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Varje dag om 
små och medel-
stora företag
!Vad vill du läsa om på 
DI Entreprenör? Tipsa oss, 
entreprenor@di.se
08-573 650 00

VÄSTERVIK
20 meter ner i urberget,
i ett före detta militärt
bergrum, har företaget
Valvea sina datahallar. 

All militär övervak-
ningsutrustning som
håller koll på temperatur,
 fuktighet och säkerhet
finns kvar.

”Enda hotet är hack-
are, men mot dem finns
å andra sidan inget
hundraprocentigt
skydd”, säger Fredrik
Andersson.

Västerviksbröderna Niklas
och Fredrik Anderssons
serverhotell är  bomb -
säkert. 

Atombombssäkert. 
Bakom halvmetertjocka

metalldörrar, långt ned
 under marken, har de
 inrett en datacentral. Flera
rum är fyllda med burar för
servrar.

Absolut ren luft
”Det här är en perfekt  miljö
med absolut ren luft och ex-
akt temperatur. Dataserv-
rar alstrar väldigt mycket
värme, men eftersom vi be-
finner oss så långt under
jord får vi mycket naturlig
kyla gratis året om”, säger
Niklas Andersson.

Även statisk elektricitet
slipper man till stor del 
eftersom luftfuktigheten
kan regleras för att inte 
vara för låg i bergrummet
som byggdes för att klara
att  hysa 70 man i flera 
månader. Här finns egen
brunn, dieselaggregat och
sär skilda rum som skyddar
mot elektromagnetisk
strålning.

Klarar åskoväder
”Inte ens åska kan slå ut
systemen, hela kullen över
oss är skyddad med ett jor-
dat nät”, säger Fredrik
 Andersson.

Niklas och Fredrik
 Andersson startade Valvea
för ett par år sedan efter att
 tidigare ha varit anställda
på teknikföretaget Hew-
lett-Packard i Stockholm
och på Irland. 

Företaget ska, förutom
att hyra ut plats till före-
tagsservrar, även tillhan-
dahålla kapacitet för före-
tag som har vuxit ur sina
egna servrar. Valvea
 erbjuder sig också att  sköta
hela it-system för  företag.
En anställd och en  tim -
anställd finns än så länge
på plats.

Byggt på 1950-talet
Mycket tid och arbete har
gått åt till att göra i ordning
bergrummet, som ligger
mitt i ett villaområde.
 Anläggningen byggdes på
1950-talet för marin sig-
nalspaning och skulle
skydda både människor
och känslig elektronik. 

När försvaret inte längre
behövde bergrummet,
överlämnades det till Väs-
terviks kommun som har
hyrt ut det. Men att köpa
det  visade sig svårt.

”Fastigheten var så
hemlig att den officiellt  inte
fanns. Och det som inte
finns går ju inte att sälja”,
säger Niklas Andersson.

Vill dubbla omsättning
Men efter diverse turer är
de nu ägare till ett bergrum
med 400 kvadratmeter hus
och 1 600 kvadratmeter
 sidoutrymmen för 400 000
kronor.

Största kund än så länge
är elektronikgrossistföre-
taget Gycom, men Niklas
och Fredrik Andersson
räknar med att redan nästa
år ha fördubblat årets om-
sättning på 2 Mkr.

KIA ROMAN
kia.roman@di.se

073-392 67 92

Panlegis, som har den norske
 juristen Claes Zangenberg
som huvudägare, uppger att
man i Norge har 17 000 kun-
der som har anlitat bolaget
för att få hjälp att starta sina
företag enligt en speciell
 modell. 

Under hösten har Panlegis
siktat in sig på den svenska
marknaden. 

Det hela går ut på att kun-
derna får ett ”Ltd-bolag”
 registrerat i England,  sedan
startas en filial i Sverige. På
så sätt kommer man runt
kravet på att ha 100 000 kro-
nor i aktiekapital.

”Men poängen är att bola-
get ändå får alla de fördelar
som ägarna till ett aktie -
bolag får, som full ansvars-
begränsning, namnskydd 
i hela landet, möjlighet att få
utdelning från bolaget och
möjlighet att anställa sig
själv”,  säger marknads -
chefen Joakim Gustafsson.

