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Anmälan om fortsatt bolagsstämma
Aktiebolag
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. 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

3. Underskrift – använd blå bläckpenna
En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska skriva under anmälan.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Registreringsavgift

Bolagsverket 815 2021-08-13

Kontaktpersonen i ärendet får ett meddelande med information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När
betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
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Information
Använd den här blanketten när du ska anmäla att företaget har beslutat om en fortsatt
bolagsstämma. Vi skickar en 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 om fortsatt bolagsstämma och reglerna om förseningsavgift hittar du på
bolagsverket.se.
Du ska anmäla fortsatt bolagsstämma till Bolagsverket när årsstämman har beslutat att skjuta
upp frågan om fastställelse av resultat- och balansräkningen eller frågan om disposition av
vinst eller förlust.
Vi behöver din anmälan, bilagan och registreringsavgiften senast sju månader efter
räkenskapsårets utgång. Då får du ytterligare två månader på dig innan årsredovisningen och,
när det krävs, revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket.

Bilagor
Aktiebolag som har krav på revisor

• En skriftlig försäkran från aktiebolagets revisor om att revisionsberättelsen har lämnats
till styrelsen (original).
Aktiebolag som inte har krav på revisor men ändå har registrerad revisor

• En skriftlig försäkran från aktiebolagets revisor om att revisionsberättelsen har lämnats
till styrelsen (original).
Aktiebolag som inte har krav på revisor
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• Årsstämmoprotokoll med beslut om att fortsatt bolagsstämma ska hållas (bestyrkt
kopia). Av årsstämmoprotokollet ska det även framgå att årsredovisningen har lagts
fram på stämman.

