Information till Er som ska köpa ett lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den
stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper lagerbolaget kan du komma igång
med verksamheten. Priset för ett lagerbolag är 11 500 kr inkl. moms. I priset ingår arvode till
Advice AB om 6 320 kr, avgifter till Bolagsverket om 3 600 kr och moms om 1 580 kr.
I avgifterna till Bolagsverket innefattas nyregistrering, firmaändring och registrering av verklig
huvudman.
I första skedet får Ni en lagerbolagsbeställning där Ni fyller i de uppgifter som behövs för att vi
ska kunna upprätta de nödvändiga handlingarna. En förutsättning för att vi ska godkänna
beställningen är att fullmakten avseende verklig huvudman i lagerbolagsbeställningen
undertecknas.
Ni får sedan översänt till Er nedanstående handlingar vilka vi får tillbaka efter Er underskrift:
•
•
•
•
•

Avräkningsnota avseende förvärv av samtliga 1 000 aktier i bolaget
Protokoll från extra bolagsstämma
Bolagsordning
Protokoll från styrelsemöte
Ändringsanmälan till Bolagsverket

Advice AB har vid bildandet av lagerbolaget betalat in bolagets aktiekapital, 50 000 kronor. När vi
emottagit köpeskillingen på 50 000 kronor från Er översänder vi en generalfullmakt till Er. Med
hjälp av denna kan Ni öppna ett bankkonto dit vi återbetalar 38 500 kronor.
OBS! Det är mycket viktigt att detta konto tillhör lagerbolaget! Mejla eller faxa bankavtalet till oss.
Resterande 11 500 kronor används för betalning av vår faktura på 11 500 kronor (fakturan
kommer att finnas med i bolagspärmen som vi upprättat när ändringarna är registrerade).
Köpeskillingen om 50 000 betalas på bankgiro 523-9017, ange Qnr som referens (”Qnr”
översänder vi till Er när beställning gjorts). Var vänlig och avisera/bekräfta betalningen.
När vi emottagit betalningen sänder vi Er följande handlingar:
•

Generalfullmakt

När vi erhållit ändringsbevis skickar vi bolagspärmen till Er.
Kom ihåg att du eventuellt behöver registrera F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering. Advice
AB kan även hjälpa till med detta, hör av er i så fall.
Om Ni har några frågor så kontakta oss gärna.
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