Men Bolagsverket har
 invändningar.

”Vi har kontakt med
många företag som får pro-
blem med bolagsformen och
inte är nöjda. Dels väcker det
frågor bland kunder om hur
seriöst företaget är när det
står Ltd i stället för AB  efter
namnet och man upptäcker
att det är en filial man ska ha
affärer med”, säger Bolags-
verkets chefsjurist Per Nord-
ström. 

”Det är också så att man
får vissa skyldigheter gent -
emot de engelska myndig -
heterna när det gäller redo-
visning, och det kan medföra
ökad administration.” 

Ofta fel i redovisningen
Även på Skatteverket är man
skeptisk.

”Panlegis är inte ensamt
om att erbjuda dessa tjänster
och det är helt lagligt enligt
en EU-dom från Danmark.
Vi kontrollerar de här bola-
gen rutinmässigt som alla
andra, men under 2008–
2009 har granskningen skett

i en riktad insats som fort-
sätter under 2010. Vi ser att
det är vanligt med fel i bola-
gens skatteredovisning, vil-
ket gör att de kan få problem.
De kanske exempelvis ska
redovisa uttag och intäkter
på ett annat sätt än de har
trott”,  säger Skatteverkets
analytiker Angela Langens-
kiöld.

Hon har också siffror på
att hela 90 procent av de
 filial  bolag som påförts skatt
 efter granskning i Skattever-
kets riktade insats är rest -
förda, alltså har skatteskul-
der som har gått vidare till
Kronofogdemyndigheten.

”Kunder och leverantörer
bör vara medvetna om att ett
filialbolag inte har den säker-
het som ett aktiebolag har.
Utan aktiekapital är det lika
lätt att starta som att avsluta
ett bolag”, säger Angela
Langenskiöld. 

Tvingades i konkurs
En av Panlegis kunder i Sve-
rige är Karen Waite i Växjö
som har ett företag inom
språkutbildning.

”Jag hade tidigare ett
 aktiebolag, men under låg-
konjunkturen fick jag pro-
blem då jag förbrukade för
mycket av aktiekapitalet. Jag
hade flera uppdrag som var
på väg in, men myndigheter-
na var tuffa mot mig och till

slut tvingades jag i konkurs”,
säger Karen Waite.

”Det enda problemet för
mig har varit att svenska
myndigheter haft svårt att
förstå bolagsformen. Vi är ett
svenskt bolag med ett svenskt
organisationsnummer, vi be-
talar moms, skatt och arbets-
givaravgift i Sverige och lyder
under svenska bokföringsre-
gler”, säger  Karen Waite.

Panlegis tar ut en en-
gångsavgift på 3 400 kronor
för tjänsten och en  årlig 
administrationsavgift på
2 300 kronor.

”Lyckad reklam”
Två av annonserna som ska
sälja bolagets affärsidé har
innehållit bilder på preven-
tivmedel och en lättklädd
kvinna som lett till en anmä-
lan hos reklamombudsman-
nen. 

Joakim Gustafsson är dock
nöjd med utfallet.

”Det var ett lyckat grepp,
telefonerna har gått varma.
De traditionella annonser
som vi provade först hade 
liten effekt.”

De telefoner som Joakim
Gustafsson nämner finns på
Malta. Där finns Panlegis
med 30 anställda.

ANDERS LÖVGREN
anders.lovgren@di.se

070-300 37 19

Norskägda Panlegis har gett sig in i Sverige
och erbjuder nya företag ett alternativ till
att starta ett traditionellt aktiebolag.

”Vi är bolagsbildningens Ryan Air”, säger
marknadschefen Joakim Gustafsson.   

Starten har dock varit turbulent – både
Bolagsverket och Skatteverket hissar
 varningsflagg.
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Turbulent start
för ny bolagsform

BOMBSÄKERT. Bröderna Niklas och Fredrik Anderssons
serverhotell ligger 20 meter under jord. FOTO: MATS SAMUELSSON

NÖJD KUND. Karen Waite, som har ett  språk utbildningsföretag, är nöjd med sitt Ltd-bolag. ”Upplägget passar mig perfekt”, säger
hon. FOTO: MATS SAMUELSSON

Datahackers
enda hotet mot
bergsäker idé


