
HITTA I 

BOLAGSHANDLINGAR 
 
 

Fr.o.m. 1897 registrerades aktiebolag hos Patent- och registreringsverket. Riksarkivet förvarar en 
stor del av Patentverkets bolagsbyrås äldre handlingar rörande aktiebolag. Här finns det egentliga 
aktiebolagsregistret 1897–1972 samt registrerings- och räkenskapshandlingar för aktiebolag som 
upphört t.o.m. 1960.  
För att få fram handlingar om bolaget är det en fördel om man känner till tidpunkten för bolagets 
upphörande och dess registreringsnummer. Dessa uppgifter får man i det ALFABETISKA 

AKTIEBOLAGSREGISTRET 1897-1970 (D 2 C enligt arkivförteckningen). För att beställa fram 
handlingarna går man sedan till Patent- och registreringsverkets bolagsbyrås arkivförteckning 
(beteckningen F 42).  
 
Registreringshandlingarna för bolag som upphört t.o.m. 1960 finns i serien E 3 A. Registrerings-
numret står i anmärkningskolumnen. Beställningen sker med volymnumret. Fr.o.m. 1911 finns 
också årliga räkenskapshandlingar i serien E 5 A.  
 
För att beställa fram handlingarna för bolag som upphört t.o.m. 1960 och har ett lägre registrerings-
nummer än 28.388 behöver man känna till ett särskilt räkenskapsnummer. Detta finner man i serien  
D 4, ett alfabetiskt kortregister, som kan beställas fram. Räkenskapsnumret står högst upp till höger  
på korten. Fr.o.m. registreringsnumret 28.388 används detta nummer även som räkenskapsnummer.  
 
Om bolaget upphört efter 1960 eller fortlever finns registrerings- och räkenskapshandlingarna hos 
Bolagsverket, 851 81 SUNDSVALL.  

 
Riksarkivet har också det egentliga aktiebolagsregistret (serie D 1 AA med supplementen i 
serierna D 1 ABA, ABB och ABC), som innehåller mer kortfattad information om samtliga 
aktiebolag 1897–1972 31/5, oberoende av om de upphört före 1961 eller ej.  
 
Med registreringshandlingar avses t.ex. stiftelseurkund, bolagsordning, uppgifter om styrelse, 
aktiekapital och säte, ändringar av dessa samt likvidation, konkurs m.m.  
 
Räkenskapshandlingarna utgörs av verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning, balans-
räkning samt från 1948 revisionsberättelse.  
 
Före1897 kan man hitta uppgifter om bolagsordningar m.m. för aktiebolag i Civildepartementets 

arkiv i Riksarkivet. Det var nämligen Kungl. Maj:t som då stadfäste bolagsordningen.  
 
Företag som inte var aktiebolag anmäldes från och med 1888 till de handelsregister som fanns 
vid magistraterna, länsstyrelserna och för Stockholms del, Överståthållarämbetet. Arkiven i fråga 
finns i allmänhet vid respektive landsarkiv.  
Det är emellertid värt att veta att samlingar av anmälningar till handelsregistren, aktiebolags-
registret samt föreningsregistren (gällande ekonomiska föreningar) gavs ut i tryck. De benämnes 
under olika tider på skiftande sätt. Rätt länge kallades de Samling av anmälningar till aktie-

bolagsregistret m.m. Bundna årgångar av dessa finns i RA:s bibliotek för åren 1888-1940. l94l-
1971 finns de i häften i biblioteket (hylla 129).  
 
Handlingar rörande försäkringsbolag finns i Försäkringsinspektionens arkiv. 

I Svenska Bankföreningens klipparkiv finns klipp som rör aktiebolag till och med 1957.  
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