BLI LÅNGSIKTIGT
FINANSIERINGSBAR MED
INVONO One är byggt med fokus på
att underlätta administration och
förenkla kommunikation – framför
allt mellan ledning och ägare i onoterade företag. Att driva uppstartsbolag är ofta en tuff utmaning och
därför är det viktigt med effektiva
verktyg som underlättar bolagsbygget. Att i ett tidigt skede skapa

förtroende och transparens mellan
bolagets olika intressenter kan vara
direkt avgörande inför t.ex. en kapitalanskaffning.
INVONO One hjälper er att driva er
bolagsstyrning på ett professionellt
sätt genom ett antal olika moduler.
Nedan kan ni läsa om ett urval av vår
funktionalitet.

Digital aktiebok

Vår wizzard hjälper er att skapa er digitala aktiebok. Aktieboken uppfyller aktiebokslagens krav och samtliga nödvändiga transaktioner går att genomföra. När aktieboken
är registrerad kan ni enkelt generera rapporter i både Excel- och PDF-format.

Ordning och reda på viktig bolagsformalia

Genom vår dokumenthantering och datarum är det enkelt för företag att skapa
struktur över viktig bolagsformalia. Applicera vår färdiga mappstruktur för att enkelt
komma igång. I vårt demobolag finner ni även mallar och checklistor som kan hjälpa
till för att ta fram nödvändig dokumentation.

Depåtjänst för investerare

När er aktiebok är skapad kan ni bjuda in era aktieägare till deras depå i INVONO One.
Där kan investerare titta på ägardata, generera rapporter, få åtkomst till dokumentation m.m. En mycket uppskattad funktion som skapar transparens och trygghet.

Arrangera demokratiska bolagsstämmor

Kraven och intresset för att kunna delta och rösta under bolagsstämmor på distans
har ökat markant under pandemin. I INVONO One kan ni enkelt skicka ut kallelse,
dela dokumentation, samla in fullmakter och skapa omröstningar där resultatet
baseras på den aktiebok som finns registrerad.

Styrelse- och ledningsmöten

Bjud in styrelse, ledning och andra arbetsgrupper till ert bolagskonto. I INVONO One
kan ni skapa ett fullt digitaliserat arbetsflöde för era möten. Agendamallar, kallelse,
privata anteckningar, mötesdokumentation, generering av protokoll, distribution av
signerat protokoll och mycket mer.

E-signering

Inbyggt i vår dokumenthantering finner ni vår e-signeringstjänst. Signering sker via
BankID eller e-postverifiering, båda ingår i den avancerade säkerhetsklassen AdES.
Verifikatet som skapas kan äkthetkontrolleras och är godkänt av Bolagsverket.

Priser/kontoplaner
 – Skapa er digitala aktiebok,
bjud in era investerare och ladda
upp era första bolagsdokument
 195 / – E-signering och
utökad lagring. Signering via BankID
3 kr/per signering. Signering via
e-postverifiering gratis.
 395 / – Skapa
mötesgrupper t.ex. styrelse, ledning
och advisory board. I Standard ingår
”enkla möten” vilket är enkelt sätt att
komma igång med digitala möten.
Även funktioner för bolagsstämmor
ingår i denna kontoplan.
 895 / – Full funktionalitet. I denna kontoplan ingår
”smarta möten” vilket är ett helt
digitaliserat arbetsflöde både innan,
under och efter ett möte.
  :
Obegränsat antal användare
Obegränsat antal aktieägare
Ingen bindningstid – betalning per
månad alt årsvis

Skapa ett gratis
bolagskonto på
invono.se

Erbjudande till Smilebolag
I samarbete med Smile Incubator erbjuder vi 30% rabatt i 36 månader till samtliga bolag kopplade till Smile's
inkubatorprogram. Vänligen kontakta Invono eller er kontaktperson på Smile Incubator för er personliga kod.

Kontaktperson
Redaregatan 48 • Besök: Henckels Torg 3
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Jacob Frick, Försäljningschef
jacob.frick@invono.se
0708-52 02 14

