
 

 

 

 

  

 

Rätt att företräda bolag eller andelslag enligt bestämmelser i bolagsordningar och 

stadgar i handelsregistersystemet  

I bolagsordningen kan föreskrivas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att 

företräda bolaget utgående från sin ställning. Rätten är då bunden till företrädarens ställning men 

oberoende av person. I andelslag bestäms detta i stadgarna. 

Nedan hittar du listor över olika bestämmelser i bolagsordningar och stadgar som gäller företrädande. 

De är tillgängliga i handelsregistrets elektroniska informationstjänst. Observera att termen verkställande 

direktör anknyter här till aktiebolag enligt aktiebolagslagen och till andelslag. Termen disponent anknyter 

till bolag enligt lagen om bostadsaktiebolag. 

 

Alla företagsformer: 

 

 Ersättaren för styrelseledamot ensam  

 Styrelsemedlem ensam     

 Styrelsemedlem och suppleant var för sig  

 Styrelsemedlemmar och suppleanter två gemensamt   

 Styrelsens ordförande ensam     

 Styrelsens ordförande ensam och två styrelsemedlemmar gemensamt 

 Styrelsens ordförande och styrelsemedlem gemensamt. 

 Tre styrelseledamöter tillsammans  

 Två styrelsemedlemmar gemensamt 

  

Aktiebolag och andelslag: 

     

 Ordinarie styrelseledamöterna och verkställande direktören, var för sig, eller av två suppleanter 

tillsammans.     

 Styrelseledamöter, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören, två 

tillsammans       

 Styrelsemedlem och verkställande direktören gemensamt    

 Styrelsemedlem och verkställande direktören gemensamt samt två styrelsemedlemmar 

gemensamt     

 Styrelsemedlem och verkställande direktören var för sig    

 Styrelsemedlem, verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant var för sig 

 Styrelsens ordförande ensam samt verkställande direktören och styrelsemedlem gemensamt 



 

 

 

 

  

 

 Styrelsens ordförande ensam, styrelsemedlem och verkställande direktören gemensamt och två 

styrelsemedlemmar gemensamt.    

 Styrelsens ordförande och styrelsemedlem gemensamt eller verkställande direktören och 

styrelsemedlem gemensamt      

 Styrelsens ordförande och verkställande direktören gemensamt   

 Styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig och tre styrelseledamöter 

tillsammans     

 Styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt en styrelseledamot och en 

ersättare för en styrelseledamot tillsammans     

 Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam   

 Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelsemedlemmar 

gemensamt     

 Styrelsens ordförande, verkställande direktören och en styrelseledamot, alltid två tillsamman 

 Styrelsens ordförande, verkställande direktören och ersättare för styrelseledamot var för sig 

 Styrelsens ordförande, verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant vardera 

ensam     

 Styrelsens ordförande, verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant vardera 

ensam samt två styrelsemedlemmar gemensamt    

 Två styrelseledamöter tillsammans eller verkställande direktören eller ställföreträdaren för 

verkställande direktören tillsammans med en styrelseledamot   

 Verkställande direktören ensam     

 Verkställande direktören ensam och tre styrelseledamöter tillsammans   

 Verkställande direktören ensam och två styrelsemedlemmar gemensamt   

 Verkställande direktören ensam, styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsammans 

 Verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans, styrelsens ordförande och en 

styrelseledamot tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans   

 Verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans, styrelsens ordförande och en 

styrelseledamot tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans   

 Verkställande direktören och styrelsens ordförande tillsammans eller två styrelseledamöter 

tillsammans     

 Verkställande direktören och styrelsens ordförande tillsammans, verkställande direktören och en 

styrelseledamot tillsammans eller styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsammans 

 Verkställande direktören och styrelsens ordförande var för sig samt två styrelseledamöter eller 

ersättare tillsammans     

 Verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare var för sig och två 

styrelseledamöter tillsammans     



 

 

 

 

  

 

 Verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant vardera ensam  

 Verkställande direktören, styrelsemedlem och suppleant vardera ensam  

  

Bolag som tillämpar lagen om bostadsaktiebolag:  

   

 Disponenten ensam     

 Disponenten ensam och två styrelsemedlemmar gemensamt   

 Disponenten ensam, styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsamman  

 Disponenten och styrelsens ordförande tillsammans, styrelsens ordförande och en 

styrelseledamot tillsammans     

 Disponenten, styrelsens ordförande och en styrelseledamot var för sig   

 Styrelsemedlem och disponenten gemensamt     

 Styrelsemedlem och disponenten gemensamt samt två styrelsemedlemmar gemensamt 

 Styrelsemedlemmar och disponenten var för sig    

 Styrelsens ordförande ensam samt av två styrelseledamöter tillsammans eller av bolagets 

disponent tillsammans med en styrelseledamot.    

 Styrelsens ordförande och disponenten gemensamt    

 Styrelsens ordförande och disponenten tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans 

 Styrelsens ordförande och disponenten tillsammans, eller vardera tillsammans med en 

styrelseledamot     

 Styrelsens ordförande och disponenten vardera ensam    

 Styrelsens ordförande och disponenten vardera ensam samt två styrelsemedlemmar gemensamt

     

 


