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Lämna ditt bolag 
i trygga händer!
Vi har funnits i branschen i över 25 år och 
är stolta över att årligen få hjälpa tusentals 
entreprenörer med såväl nya lagerbolag som 
snabbavveckling av aktiebolag.
 
Vår målsättning är att våra kunder alltid skall 
vara 100% nöjda efter varje avslutad affär 
och att vi skall leverera den absolut bästa 
snabbavvecklingstjänsten på marknaden – både 
vad det gäller kvalitet och pris!
 
Vi arbetar ständigt med att anpassa oss till våra 
kunders önskemål och strävar fortlöpande 
med att effektivisera och förenkla vår 
snabbavvecklingstjänst. Vi har utvecklat effektiva 
arbetsrutiner, har fantastiska medarbetare 
och garanterat branschens absolut bästa 
tillgänglighet!
 
Du kan alltid komma i kontakt med oss via mail, 
telefon eller vår populära dygnet-runt chat!
 
Låt oss hjälpa dig med nästa snabbavveckling!

/Patrik Nilsson

I denna guide får du veta:
1. Vad snabbavveckling är och innebär

2. Vikten av att kontrollera sin leverantör

3. Hur processen går till

4. Vilka handlingar vi behöver

5. Om Bolagsstiftarna



Vad är 
snabbavveckling?
Snabbavveckling är en form av avveckling
som är betydligt enklare, snabbare och
många gånger mer kostnadseffektiv än en
traditionell likvidation.
 
En likvidation kräver att man utser likvidator
där likvidationen tar minst 6-12 månader.
Först när likvidationen är avslutad får
ägaren ut sina pengar.
 
Väljer man istället att sälja sitt vilande
bolag till oss för snabbavveckling får
man ut sina pengar direkt, slipper allt
styrelseengagemang och överlämnar
arbetet kring avvecklingen till oss.

Välj rätt aktör 
Det är oerhört viktigt att välja en trygg och 
säker aktör vid snabbavveckling. En aktör som 
har såväl erfarenhet som resurser att hantera 
avvecklingen korrekt efter att du sålt ditt bolag. 
Avvecklingsprocessen pågår lång tid efter att 
köpeskillingen betalats ut och att välja en aktör 
med stort eget kapital är avgörande för att få 
trygghet i försäljningen. 

Med mer än 25 år i branschen har vi arbetat upp 
en trygg och stabil företagsgrupp med ett eget 
kapital på över 100 000 000 kronor. Totalt har vi 
köpt och snabbavvecklat bolag till ett värde över 
10 miljarder kronor, och detta borgar för att vi har 
en fungerande process och är en trygg leverantör.
 
Vi erbjuder alltid en personlig och professionell 
service och är måna om att förvalta det förtroende 
vi får vid varje snabbavveckling. Vi hanterar varje 
ärende unikt och finns alltid tillgängliga. Du kan 
komma i kontakt med oss dygnet runt via telefon, 
mail eller vår dygnet-runt chat.

För oss är det enormt viktigt att du som säljare 
skall känna dig trygg när du gör affärer med oss. 
Vi finansierar varje köp med våra egna medel. 
Varje bolag vi köper avvecklas och säljs aldrig 
vidare. Och vi tillsätter faktiskt revisor i varje 
köpt bolag – och hela vår avveckling av bolaget 
granskas.

Kolla alltid detta 
innan du väljer leverantör

Vill du veta mer? Kontakta:
patrik.nilsson@bolagsstiftarna.se

Har leverantören ett stort eget kapital? 
Kan de exempelvis köpa ett bolag för 
mer än 10 000 000 kr?
Finansierar leverantören köpet 
med egna medel?
Tillsätter leverantören en revisor i bolaget?
Har leverantören erfarenhet och en väl 
utarbetad snabbavvecklingsprocess?
Får du garanti på att ditt bolag 
aldrig säljs vidare?



Maila en aktuell balans- och 
resultatrapport till oss. Inom två timmar 
har du en tydlig och enkel offert!

