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Handelsbolag och kommanditbolag
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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
Att företaget har gått i likvidation

Att likvidationen har avslutats

4. Dag för likvidation
Datum då företaget ska gå i likvidation

Datum då likvidationen avslutades

5. Företagets nya adress
Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Kommun

Län

6. Firmateckning
2) Firman tecknas av bolagsmännen eller
komplementärerna gemensamt

1) Firmateckningen kvarstår

3) Firman tecknas enligt nedan

Fyll i eventuell annan firmateckning här

7. Övrigt

8. Underskrift Samtliga bolagsmän eller samtliga komplementärer och kommanditdelägare ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå
bläckpenna.
Datum

Bolagsverket 941 2017-02-23

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

2 (2)

Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla att ett handelsbolag eller ett kommanditbolag ska gå i
likvidation eller att en likvidation har avslutats. 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.
Likvidation innebär att företaget löses upp genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och
eventuellt överskott fördelas mellan bolagsmännen eller komplementärerna och kommanditdelägarna. Det är
bolagsmännen eller komplementärerna och kommanditdelägarna som beslutar om likvidation.
Likvidationen avslutas med ett skriftligt skifte, som samtliga bolagsmän skriver under. Denna handling ska
inte skickas in till Bolagsverket. Till Bolagsverket räcker det med en underskriven anmälan om
likvidationsavslut.
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 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.
Ska du anmäla att företaget ska gå i likvidaton ska du fylla i uppgifterna i denna blankett. Ska du anmäla att
likvidationen har avslutats? Då behöver du bara fylla i följande:
 företagets organisationsnummer och namn
 den dag när likvidationen ska avslutas
 underskrifter.
4. Dag för likvidation
Fyll i den dag då företaget ska gå likvidation eller den dag då likvidationen avslutades.
5. Företagets nya adress
Fyll i den nya adressen här. Glöm inte att fylla i kommunen och länet. Om du vill ta bort den nuvarande epostadressen och inte anmäla någon ny skriv det på raden E-postadress. Observera att du alltid måste ändra
adressen både direkt hos Bolagsverket och hos Svensk Adressändring.
6. Firmateckning
Markera den firmateckning som gäller för företaget. Under likvidationen tecknas firman av bolagsmännen
eller komplementärerna gemensamt. Bolagsmännen och komplementärerna kan dock besluta om annat.
7. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
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8. Underskrift
Alla bolagsmän eller komplementärer och kommanditdelägare ska skriva under anmälan. Om du företräder en
juridisk person, skriv organisationsnumret efter namnförtydligandet.
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.

