Skicka som e-post

Skriv ut

MINSKNING AV AKTIEKAPITAL
Datum
Beställningen skickas med post eller e-post till
Information s. 3-4.

Heinestams Bolagstjänst AB
Box 127
901 04 UMEÅ

Jag vill att Heinestams
kontaktar mig när ni
har fått beställningen.

E-post: info@heinestams.se

1

Beställare
Namn

Telefon

Företag

Mobiltelefon

Adress

E-postadress

Bolagets uppgifter

2

Bolagets namn

Organisationsnummer

Ändamål

3

Återbetalning till aktieägare
Återbetalning till aktieägare med återställande av aktiekapital
Täckning av förlust
Avsättning till fritt eget kapital
Heinestams kompletta pakettjänst (Återbetalning till aktieägare i samband med utlösen av delägare inklusive avtal, se info)

Genomförande

4

Med indragning av aktier

Minskningsbelopp

Utan indragning av aktier

5

..................................................... kr, minskningsbelopp inkl. överkurs ..................................................... kr

Endast vid återställande av aktiekapital

6

Aktiekapitalet ska ökas genom
Kontantemission

Fondemission

Aktiekapitalet ska ökas med ..................................................... kr

Bolagsordning

7

Måste aktiekapitalets gränser och i förekommande fall antal aktier ändras?
Ja

Nej

Vet inte

Heinestams Bolagstjänst AB
Box 127, 901 04 Umeå Besöksadress Nygatan 18-20, Umeå Tel 090-70 41 90
E-post info@heinestams.se Webb www.heinestams.se Org nr 556430-8970

Aktieägare (vid fler än fem aktieägare fyll i resterande ägare under 13. Övriga upplysningar)
Nuvarande
antal aktier

Namn (ange även företrädare för juridisk person)

Styrelsen

8
Antal
minskade aktier

Antal
ökade aktier

9

Ska bolagets styrelse ändras i samband med minskningen?
Nej

Ja, styrelseändring och firmateckning anges nedan:

Avgående funktionär..................................................................................................................................................................................................
Nyval.........................................................................................................................................................................................................................
Firmateckning............................................................................................................................................................................................................

Bilagor att bifoga till beställningsblanketten

10

Senast fastställda årsredovisning
Bolagsordning (för de fall den ska ändras)
Heinestams hämtar hem nödvändiga bilagor från Bolagsverket mot avgift

Handlingar önskas

11

Med e-post
Med vanlig post
Hämtas enligt överenskommelse den .............................

Fakturering

12

Bolaget faktureras
Beställaren faktureras

Övriga upplysningar (räcker inte utrymmet i beställningsblanketten bifoga bilaga)

Heinestams Bolagstjänst AB
Box 127, 901 04 Umeå Besöksadress Nygatan 18-20, Umeå Tel 090-70 41 90
E-post info@heinestams.se Webb www.heinestams.se Org nr 556430-8970

13

Nedan följer information om de olika valen i beställningsblanketten. För mer information
gå in på vår hemsida www.heinestams.se.
Heinestams hantering av personuppgifter kan du läsa om på
www.heinestams.se/dataskydd
1. Beställare. Du som är beställare blir vår kontaktperson och det är till dig vi skickar
handlingar under ärendets gång. Är du som beställare privatperson kan du hoppa över
”Företag”.
2. Bolagets uppgifter. Namn och organisationsnummer på bolaget vars aktiekapital ska
minskas.
3. Ändamål. Minskning av aktiekapital kan göras av olika skäl, välj minskningens ändamål.
Heinestams kompletta pakettjänst. Minskning av aktiekapital med återbetalning till
aktieägare kan användas för att lösa ut en delägare. Förfarandet kan även kombineras
med en nyemission i de fall en ny delägare samtidigt ska tas in i bolaget eller om
kvarvarande aktieägare vill återställa/öka aktiekapitalet. Fördelen med att använda
minskning av aktiekapital för utlösen av delägaren är att det görs med bolagets egna
pengar. Det blir även billigare för eventuell ny delägare att gå in i bolaget eller för
kvarvarande aktieägare att öka sitt aktieinnehav. Vi har tagit fram en paketerad tjänst för
detta ändamål. I paketet ingår minskning av aktiekapital, återbetalning till aktieägare,
nyemission samt ett avtal. Avtalet förhindrar och reglerar bl. a. den avgående delägarens
rätt att bedriva konkurrerande verksamhet och möjlighet att röja affärshemligheter.
Avtalet skräddarsys efter förhållandena i det enskilda fallet.
4. Genomförande. Minskning av aktiekapital kan göras med eller utan indragning av aktier.
Sker minskningen utan indragning av aktier minskar aktiens kvotvärde.
5. Minskningsbelopp. Ange minskningsbeloppet. Minskningsbeloppet vid indragning av
aktier motsvarar de indragna aktiernas kvotvärde. Minskningsbeloppet utan indragning av
aktier motsvarar det belopp som aktiernas kvotvärde minskar med. Avser minskningen
återbetalning till aktieägare kan minskningsbeloppet inkludera överkurs, ange då även
det totala minskningsbeloppet inklusive överkursen.
6. Endast vid återställande av aktiekapital. För de fall aktiekapitalet direkt efter
minskningen ska återställas/ökas. Ange på vilket sätt och med vilket belopp detta ska
ske.
7. Bolagsordning. Om aktiekapitalet och i förekommande fall antal aktier i samband med
minskningen går utanför de registrerade gränserna i bolagsordningen måste den ändras.
8. Aktieägare. Fyll i namn för respektive aktieägare samt nuvarande antal aktier, antal
minskade aktier och i förekommande fall antal ökade aktier. Är aktieägaren en juridisk
person ange då vem som ska företräda denne på stämman.
9. Styrelsen. Ange vem/vilka som ska avgå ur styrelsen och vem/vilka som ska väljas in i
styrelsen - namn, personnummer och funktion samt ny firmateckning eller om ”registrerad
firmateckning ska kvarstå”. Ändras styrelsen tillkommer 800 kr (exkl. moms) på vårt
grundarvode, ingen registreringsavgift utgår då det sker i samband med minskningen.
10. Bilagor att bifoga till beställningsblanketten. Ange om du bifogar årsredovisningen
och i förekommande fall bolagsordningen (skickas till info@heinestams.se) eller om du
vill att Heinestams hämtar hem dessa från Bolagsverket mot avgift.

11. Handlingar önskas. Fyll i om du vill få handlingarna med e-post (snabbaste alternativet),
vanlig post eller hämta dem hos oss.
12. Fakturering. Fyll i om vi ska fakturera bolaget eller om beställaren ska faktureras.
13. Övriga upplysningar. Övrig information eller önskemål som du vill delge oss. Räcker
inte utrymmet i beställningsblanketten bifoga bilaga.