Du får offert På tillträdesdagen utbetalar vi hela köpeskillingen till 
bolagets ägare. Vi håller också extra bolagsstämma 
där vi byter ut bolagets namn, funktionärer och 
revisor samt inleder avvecklingsprocessen. Vi sköter 
hela avvecklingen. För din trygghet och säkerhets skull 
håller vi dig hela tiden informerad om hur vi ligger till.

Efterfrågade handlingar kan variera något jämfört med exemplen ovan.

Du får betalt

Vi kommer överens om en tillträdesdag 
som oftast är inom ett par dagar och skickar 
avtal samt en specifikation på vilka övriga 
handlingar vi behöver inför tillträdesdagen.

Du får avtal

Detta är 
snabbavveckling

För att lämna offert inom två timmar behöver vi:

En aktuell balans- och resultatrapport 

Tillgångar och skulder behöver vara reglerade så att det 
i balans- och resultatrapporten normalt enbart kvarstår 
bankmedel, skatte- och momsavräkningar samt beräknade 
skulder till revisor, redovisningskonsult eller skattekonsult.

För att upprätta köpehandlingar behöver vi:

Uppgift om aktieägande

Senaste årsredovisning

Vid digital signering – säljarens mailadress

För att slutföra köpet behöver vi:

Aktiebok och eventuellt utfärdade aktiebrev

Aktuellt saldobesked för bolagets bankkonto

Senaste inkomstdeklaration

Kontobevis och ID-handling för säljare

Verifikationer och datalistor för innevarande år

Eventuellt skriftliga företagsinteckningar



När vi köper bolag för snabbavveckling sköter vi allt 
arbete kring avvecklingen. Vi sköter exempelvis all 
kontakt med Bolagsverket och Skatteverket.

För att underlätta processen har vi nedan listat några 
saker som kan behöva avslutas eller överföras från 
bolaget innan vi köper bolaget:

Observera att bolagets bankkonton inte skall avslutas.

Försäkringar och pensionslösningar (sak-, pensions- och 

kapitalförsäkringar, direktpension samt pensionsstiftelse)

Leasing- och andra bolagsavtal

Digitala brevlådor

Telefon- och webbtjänster samt övriga abonnemang

Betal- och kortlösningar

Fordon och släpvagnar

Bankfack och postbox

Nyckelbrickor och spärrserviceavtal

Företags- och bensinkort

Checklista



Om Bolagsstiftarna

I mitten av 90-talet grundade Bo Nilsson Bolagsstiftarna.
Bo ansåg att lagerbolagsmarknaden behövde en ny aktör.
En aktör som garanterar hög tillgänglighet, bästa service
och snabb leverans.

Affärsidén visade sig vara mycket efterfrågad och snabbt
kom stor kundtillströmning. Kunderna uppskattade den
personliga servicen och att de alltid kunde göra affärer
med oss, oavsett det gällde sena kvällar eller röda dagar.

Nästa generation kom snabbt in i familjeföretaget i form
av syskonen Patrik Nilsson och Charlotte Wiberg. En äldre
generations erfarenhet i kombination med en yngre
generations nytänkande bidrog till att skapa ett tryggt,
stabilt och modernt företag.

Vi sysselsätter idag drygt 20 personer och har vårt kontor
på Kungstorget 2, mitt i centrala Göteborg.

Idag är vi en av de största och mest etablerade aktörerna
på marknaden och fortsätter växa och ta marknadsandelar
för varje år.

Vi jobbar hårt med att effektivisera, modernisera och
digitalisera våra tjänster och produkter, utan att göra
avkall på kvalité och service. Vår fokus ligger också
på att ha en personalstyrka som trivs och brinner för
Bolagsstiftarna som varumärke, dels för att kunna utföra
ett så bra jobb som möjligt men också för att skapa en
trivsam arbetsmiljö.

Bolagsstiftarna fortsätter att leva efter vår grundare
Bo’s visioner, nämligen att vara en trygg, stabil och
serviceinriktad samarbetspartner! Högsta kvalité, bästa
tänkbara service och obegränsad tillgänglighet har alltid
varit våra styrkor. Att finnas nåbara dygnet runt för våra
kunder ser vi som en självklarhet!Då... Nu...
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