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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Regeringen föreskriver att 1 kap. 52 §, 2 kap. 14, 17 b och 18 §§, 3 kap. 1, 

2 och 4 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 52 § aktiebolagsförordningen 

(2005:559) ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

Särskilt företagsnamn 

52 §1    Ett särskilt företagsnamn kan anmälas för registrering i anmälan om 

bolagets registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska innehålla en 

försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de 

beslut som anmälan grundar sig på.  

2 kap. 

14 §2    När ett aktiebolag registreras antecknas 

1. bolagets organisationsnummer,

2. dagen för bolagets bildande,

3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap.

47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551), 

4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att

bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, 

5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,

6. bolagets särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant,

och 

7. bolagets postadress.

Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta anteck-

nas. 

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet 

antecknas.  

Om bolaget har auktorisation som värdepapperscentral enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 

om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värde-

papperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och 

förordning (EU) nr 236/2012, ska även dagen för auktorisationen antecknas. 

Om Finansinspektionen har återkallat auktorisationen, ska också dagen för 

beslutet om återkallelse antecknas.  

1 Senaste lydelse 2014:545. 
2 Senaste lydelse 2016:76. 
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SFS 2018:1831 Om lydelsen av bolagets företagsnamn på främmande språk anges i 

bolagsordningen, ska lydelsen antecknas.  

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt 

aktieägarna, ska syftet antecknas.  

17 b §3    Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är upplöst får 

endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, 

om det har gått mer än fem år sedan det har registrerats att bolaget är upplöst. 

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och 15 a §§ får 

endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företags-

namn användas som sökbegrepp.  

18 §    I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) ska 

det anges bolagets företagsnamn och organisationsnummer samt styrelsens 

säte eller, om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör. 

3 kap. 

1 §4    I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgifter för 

registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för handlägg-

ning och prövning betalas med följande belopp:  

1. vid en anmälan för registrering av ett nybildat aktiebolag, 2 200 kronor,

eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en 

elektronisk underskrift, 1 900 kronor,  

2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt

företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 

1 200 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-

tecknas med en elektronisk underskrift, 1 000 kronor,  

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 23 kap. 14, 30

eller 42 § aktiebolagslagen (2005:551) eller en delningsplan enligt 24 kap. 

16 § samma lag, 900 kronor,  

4. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kronor, 

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen om att bolags-

stämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor, 

6. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen om

att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor, 

7. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant,

styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur 

firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, 

revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 

900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och under-

tecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor,  

8. vid en annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om en sådan

anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-

skrift, 700 kronor.  

3 Senaste lydelse 2014:545. 
4 Senaste lydelse 2016:907. 
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SFS 2018:1831 2 §5    Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registre-

ring av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller 

företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 

betalas för varje sådant företagsnamn.  

Om en anmälan enligt 1 § 3 avser registrering av en fusionsplan med fler 

än ett överlåtande bolag eller en delningsplan med fler än ett övertagande 

bolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande 

bolag.  

Om det begärs att en registrering avfattas på något annat språk än svenska, 

ska en avgift om 500 kronor betalas för varje sådant språk.  

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett 

fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på ett annat 

språk än svenska.  

4 §6    För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9, avgifter betalas med följande 

belopp:  

1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,

2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §),

685 kronor, 

3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §) eller

reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minsk-

ning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,  

4. tillstånd till verkställande av en fusionsplan (23 kap. 20, 33 eller 45 §)

eller delningsplan (24 kap. 22 §), 900 kronor, 

5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets företagsnamn på webb-

platser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor, 

7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna

arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor, 

8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §),

740 kronor. 

Om en ansökan enligt första stycket 4 avser en fusion med fler än ett 

överlåtande bolag eller en delning med fler än ett övertagande bolag, ska 

även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande bolag.  

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 

På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Magnus Hermansson 

(Justitiedepartementet) 

5 Senaste lydelse 2015:679. 
6 Senaste lydelse 2015:679. 
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