
ETT ERBJUDANDE I SAMARBETE

Nu erbjuder vi dig som är medlem i Creative House att 
prova Boardeasers produkter helt kostnadsfritt*: 

 ✓ testkonto ett helt år
 ✓ digital aktiebok i 5 år

 
Vi erbjuder även förmånliga rabatter år 2 och framåt. 
Gå till www.boardeaser.com och skapa konto med  
kampanjkoden: Creative House 

*Erbjudandet kan aktiveras under tiden företaget har medlemskap i Creative House. 
Gäller inte produkter från tredjepart i Boardeaser (t.ex. videomöten). Vid omsättning 
över 10 MSEK gäller 50% rabatt första året.

Digitalt stöd för effektiv bolagsstyrning

Board Portal  |  E-sign  |   Ipad/iPhone App  |  Video Meetings 

Evaluation  |  General Meeting  |  Projects  |  Dropbox Integration

Styrelseportal
Vi förenklar och effektiviserar arbetet för alla med-
lemmar och samlar allt på en plats med tydlig över-
blick i webbportal och  iPad/iPhone App.

E-signering
30% rabatt

Boardeaser är en säker molntjänst för professionell 
bolagsstyrning. Våra verktyg förenklar och effektiviserar 
vardagen för dig i styrelse och ledning. 

Hur kan hjälpa Boardeaser dig? 
 

 ✓ Tidsbesparing: effektiviserar det löpande arbetet för styrelse och ledningsgrupp

 ✓ Högre kvalitet: ger stöd att sköta bolagsadministrationen professionellt

 ✓ Finansiell koll: automatisk överblick på bl.a. likviditet, KBR, skatter, kassaflöde 

 ✓ Snabb rapportering: genererar rapporter med bara knappklick

 ✓ Ordning & reda: hjälper er att alltid vara redo för en DD och öka chansen till högre värdering
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Professionell rapportering
Skapa rapporter med några knappklick! Boardeaser 
samlar in data från en rad källor för att pedagogiskt 
presentera trender och insikter för din styrelse.

Financials  |  Reports  |  KPI-analytics  |  Group Consolidation

Business Units  |  Marketing   |  Integrations

Management & Governance
Boardeaser hjälper er att hålla ordning och reda på 
alla viktiga dokument och avtal – bolaget är ständigt 
redo för en due diligence och försäljning.

Management Team  |   Group Management  |   Client Management   

Contracts  |   Shareholder Register  |   Annual Report E-sign

Virtuella datarum (lanseras 2020)
Våra datrum ger möjlighet att dela dokument, avtal 
och finansiell dashboard med olika motparter, t.ex. 
externa ägare och revisor. Säkert och enkelt!

Investor Relations  |  Due Diligence  |   Auditor  |  Bank  |  Tailored Rooms


