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Intresseanmälan för likvidator
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se
Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna och skicka in den i original. Läs mer på sidan 2.

Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Likvidator
Kom ihåg att fylla i din e-postadress så att vi enkelt kan kontakta dig.
Personnummer

Titel

Efternamn

Förnamn

Namn, advokatbyrå eller motsvarande

Postadress, advokatbyrå eller motsvarande

Postnummer

E-postadress

Postort

Mobilnummer

2. Företagsform som jag vill ha uppdrag i
Aktiebolag

Föreningar

3. Område där jag vill ha uppdrag
Län

4. Underskrift – använd blå bläckpenna
Jag godkänner att Bolagsverket får lägga in uppgifterna i en särskild förteckning.
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Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Använd den här blanketten när du vill anmäla ditt intresse för att vara likvidator i
aktiebolag eller föreningar. Mer information hittar du på bolagsverket.se.

1. Likvidator
Fyll i personuppgifter för dig själv och kom ihåg att fylla i din e-postadress så att vi enkelt kan
kontakta dig. Fyll också i uppgifter om företaget där du arbetar.

2. Företagsform som jag vill ha uppdrag i
Markera om du vill ha uppdrag i aktiebolag eller föreningar.

3. Område där jag vill ha uppdrag
Fyll i det län där du vill ha dina uppdrag.

4. Underskrift
Skriv under anmälan.

Bilaga
• Meritförteckning som visar din kompetens för att bli likvidator.
Meritförteckningen bör vara ganska kortfattad och bara ta upp det som är av betydelse för
uppdrag som likvidator. Skriv i första hand om tidigare erfarenhet som likvidator eller
konkursförvaltare. Skriv också om annan erfarenhet av obeståndsjuridik och särskilt
omfattande kunskaper inom områden som är viktiga för att kunna avveckla aktiebolag och
föreningar.
För den som är biträdande jurist är det särskilt viktigt att skriva hur lång erfarenhet som finns.
Uppgifterna har också betydelse när det kan antas att uppdraget kan bli mera krävande än
normalt.

Förteckning över likvidatorer
Bolagsverkets förteckning över likvidatorer omfattar de som kan vara kvalificerade likvidatorer,
de vill säga de som uppfyller förutsättningarna för att bli likvidator i tvångslikvidationer och de
fall av frivillig likvidation där aktiebolagets ställning inte bedöms vara god. Förteckningen
bygger på frivillig anmälan.

När du får ett uppdrag
Vi skickar en bekräftelse på mejl till den e-postadress som du har fyllt i utan att först
kontrollera om du kan ta uppdraget. Kontrollera om du kan ta uppdraget och om jäv finns.
Mejla sedan du svaret till oss. Om vi inte har fått svar inom tre dagar kommer vi att fråga
någon annan.
Om du svarar ja och vi beslutar om att utse dig kommer vi att göra förordnandet och registrera
dig som likvidator utan någon ytterligare anmälan.
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Krav på likvidatorer
En likvidator
• måste ha fyllt 18 år
• får inte vara i konkurs
• får inte ha näringsförbud
• får inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
• ska normalt vara oberoende av aktiebolaget eller föreningen, dess styrelse, ledning och
ägare
• ska vara tillräckligt kunnig i till exempel aktiebolagslagens och föreningslagens regler
om likvidation.

