FRÅGEFORMULÄR
Dalco Admin AB
SKRIV UT, FYLL I MED TEXTADE BOKSTÄVER OCH SÄND VIA MAIL ELLER FAX
Önskas det hjälp med att fylla i formuläret, tveka inte att
kontakta osss

Dalco Admin AB
P.O Box 4008
195 04 Rosersberg

Tele:
Fax:
Email:

+46 (0) 10 70 80 490
+46 (0) 8 590 360 54
info@dalcoadmin.se

OM BOLAGET
Land samt typ av bolag
Förslag angående bolagets namn:
Första val
Andra val
Tredje val
Frågor

Ja/Nej

Skall vi sköta administrationen av bolaget?
Skall vi tillhandahålla styrelse?
Skall vi hjälpa till att öppna bankkonto?
Skall vi tillhandahålla sätesadress för bolaget?
Skall vi tillhandahålla separata telefon ooch fax linjer inkl.svarstjänst?
Fråga
Hur många ägare kommer bolaget att ha?
Bolagets affärsverksamhet:
Avsikten med bolaget

Beräknad årsomsättning
Beräknat antal trasaktioner per månad
Geografisk spridning av bolagets
affärsverksamhet

Svar

PERSONLIG INFORMATION – OBLIGATORISK
Kommer Du att vara ägare av bolaget?
Hur stor procent (%) av aktierna kommer Du i så fall att äga?
Kommer Du att sitta i styrelsen för bolaget?
Är Du för närvarande kund hos Dalco Admin AB?
Ditt namn
Adress

%

Email
Mobile telefon
Telefon
Fax
INFORMATION OM ÖVRIGA AKTIEÄGARE ELLER STYRELSE LEDAMÖTER
Om den här personen är ägare, hur många % av aktierna äger den personen?
Kommer den här personen att sitta i bolagets styrelse?
Name
Address

Email
Mobile telefon
Telefon
Fax
Finns det någon ytterligare information som Du vill delge oss? Har Du några ytterligare frågor?

DAGENS DATUM
Om Du inte skickar detta via e-mail, var vänlig skriv under här

VAD HÄNDER NU
Vi kommer att kontakta Dig för att klargöra Dina önskemål, slutföra ansökningshandlingarna, göra klart med betalning
samt att samla in viss obligatorisk information som är är nödvändig enligt lagen om pengatvätt.

%

Sätt gärna ett kryss nedan för vilken tjänst som efterfrågas

Löpande bokföring och redovisning
Moms och-arbetsgivardeklarationer
Fakturaservice
Kontakter med Skatte - och Bolagsverket
Avstämningar och månadsbokslut
Årsbokslut och inkomstdeklarationer
Lönehantering och kontrolluppgifter
Budgetarbete
Finansiell rådgivning och ekonomisk analys
Affärs – och marknadsplan
Lokal företagsledning
Skatterådgivning
Juridisk rådgivning
Internationellt nätverk för “ Business to Business “
Företagsetablering i Sverige
Företagsetablering Internationellt
Bevakning åt Internationella klienter

Dalco Admin AB is an independent member of

