MODERN
BOLAGSSERVICE
Snabbavveckling

En avdelning inom Modern Ekonomi
för hantering av bolagsärenden
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MODERN
BOLAGSSERVICE

Välkommen till Modern Bolagsservice
Modern Ekonomi ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.
För att bli en ännu mer komplett ekonomipartner för våra kunder har vi lanserat
Modern Bolagsservice - en avdelning specialiserad på att hantera bolagsärenden.

Modern Ekonomi grundades 2006 och är
idag en redovisningsbyråkedja i världsklass
med kontor på flera orter runtom i Sverige.
Våra redovisningskonsulter hjälper Sveriges
företagare nå sina mål och erbjuder
kompetens och specialistkunskap inom allt
ifrån redovisning till konsultation och smidiga
lösningar inom affärsutveckling, IT och HR.
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För att bli en mer komplett ekonomipartner
till våra kunder har vi lanserat Modern
Bolagsservice, som specialiserar sig på att
hantera bolagsärenden. Här hjälper vi
Sveriges företagare att smidigt och säkert
snabbavveckla sina bolag samt erbjuder
färdiga lagerbolag. Vi hanterar även övriga
bolagsärende, som exempelvis byte av
styrelse, namnändringar, emissioner eller
fusioner.

Snabbt • Säkert • Smidigt
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Snabbavveckling
I de fall ett aktiebolag inte längre bedriver någon verksamhet kan det vara lämpligt
att avveckla det för att minska administrationen. Istället för att göra en frivillig
likvidation med bibehållet ägande som kan ta upp till ett år och som kräver en
likvidator, kan bolaget säljas och avvecklas hos Modern Bolagsservice.

Ett bolag som inte längre bedriver någon
verksamhet kan säljas till Modern Bolagsservice,
där vi ansvarar för bolagets avveckling. Bolagets
ägare får köpeskillingen utbetald samma dag
som Modern Bolagsservice tillträder som ägare
och slipper därmed all administration från och
med tillträdesdagen.
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Snabbavveckling - Process

1. Offert
• Baseras på uppdaterad balans- & resultaträkning
• Modern Bolagsservice återkommer med en offert

2. Tillträdesdag & köpeskilling
• Tillträde till bolaget på överenskommet datum
• Modern Bolagsservice skickar köpeavtal, specifikationer
och andra överlåtelsehandlingar till dig för påskrift
• Köpeskillingen överförs till säljaren samma dag

3. Avveckling
• Modern Bolagsservice administrerar hela processen för avveckling av aktiebolaget
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Kontakta oss!
Om ni har några frågor kring snabbavveckling är ni
välkomna att höra av er till oss.
Vi hjälper naturligtvis även till med förberedelser som ska
göras inför en avveckling av ert aktiebolag!
Tel:

031-383 93 08

Mail:

bolagsservice@modernekonomi.se

Adress:

Ekelundsgatan 5, vån 7
411 18 Göteborg
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