Avslut av likvidation –
slutredovisning
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851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Organisationsnummer

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. Underskrift Likvidatorn ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.
Jag anmäler här för registrering att slutredovisningen har lagts fram för stämman i ovan angivna företag eller förening och att företaget eller
föreningen är upplöst.
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Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

2 (2)

Information

Använd den här blanketten när du vill anmäla avslut av likvidation. Anmälan kostar inget. Mer information
hittar du på bolagsverket.se. Vi skickar ett registreringsbevis när vi har registrerat ärendet.
Den ska du använda här blanketten när du vill anmäla avslut av likvidation för:
• aktiebolag
• bankaktiebolag
• bostadsrättsförening
• ekonomisk förening
• försäkringsaktiebolag
• försäkringsförening
• kooperativ hyresrättsförening
• sambruksförening
• tjänstepensionsaktiebolag
• tjänstepensionsförening
• ömsesidigt försäkringsbolag
• ömsesidigt tjänstepensionsbolag.
Bilagor
Aktiebolag

•

•
•

Bolagsstämmoprotokoll där det framgår att slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman
(bestyrkt kopia).
Bevis om dagen för utfärdande av kallelse på okända borgenärer – om inte Bolagsverket har utfärdat
kallelsen.
Slutredovisning bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess helhet med redogörelse för
skiftet (bestyrkt kopia), redovisningshandlingar för hela likvidationstiden samt revisionsberättelse
(bestyrkt kopia), när en sådan ska finnas, över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Ömsesidiga bolag

•

•
•

Bolagsstämmoprotokoll där det framgår att slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman
(bestyrkt kopia).
Bevis om dagen för utfärdande av kallelser på okända borgenärer – om inte Bolagsverket har utfärdat
kallelsen.
Slutredovisning bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess helhet med redogörelse för
skiftet (bestyrkt kopia), redovisningshandlingar för hela likvidationstiden samt revisionsberättelse
(bestyrkt kopia) över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Föreningar

•

•
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•

Föreningsstämmoprotokoll där det framgår att slutredovisningen har lagts fram på föreningsstämman
(bestyrkt kopia).
Bevis om dagen för utfärdande av kallelser på okända borgenärer – om inte Bolagsverket har utfärdat
kallelsen.
Slutredovisning bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess helhet med redogörelse för
skiftet (bestyrkt kopia), redovisningshandlingar för hela likvidationstiden samt revisionsberättelse
(bestyrkt kopia) över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen – gäller
försäkringsförening och tjänstepensionsförening.

