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Ansökan om att Bolagsverket utser
revisor eller särskild granskare
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 3.

Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer och företagsnamn
Organisationsnummer

Företagsnamn

2. Kontaktuppgifter i ärendet
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

Ombud och fullmakt
Kontaktpersonen i ärendet ska även vara ombud. Sökanden ger fullmakt till ombudet, eller den han eller hon utser i sitt ställe,
att skicka in den här ansökan och företräda sökanden i det här ärendet.

3. Ansökan gäller att Bolagsverket ska utse
Revisor

Minoritetsrevisor (företag)

Medrevisor (föreningar)

Särskild granskare

4. Sökande
Namn

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress
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Personnummer/organisationsnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

E-postadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer dagtid
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5. Förslag på revisor, minoritetsrevisor eller medrevisor
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Sökanden har inget förslag på vem Bolagsverket ska utse.

6. Förslag på särskild granskare
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Personen har ingen anknytning till aktiebolaget och aktiägarna eller till föreningen och föreningens medlemmar.
Sökanden har inget förslag på vem Bolagsverket ska utse.

7. Övrigt

8. Underskrift – använd blå bläckpenna
Ansökan ska skrivas under av sökanden. Läs om vilka bilagor du ska skicka in på sidan 3.
Datum
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Namnteckning

Namnförtydligande
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Information
Använd den här blanketten när du ska ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor,
en minoritetsrevisor, en medrevisor eller en särskild granskare. Ansökan kostar inget.
Mer information hittar du på bolagsverket.se.
Den här blanketten ska du använda när du vill ansöka om att Bolagsverket ska utse revisor,
minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare för aktiebolag, bankaktiebolag,
bostadsförening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening, europabolag, europakooperativ,
kooperativ hyresrättsförening, kreditmarknadsförening eller sambruksförening.

1. Organisationsnummer och företagsnamn
Fyll i organisationsnummer och företagsnamnet.

2. Kontaktuppgifter i ärendet
Fyll i kontaktuppgifterna. Vi skickar i först hand meddelanden till kontaktpersonens epostadress. Om du inte skriver någon e-postadress skickar vi meddelanden med post.
Markera om sökanden ger fullmakt till kontaktpersonen, eller den som han eller hon utser i sitt
ställe, att skicka in ansökan och företräda sökanden i det här ärendet.

3. Ansökan gäller att Bolagsverket ska utse
Markera det som din ansökan gäller. Företag kan ha minoritetsrevisor och föreningar kan ha
medrevisor. Det är Bolagsverket som utser dessa.

4. Sökande
Fyll i person- och adressuppgifter för sökanden. Är det fler än fem sökanden kan du skriva dem
i ruta 7. Övrigt eller på en bilaga till anmälan.
Om ansökan gäller en minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare ska sökanden vara
en aktieägare eller röstberättigad medlem. Om ansökan gäller en revisor behöver den som
ansöker inte ha någon anknytning till aktiebolaget eller föreningen.

5. Förslag på revisor, minoritetsrevisor eller medrevisor
Fyll i person- och adressuppgifter om sökanden har förslag på vem Bolagsverket ska utse till
revisor, minoritetsrevisor eller medrevisor.
Om sökanden inte har något förslag ska du istället markera det. Bolagsverket kommer då att
utse en lämplig person. Sökanden kommer att få uttala sig om personen innan Bolagsverket
beslutar att utse denne.

6. Förslag på särskild granskare
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Fyll i person- och adressuppgifter om sökanden har förslag på vem Bolagsverket ska utse till
särskild granskare.
Markera även om den särskilda granskaren inte har någon anknytning till aktiebolaget och
aktieägarna eller föreningen och föreningens medlemmar, det vill säga om granskaren är
oberoende.
Om sökanden inte har något förslag ska du istället markera det. Bolagsverket kommer då att
utse en lämplig person. Sökanden kommer att få uttala sig om personen innan Bolagsverket
beslutar att utse denne.
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7. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.

8. Underskrift
Sökanden ska skriva under ansökan. Är det fler än fem sökanden kan du skriva under i ruta 7.
Övrigt eller på en bilaga till ansökan.
Om det finns en separat fullmakt, alltså inte fullmakten i den här blanketten, kan ombudet
även skriva under ansökan. Bifoga i så fall den skriftliga fullmakten.

Bilagor
Minoritetsrevisor och medrevisor

• Kopia av aktieboken eller medlemsförteckningen.
Särskild granskare

• Kopia av aktieboken eller medlemsförteckningen.
• Uppgift om vad den särskilda granskaren ska granska och för vilken tid.
Minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare när ansökan grundrar sig på ett beslut av stämman

• Kopia av protokoll från bolagsstämman eller föreningsstämman där det stämman
beslutat om minoritetsrevisor, medrevisor eller särskild granskare.
• Kopia av kallelsen till extra bolagsstämma eller föreningsstämma.
Övrig bilaga

• Separat fullmakt – om du använder sådan. Fullmakten ska vara skriftlig och måste
omfatta den här typen av ärende. Du ska skriva under den i original.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
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På bolagsverket.se beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i just det här fallet. Där
beskriver vi hur länge vi sparar dina personuppgifter, varför vi har tillåtelse att behandla dem
och för vilka syften vi gör det. Vi beskriver även när dina personuppgifter kan lämnas ut till
någon annan. Du kan också läsa mer om dina rättigheter, bland annat din rätt att få dina
uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

