDA
Bolagsstämman kan fatta beslut enligt två alternativ. Antingen ska likvidationen inträda den dag Bolagsverket
registrerar likvidatorn eller också ska den inträda vid en senare tidpunkt, vilken i så fall anges i beställningen.

2

ANLEDNING TILL LIKVIDATIONEN
Om vår standardformulering inte passar, skrivs en egen text.

3

BERÄKNAD SKIFTESLIKVID
Beloppet anges så noggrant som möjligt. Tänk t ex på att ta hänsyn till ränteinkomster under likvidationstiden.

4

BOLAGETS BANKFÖRBINDELSE
Uppgift lämnas om bolagets samtliga bankförbindelser och plusgiro. Ifall bolaget har flera bankförbindelser
kan dessa anges på en separat bilaga.

5

AKTIEÄGARE
För juridisk person som är aktieägare behöver vi kopia av registreringsbevis med uppgift om firmateckningsrätt. Stryk under firmatecknares tilltalsnamn!

6

RÖSTAR FÖR LIKVIDATION
Även om bolagsordningen föreskriver kvalificerad majoritet för beslut om likvidation, kan beslut fattas med
enkel majoritet om grund för tvångslikvidation föreligger.

7

NÄRVARANDE PÅ STÄMMAN
Om samtliga aktieägare inte är representerade på stämman, ska en särskild kallelse ha utgått enligt de
bestämmelser som finns i bolagsordningen.

