Sammanfattning

Aktiebolag
Sammanfattning – Lite allmänt om aktiebolag
Aktiebolag och Aktiekapital



Bolag som bildats enligt aktiebolagslagen.

Två aktiebolag


Publika aktiebolag – får vända sig till allmänheten för att



Privata bolag – får inte vända sig till allmänheten för att

skaffa kapital. Aktiekapitalet ska minst vara 500 000 kr.
skaffa kapital. Aktiekapitalet ska vara minst 50 000 kr.
Aktiekapital och Aktier



Aktier får delägarna/aktieägarna i utbyte mot den insats
som de bidrar med till aktiekapitalet.



En aktie utgör en andel i aktiebolaget.



Varje aktie har ett kvotvärde som räknas fram genom att

Det finns ett
lagförslag
6 om
att sänka
aktiekapitalet
för privata
bolag från
50 000 till
25 000 kr.
Det föreslås
börja gälla
från 1 januari
2020. .

aktiekapitalet delas med antalet aktier i bolaget.
Avstämmningsbolag och



kupongbolag

Avstämningsbolag är de bolag som i sin bolagsordning
bestämt att deras aktier ska registreras hos en särskild
värdepappershanterare Euroclear Sweden AB (VPC) i ett
avstämningsregister.

Aktiebok



Kupongbolag är de bolag som inte är avstämningsbolag.



Aktiebolag är skyldiga att i någon form upprätta en
aktiebok som ska innehålla uppgifter om de personer som
äger aktier i bolaget. Deras namn och personnummer eller
organisationsnummer ska anges och det antal aktier som
tillhör en aktieägare. Aktieboken är en offentlig handling
som vem som helst kan ta del av och i kupongbolag är det
styrelsen som har ansvaret med arbetet av aktieboken.

Firmateckningsrätt



Styrelsen som utses av aktieägarna på en bolagsstämma
har den primära rätten att företräda bolaget. Styrelsen
utser firmatecknare och de ska registreras hos
Bolagsverket.

Bildare och ägare



En eller flera fysiska och juridiska personer - stiftare.
Ett aktiebolag är en juridisk person.

Betalningsansvar



Avslutas / Upphör



Aktieägarna ansvarar som huvudregel endast med den
insats som de tillfört bolaget.
Bolaget upplöses normalt genom likvidation.
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