PRISLISTE - ERHVERV
Hos Advokatfirmaet Himmerland ApS vil vi gerne have tilfredse kunder, som kontakter os igen, hvis de
på et senere tidspunkt skulle få brug for juridisk bistand til en ny opgave.
Det kræver, at vi yder god juridisk rådgivning, og at svartiden er kort. Vi ved, det også betyder meget,
at vore priser er fornuftige. Derfor bestræber vi os på altid at have konkurrencedygtige priser.
Som det fremgår af vores prisliste nedenfor, har vi faste priser på en række ydelser.
I mange andre tilfælde er det muligt at få oplyst en fast pris, inden opgaven påbegyndes.
Vi anbefaler, at I kontakter os telefonisk, så vi kan drøfte jeres behov og dermed også prisen for den
ydelse, som I har brug for.
Oveni vore priser kommer udgifter til det offentlige, herunder i form af gebyr til Erhvervsstyrelsen,
tinglysningsafgifter, udgifter til det offentlige til indhentelse af dokumenter, diverse skemaer m.v.

NEDENFOR FINDES UDVALGTE DELE AF VORES PRISER I ERHVERVSSAGER:
Priserne er angivet uden tillæg af moms. Der tages forbehold for prisændringer, ligesom disse kan
afviges, såfremt der gør sig særlige forhold gældende.
Indberetning til det offentlige ejerregister fra

kr.

700,00

Stiftelse af IVS, ApS eller A/S v. kontant indskud inkl. offentlige ejerregister

kr.

3.500,00

Samtlige oplysninger fremsendes digitalt.

Derudover afregnes efter timeforbrug for:
Rådgivning, møder og indhentelse af oplysning til grund for oprettelse og indberetning af selskaber.
Ejeraftale og overenskomster, efter medgået tid, almindeligvis

kr.

8.000,00

Interessentskabskontrakt, efter medgået tid, almindeligvis

kr.

8.000,00

Kapitalforhøjelse eller nedsættelse, fra

kr.

6.000,00

Solvent likvidation – enkelt selskab - simpelt, almindeligvis

kr.

8.000,00

Solvent likvidation – holding og ét datterselskab - simpelt, almindeligvis

kr.

12.000,00

Tinglysning af løsørepantebrev, eks. debitorskifte, almindeligvis

kr.

4.000,00

Udarbejdelse af løsørepantebrev og tinglysning heraf, almindeligvis

kr.

7.000,00

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt, fra

kr.

8.000,00

Udarbejdelse af lejekontrakt – bolig, fra

kr.

3.000,00

Gennemgang og forhandling med udlejer om erhvervslejemål, almindeligvis

kr.

6.000,00

Ansættelseskontrakt – simpel, fra

kr.

3.500,00

Ansættelseskontrakt – ledende medarbejder, herunder direktør, fra

kr.

5.500,00

Mortifikation af pantebrev, fra

kr.

5.000,00

Ejendomshandel erhverv, herunder køb af landbrug, efter timeforbrug og sagens omstændigheder.

BETALINGSOPLYSNINGER:
Bankkonto: Jutlander Bank A/S, Aars. Klientkonto: reg.nr. 9217 konto.nr. 1751759114.
Vores betalingsbetingelser er i mangel af anden aftale fakturadato + 14 dage netto.
Henvis venligst til vores sagsnummer i forbindelse med overførslen.

