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Handlingar för olika bolagsformer 
 
Firma 
 

• Handelsregisterutdrag (högst 3 mån. gammalt) 
• Grundanmälan, om din verksamhet förutsätter koncession 
• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 

företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt. 
. 

Öppet bolag/Kommanditbolag 
 

• Handelsregisterutdrag (högst 3 mån. gammalt) 
• Bolagsavtal, varav de ansvariga bolagsmännen framgår 
• Om dispositionsrätten ges en utomstående, krävs godkännande från alla ansvariga 

bolagsmän. 
• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 

företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt 
 
Aktiebolag, Bostadsaktiebolag, Fastighetsaktiebolag 
 

• Handelsregisterutdrag (högst 3 mån. gammalt) 
• Bolagsordning 
• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 

företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt. 
 

Ett aktiebolag som ska grundas som inte ännu finns i registret 
(betalar aktiekapitalet) 
 

• Fördrag dvs. stiftelseurkund 
• Kopia av grundanmälan som gjorts till handelsregistret. 
• Diarieintyg över att grundanmälan tillställts handelsregistret 
• Protokollet från styrelsemötet, varav det framgår beslutet om att öppna ett konto samt vem 

som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och behörighet, dvs. huruvida personen 
har rätt att använda kontot ensam eller tillsammans med någon annan) 

• Ett handelsregisterutdrag och bolagsordningen ska sändas till oss genast när företaget 
registrerats i handelsregistret så att vi kan öppna de andra nödvändiga tjänsterna 

• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 
företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt. 
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Andelslag 
 

• Handelsregisterutdrag (högst 3 mån. gammalt) 
• Andelslagets stadgar 
• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 

företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt. 
 

Registrerad förening 
 

• Föreningsregisterutdrag (högst 3 mån. gammalt) 
• Föreningens stadgar 
• En kopia av identitetsbeviset (kopia av passet eller båda sidorna av identitetskortet) för 

företagets representant samt de personer som ska ha dispositionsrätt. 
• Protokollet från styrelsemötet, varav det framgår; 

o beslut om öppnande av kundförhållande i Aktia 
o vem befullmäktigad öppna konto 
o vilka tjänster öppnas (tex. företagsnätbank, Debit-kort) 
o vem som har dispositionsrätt (namn, personbeteckning och behörighet, dvs. 

huruvida personen har rätt att använda kontot ensam eller tillsammans med någon 
annan) 

 
 
 

 
 


