Ansökan om dödande av
värdepapper som kommit bort
Aktiebolag

851 81 Sundsvall
0771-670 670
www.bolagsverket.se
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Skicka till:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Ansökan ska göras av den person eller det företag som har förlorat ett eller flera värdepapper. Sökanden måste
alltså vara någon som faktiskt har fått värdepappren. Om värdepappren har kommit bort hos en tidigare ägare
måste du istället be den tidigare ägaren att göra ansökan. Annars kan vi avvisa din ansökan.
1. Sökande, alltså du som förlorat värdepappret
Namn/företagsnamn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

2. Ombud och fullmakt
Jag (företaget) ger fullmakt till nedanstående ombud eller den han eller hon utser i sitt ställe att skicka in denna
ansökan och företräda mig (företaget) i detta ärende.
Ombudets namn

Företag

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefonnummer dagtid

3. Aktiebolag som gett ut värdepappren
Organisationsnummer

Företagsnamn

4. Värdepapper som kommit bort Skriv ett värdepapper per rad. Om det finns kopior av värdepappren ska de skickas med.
Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

Nummer eller andra uppgifter på värdepappret

5. Upplysningar om värdepappren
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5.1 När och hur fick du eller ditt företag värdepappren? Skriv datum och händelse, exempelvis köp eller arv.

5.2 När senast hade du eller ditt företag värdepappren? Skriv datum.
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5.3 Var och hur förvarades värdepappren?

5.4 När och hur förlorades värdepappren?

5.5 Har värdepappren lämnats till någon annan? Varför? Vad säger den som tog emot dem?

5.6 Vilka andra kan känna till var värdepappren finns? Var säger de att värdepapprena finns?

6. Övrigt

7. Underskrift Ansökan ska skrivas under av sökanden eller av ett ombud med fullmakt Obs! Använd blå bläckpenna. Bilagor, se sidan 3

under punkt 8.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

8. Ansökningsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.
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Betalt belopp

Datum
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Information
Använd den här blanketten när du ska ansöka om dödande av värdepapper som har kommit bort. Det
kan vara ett interimsbevis, optionsbevis, emissionsbevis, konvertibelt skuldebrev eller en teckningsoption. Mer information finns på bolagsverket.se.
1. Sökande, alltså du som förlorat värdepappret
Fyll i person- och adressuppgifter för sökanden, alltså för dig eller ditt företag. Är sökanden en juridisk
person, exempelvis ett aktiebolag, ska företagsnamnet skrivas enligt registreringsbeviset eller motsvarande.
Fyll då i organisationsnummer.
2. Ombud och fullmakt
Fyll i person- och adressuppgifter för ombudet om du eller ditt företag har ett ombud. Se även under punkt 7.
Underskrift.
3. Aktiebolag som gett ut värdepappren
Fyll i organisationsnummer och dagens registrerade företagsnamn för aktiebolaget som gett ut de värdepapper
som kommit bort. Se även under punkt 4. Vädrepapper som kommit bort om uppgift om tidigare
företagsnamn.
4. Värdepapper som kommit bort
Fyll i nummer eller andra uppgifter som för de vädrepapper som har kommit bort, exempelvis datum när
värdepappren gavs ut, företagsnamnn när värdepappren gavs ut eller vem som värdepappren gavs ut till. Du
kan fortsätta i ruta 6. Övrigt eller göra en en egen förteckning.
5. Upplysningar om värdepappren
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter så att vi kan handlägga ditt ärende.
6. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
7. Underskrift
Sökanden eller ombudet ska skriva under ansökan. Om sökanden är ett företag ska den som är behörig
företrädare för företaget skriva under, alltså den eller de som tillsammans får teckna företagets firma. Om det
finns en separat fullmakt kan ombudet skriva under ansökan. Se även under punkt 2. Ombud och fullmakt.
8. Ansökningsavgift
Avgiften är 950 kronor. Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På
betalningen ska du skriva sökandens namn. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt
ärende. Det går inte att använda depositionskonto för ombud eller betala mot faktura i detta ärende. Vi betalar
inte tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.
Bilagor





Bolagsverket 812 2018-05-25



Separat fullmakt och eventuell transportfullmakt – om du eller ditt företag använder sådan.
Fullmakten ska vara skriftlig och måste omfatta denna typ av ärende. Den ska skrivas under i
original av dig eller av den som är behörig företrädare för ditt företag, alltså den eller de som
tillsammans får teckna företagets firma.
Kopior av de värdepapper som kommit bort eller av liknande brev som innehåller samma uppgifter.
Skriv vilket det är.
Om sökanden är ett företag som inte är registrerat i Bolagsverkets register ska du även skicka in en
kopia av registreringsbevis och andra handlingar som visar vem som är behörig att företräda
företaget.
Bestyrkt kopia av bouppteckning eller skifteshandling och fullmakt från dödsbodelägare som inte
har skrivit under ansökan.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
På bolagsverket.se beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter i just det här fallet. Där beskriver vi hur
länge vi sparar dina personuppgifter, varför vi har tillåtelse att behandla dem och för vilka syften vi gör det.
Vi beskriver även när dina personuppgifter kan lämnas ut till någon annan. Du kan också läsa mer om dina
rättigheter, bland annat din rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

