Vi på FORMA Jurister och Ekonomer har allt under samma tak. Vi fokuserar
på tre arbetsområden – juridik, bolag och ekonomi. Dessa tre områden gör
att vi kan hjälpa våra kunder med fler frågor och mer komplexa problem.
När det behövs arbetar vi i team mellan de olika arbetsområdena för att
skapa bra lösningar till våra kunder.

KONTAKT						BESÖKSADRESSER
Box 1030, 851 11 Sundsvall

info@formagruppen.se

Storgatan 12, Sundsvall

växel: +46 (0)10 762 45 00

www.formagruppen.se

Sibyllegatan 30, Stockholm

EKONOMI för alla situationer
Vår ekonomigrupp har erfarenhet från de flesta branscher. Vi arbetar
föratt hålla en hög personlig service och kompetens i våra uppdrag.
Vi utnyttjar de senaste tekniska lösningarna för era för behov. Våra
kunduppdrag medför allt från löpande redovisning till bokslut,
deklarationer och ekonomistyrning.
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Löpande redovisning
Löneadministration
Bokslut och årsredovisning
Inkomstdeklarationer
Skattedeklaration
Ekonomistyrning
Budget
Värderingfrågor
Scanningstjänster
Betalningslösningar

Ring Alexander Björk för ytterligare frågor: 010-762 45 05
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BOLAGSTJÄNSTER för alla situationer
Vår bolagsrättsliga grupp arbetar med att bilda företag, ändringar
av företag mot Bolagsverket och avveckling av företag. Eftersom vi
har väl utvecklade rutiner kan du vara igång med ditt nya bolag två
timmar efter lämnad beställning.

• Bilda aktiebolag

Med Formas LAGERBOLAG är du snabbt igång, vi har
sålt 9700 lagerbolag sedan starten 2001.

• Bolagsjurister

Våra JURISTER hanterar dina bolagsrättsliga frågor
snabbt och effektivt.

• Företagsavveckling

Formas tjänst SNABBAVVECKLING gör att du
smidigt kan genomföra din företagsavveckling.

Vanliga uppdrag avser bolagsordningsändring, nyemissioner,
Styrelseändringar, hembud, eller att bli publikt bolag.

Ring Roine Ankarström för ytterligare frågor: 010-762 45 14 eller
besök vår sida för bolagstjänster, www.formabolag.se.
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JURIDIK för alla situationer
I vår juridikgrupp arbetar vi första hand med företagsrelaterade
juridiska frågor. Det kan röra sig om olika typer av avtalsfrågor,
tvister som uppstår i verksamheten eller överlåtelser av företag
och fastigheter.
Våra jurister lämnar arbetar med kreativa lösningar för
dina juridiska behov.

• Affärs- och familjerätt

Inom området affärs- och familjerätt arbetar vi med
avtalsfrågor, ekonomisk familjerätt, domstolstvist och
företagsöverlåtelser.

• Bolagsrätt

Här arbetar vi med bildande av företag, ändringar av
företag mot Bolagsverket och avveckling av företag.

• Beskattningsrätt

Här arbetar vi med optimering av skatteutfall,
rådgivning och skatteprocess i domstol.

Ring Johan Bratteberg för ytterligare frågor: 010-762 45 08
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