Vinstutdelning på
extra bolagsstämma
Aktiebolag

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se

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

1. Organisationsnummer

828
1 (1)

Skicka till:

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

3. Vinstutdelning på extra bolagsstämma
Beslutsdatum (protokollets datum)

Räkenskapsår som vinstutdelningen grundar sig på

Totalt belopp som delas ut

Skriv t.e.x. 2015-01-01–2015-12-31.

4. Försäkran och underskrift En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå

bläckpenna.
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att:
- uppgifterna i anmälan stämmer överens med det beslut som bolaget har fattat
- medel motsvarande det belopp som anmäls i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängligt för vinstutdelning i det som återstår av det
fria egna kapitalet som redovisades i bolagets vid beslutstidpunkten senast fastställda balansräkning.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla att företaget har beslutat om vinstutdelning på en extra
bolagsstämma. Du kan också anmäla direkt i vår e-tjänst på verksamt.se. Anmälan kostar inget. Vi
skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
Du behöver inte skicka in bolagsstämmoprotokollet till oss när du anmäler vinstutdelning.
I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med
ditt ärende. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.
1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamn.

Bolagsverket 828 2018-05-08

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.
3. Vinstutdelning på extra bolagsstämma
Fyll i uppgifterna om vinstutdelningen. Beslutet om vinstutdelning ska grunda sig på den senast fastställda
balansräkningen. Tänk på att under tiden från en årsstämma till dagen innan nästa årsstämma, får summan av
vinstutdelningen och andra värdeöverföringar inte överstiga det utdelningsbara beloppet enligt den senast
fastställda balansräkningen.
4. Försäkran och underskrift
En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.

