Ändra styrelse och firmateckning
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Aktiebolag
851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

Skicka till:

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i original.

1. Organisationsnummer

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Företagsnamn

2. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn

Företagsnamn

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefonnummer dagtid

Ev. depositionskontonr (tre siffror)

3. Anmälan gäller
Styrelse

Firmateckning

Personers adress

4. Styrelse Fyll i uppgifter för nyvalda personer eller om t.ex. adressuppgifterna ska ändras.
Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Postort

Uppdrag

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Arbetstagarrepresentant

Postort

Uppdrag

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Arbetstagarrepresentant

Postort

Uppdrag

Bolagsverket 818 2017-02-24

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Arbetstagarrepresentant

Postort

Uppdrag

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Arbetstagarrepresentant
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Fortsättning 4. Styrelse
Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Postort

Uppdrag

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Personnummer

Land (om bosatt utomlands)

Efternamn

Samtliga förnamn

Postadress

Postnummer

Arbetstagarrepresentant

Postort

Uppdrag

Ledamot

Suppleant

Vd

Vice vd

Ordförande

Särskild firmatecknare

Arbetstagarrepresentant

5. Firmateckning Fyll alltid i vid ändringar av styrelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller särskild firmatecknare.
1) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter)

2) Registrerad firmateckning ska inte ändras

3) Firman tecknas av styrelseledamoten eller
styrelseledamöterna och styrelsesuppleanten eller
styrelsesuppleanterna var för sig

4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig

5) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening

6) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

6. Personer som har avgått från sina uppdrag
Namn

Uppdrag t.ex. styrelseledamot, verkställande direktör
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7. Övrigt

8. Försäkran och underskrift En styrelseledamot, den verkställande direktören eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan. Obs!
Använd blå bläckpenna.
Jag försäkrar på heder och samvete följande:
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har åtagit sig uppdragen.
- Uppgifterna i denna anmälan, om val eller personer som har avgått samt hur firman tecknas, stämmer överens med de beslut som
anmälan grundar sig på.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
- De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

9. Registreringsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
Betalt belopp

Datum
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Information för dig som väljer att fylla i blanketten
Använd den här blanketten när du ska ändra styrelsen och firmateckningen i ett aktiebolag. Du kan också
anmäla direkt i vår e-tjänst på verksamt.se. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.
2. Kontaktperson i detta ärende
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende. Tänk på
att vi i första hand skickar meddelanden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte skriver in någon epostadress skickar vi meddelanden med post.
Om du har ett ombud som har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för
betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.
3. Anmälan gäller
Markera det som din anmälan gäller.
4. Styrelse
Fyll i person- och adressuppgifter för nyvalda personer eller om exempelvis adressuppgifterna ska ändras.
Markera vilket uppdrag du har. Det är speciellt viktigt att du fyller i alla dina uppdrag om du har flera. För
personer som inte är folkbokförda i Sverige ska du fylla i det land som personen bor i.
Observera att du även måste fylla i ruta 5. Firmateckning när du ändrar styrelsen.
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Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

I ett privat aktiebolag kan styrelsen bestå av en eller flera styrelseledamöter. Om antalet ledamöter är mindre
än tre måste du även välja minst en styrelsesuppleant. Publika aktiebolag ska ha minst tre styrelseledamöter.
Följande personer måste bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):
 minst hälften av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna (räknade var för sig)
 verkställande direktören
 vice verkställande direktörerna
 minst en av de särskilda firmatecknarna.
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Om företaget inte uppfyller dessa krav kan du ansöka om dispens hos Bolagsverket.
Lämna också uppgifter för de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som har utsetts till arbetstagarrepresentanter.
Styrelseordförande

Om styrelsen består av mer än en styrelseledamot ska styrelsen utse en av dessa till styrelseordförande.
Verkställande direktör

I publika aktiebolag ska styrelsen utse en verkställande direktör som inte är styrelseordförande.
5. Firmateckning
Du ska alltid fylla i firmateckningen när du ändrar styrelsen, den verkställande direktören, vice verkställande
direktör eller särskild firmatecknare. Markera den firmateckning som gäller för företaget. Om du väljer något
annat än alternativ 1, gäller ändå alltid att firman kan tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter).
Alternativet Registrerad firmateckning ska inte ändras innebär att styrelsen har fattat beslut om hur firman ska
tecknas och att det är samma som den registrerade firmateckningen.
6. Personer som har avgått från sina uppdrag
Skriv namn och uppdrag för de personer som har avgått.
7. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
8. Försäkran och underskrift
En styrelseledamot, den verkställande direktören eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan.
9. Registreringsavgift
Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På betalningen ska du skriva
organisationsnumret. När anmälan har kommit in till oss och fått ett ärendenummer kan du istället betala
avgiften på bolagsverket.se. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Vi betalar
inte tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.
Bilagor
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Bolagsstämmoprotokoll som visar valet av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (bestyrkt
kopia). Protokollet ska även skickas med vid minskning av antalet styrelseledamöter eller
styrelsesuppleanter.
Pass eller annan id-handling (bestyrkt kopia) – detta gäller för varje nyvald person som inte är
folkbokförd i Sverige.
Ansökan om dispens – detta gäller om kraven på bosättning inte uppfylls.
Fackligt protokoll eller annan handling som styrker valet av arbetstagarrepresentant (bestyrkt kopia).

