
Kom godt fra start med din  
egen virksomhed. Succes som 
iværksætter kræver, at du har  
styr på både det forretnings- 
mæssige og det juridiske. 



Valg af selskabform kr. 2.500
Generel rådgivning om valg af selskabsform, herunder fordele 
og ulemper ved de relevante selskabsformer, samt eventuel 
rådgivning om selskabs-/holdingstruktur.

Stiftelse af selskab kr. 3.000
Udarbejdelse af dokumenter til brug for stiftelse, herunder 
stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. Foretagelse af 
anmeldelse af stiftelsen til Erhvervsstyrelsen (inkl. gebyr) 
samt oprettelse af fysisk selskabsmappe (Samlemappe til de 
udarbejdede selskabsdokumenter). 

Direktørkontrakt/ansættelseskontrakt kr. 3.000 
Udarbejdelse af forhandlingsoplæg til direktørkontrakt eller 
ansættelseskontrakt.

Identifikation af yderligere behov/risici  kr. 3.000
Overordnet gennemgang af eventuelle andre fokusområder 
for dig som iværksætter med henblik på at identificere behov 
eller særlige risici ved din virksomhed, herunder f.eks. patenter, 
varemærker og andre immaterielle rettigheder, lejeaftaler, 
forsikringer, leverandøraftaler, samarbejdsaftaler, salgs- og 
leveringsbetingelser samt IT.

Samlet pris for hele pakken kr. 8.500

Alle priser er ekskl. moms. Ved køb af mindst ét (1) element i Iværksætterpakke 1 
udarbejdes ejeraftale efter medgået tid ÷15%.

Iværksætterpakke 1

Formål
Formålet med Iværksætterpakke 2 er at etablere og løbende  
vedligeholde en juridisk tryghed i forbindelse med din  
virksomheds opstart og videreudvikling, så du undgår 
utilsigtede overraskelser.

Fordele for virksomheden – og for dig 
Fast tilknyttet advokat og forretningsmæssig sparringspartner 
samt løbende juridisk optimering og opfølgning.

Abonnementsindhold 
Telefonisk Hotline, samt et halvårligt statusmøde,  
hvor virksomhedens overordnede juridiske status drøftes.  
Timerabat på 20 % for  juridisk sagsbehandling i abonne- 
mentets løbetid. 

Årlig pris for pakken  
(Intropris max 2 år) (ekskl. moms) kr. 8.000

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000  
eller mail@70151000.dk.

Iværksætterpakke 2  
– iværksætterabonnement

Med os som sparringspartner er du sikker 
på, at rammerne og det juridiske funda- 
ment for din fremtidige virksomhed er 
på plads, så du har et godt afsæt for 
fremtiden.

Her finder du prisoplysninger vedrørende 
de iværksætterpakker, som vi kan tilbyde.

SOM IVÆRKSÆTTER ER det helt afgørende at komme godt 
fra start. Ud over den gode idé eller det nye forretningskon-
cept, som du påtænker at føre ud i livet, er det mindst lige 
så vigtigt at have styr på de forretningsmæssige og juridiske 
rammer.

Derfor bør du, som iværksætter, søge juridisk rådgivning og 
forretningsmæssig sparring, så tidligt i opstartsfasen som muligt. 
Herved undgår du utilsigtede overraskelser og får etableret en 
god platform for din fremtidige virksomhed. Med udgangs-
punkt i en resultatorienteret rådgivning har vi derfor oprettet 
en specialistgruppe med henblik på en målrettet rådgivning af 
iværksættere.
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