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Snabba fakta
• All verksamhet i Sundsvall
• Avgiftsfinansierad myndighet
• GD

Sundsvall

• 577 anställda
• Omsättning cirka 500 Mkr
för 2016

Stockholm

Göteborg

Malmö
Januari 2017
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I våra register finns
Aktiebolag

535 629

Bankaktiebolag

42

Enskild näringsidkare

371 719

Utländsk banks filial

29

Handelsbolag

53 620

Försäkringsaktiebolag

115

Kommanditbolag

18 466

Medlemsbank

2

Ideell förening som bedriver näring

1 017

Ömsesidigt försäkringsbolag

74

Sparbank

47

Trossamfund

19

Bostadsrättsförening

31 175

Enkla bolag

787

Ekonomisk förening

14 767

EEIG

23

Kooperativ hyresrättsförening

135

Europabolag

5

Bostadsförening

295

Europakooperativ

1

Sambruksförening

7

Filial till utländskt företag

3 066

Summa: 1 031 040
Januari 2017
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Bolagsverkets utveckling
2014

2015

2013
Uppgiftslämnarservice –
2011
Myndighetssamarbetet
2010
utifrån
regeringsuppdraget
regionssidan
på
starta
& driva
utvecklas
2009 Första
”ett
minskat
och förenklat
Minameddelanden.se
verksamt.se
från 6 tilldriftsätts
11 myndigheter.
2008 blir kansli
åt
uppgiftslämnande
för företag”
öppnar
2007verksamt.se
lanseras
Patentombudsnämnden
2006
e-inlämning för samtliga
tar över kungörandet
företagsformer
2004
register föri elektroniska
elektronisk
Postochinlämning
Inrikes
e-inlämning
för Tidningar
pantbrev
och register mot
2003 för aktiebolag
enskilda
firmor
företagsärenden
penningtvätt
Bolagsverket
blir
övertar registreringen
av
2002
för
ombud
egen
banker
och försäkringsföretag
verket
blirmyndighet
företags2001
inteckningsmyndighet
elektronisk
1999
dokumenthantering
EEIG,
enkla bolag, personlig
konkurs,
förseningsavgifter,
1995
tillstånd till fusion, näringsförbud
dispensfrågor
1994
och likvidation
tar över handels- och
1993
föreningsregistren
utlokaliseras
1978
till Sundsvall
börjar registrera
1975
filialer
registrering av
1897 aktiebolag startar
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XML - Extensible Markup Language
• Hämta uppgifter i XML-format och implementera uppgifterna till ett
eget gränssnitt eller direkt integrerat med era egna
verksamhetssystem (exempel som förifylld information).
• Som kund får du tillgång till Bolagsverkets näringslivsregister. Det
innehåller bland annat uppgifter från aktiebolags-, handels- och
föreningsregistren. Du kan exempelvis hämta information om
styrelser, årsredovisningar och företags aktiekapital.
• XML-tjänsten innebär att ni som kund ställer en fråga i taget (per
organisationsnummer) mot vår databas. Frågorna ställs mot de olika
XML paket vi har, cirka 20 stycken.
• Mer information om XML-tjänsten och de olika schemapaketen finns
på vår hemsida: http://bolagsverket.se/be/sok/xml
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XML , så ser det ut
<identitet200:Organisationsnummer>5560125790</identitet200:Organisationsnummer>
<foretagshuvud200:Namn>Aktiebolaget Volvo</foretagshuvud200:Namn>
</foretagshuvud200:Firma>
<foretagshuvud200:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</foretagshuvud200:Foretagsform>
<Foretagsgeneration publikt="true">
<firma200:Namn>Aktiebolaget Volvo</firma200:Namn>
<firma200:Registrerad>1915-05-05</firma200:Registrerad>
<BildatDatum>1915-04-09</BildatDatum>
<for:Bolagsmarkering kod="n">nordiska-listan</for:Bolagsmarkering>
<for:Bolagsmarkering kod="vpc">värdepapperscentralen</for:Bolagsmarkering>
<lan200:Lan kod="14">Västra Götalands län</lan200:Lan>
<lan200:Kommun kod="80">Göteborg kommun</lan200:Kommun>
<adress200:Postnummer>405 08</adress200:Postnummer>
<adress200:Postort>GÖTEBORG</adress200:Postort>
<for:Foreskrifter typ="bolagsordning">
<for:Rakenskapsar>0101-1231</for:Rakenskapsar>

2017-06-02

6

XML i Näringslivsregistret
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Avisering
• Tjänsten innebär bevakning av händelser i våra register med dagliga
filleveranser.
• Du kan välja att bevaka en eller flera företagsformer och till detta en eller
flera typer av ändringar. För att starta en aviseringstjänst börjar en ny kund
med att hämta ett s.k. Baslyft, vilket kan beskrivas som en kopia på
gällande registrerade uppgifter för de företagsformer och
informationsposter som kunden sedan ska bevaka.
• Ett Baslyft innehåller den nu gällande informationen för de ändringar du
tänkt bevaka. Efter levererat Baslyft så påbörjas de dagliga aviseringarna
och du får därefter byta ut den information som är den senast uppdaterade.
På så sätt har du aktuell information om de register du valt att bevaka.
• Det sker vanligtvis tusentals registreringar i våra register mellan måndag
och fredag, men sedan 2016-12-17 så aviseras även registrerade ändringar
lördag och söndag.
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Avisering, så här ser det ut
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Kontakta oss
mary.norell@bolagsverket.se
martin.bestdahl@bolagsverket.se
michael.hultberg@bolagsverket.se
Telefon: 0771-670 670
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