
Ansökan om företagsinteckning

Jag ansöker om fastställande av företagsinteckning i nedannämnda företags inteckningsbara lösa egendom till 
säkerhet för betalning av bifogade pantskuldebrevs kapital, ränta och indrivningskostnader. 
Observera att alla uppgifter i ansökan är offentliga.

Anvisningar för att ansöka om företagsinteckning, och den här blanketten i pdf-format, hittar du på vår webbplats:  
www.prh.fi/foretagsinteckning 

Uppgifter om sökande

Sökandens namn

Gatuadress eller postbox

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Ange sökandens namn och postadress samt kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress.

Postkontor

Ankomstdag (PRS fyller i): Ärendenummer (PRS fyller i):

E-post

Uppgifter om ombud

Ombudets namn

Gatuadress eller postbox

Postnummer

Telefonnummer

Ange ombudets namn och postadress samt telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

Postkontor

E-post

Företag i vars egendom inteckning söks

Företagets namn
Ange företagets firma (namn) som förts in i handelsregistret samt FO-nummer.

FO-nummer

Begränsning av företagsinteckning
Om du ansöker om fastställande av inteckning med begränsning, ange begränsningsgrund och individualiseringsuppgifter i 
sin helhet. Se tillgängliga begränsningsgrunder på vår webbplats: www.prh.fi/foretagsinteckning
Vid behov använd separat bilaga.   

Uppgifter om pantskuldebrev
Ange nummer på pantskuldebrev, datum för underskrift samt kapital. Ange fast räntesats och 
indrivningskostnader i euro om de har överenskommits. Vid behov använd separat bilaga.
Nummer på skuldebrev

Nummer på skuldebrev

Nummer på skuldebrev

Nummer på skuldebrev

Nummer på skuldebrev

Nummer på skuldebrev

Datum för underskrift

Datum för underskrift

Datum för underskrift

Datum för underskrift

Datum för underskrift

Datum för underskrift

Kapital

Kapital

Kapital

Kapital

Kapital

Kapital

Räntesats

Räntesats

Räntesats

Räntesats

Räntesats

Räntesats

Indrivningskostnader

Indrivningskostnader

Indrivningskostnader

Indrivningskostnader

Indrivningskostnader

Indrivningskostnader



Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Underskrift

Skicka ansökan och bilagorna till PRS
Per Post:
Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsärenden
00091 PRH

Ansökan undertecknas av sökanden eller av ett ombud som sökanden har befullmäktigat.

Bilagor
Bifoga det eller de pantskuldebrev i original, för vilka inteckning söks. 
Annan bilaga kan utgöras exempelvis av en handling som visar förmånsrättsordningen eller av en fullmakt för ombud. 

Pantskuldebrev

Övriga bilagor

Förmånsrätt
Om du ansöker om inteckning för flera pantskuldebrev, ange deras inbördes förmånsrätt: har pantskuldebreven samma 
förmånsrätt, används förmånsrätten i nummerordning eller på ett annat specifikt sätt.
Pantskuldebreven har förmånsrätt i nummerordning
Pantskuldebreven har samma förmånsrätt
Pantskuldebreven har annan specifik förmånsrätt
Ange annan förmånsrättsordning (vid behov använd separat bilaga)

Uppgifter om innehavare av pantskuldebrev

Innehavarens namn

Gatuadress eller postbox

Postnummer

Om innehavaren av pantskuldebrevet är känd när företagsinteckning söks, ange innehavarens namn och postadress.

Postkontor

Gravationsbevis

Jag beställer gravationsbevis

Vid behov kan du beställa gravationsbevis över företagets inteckningar.

Faktureringsadress

Företagets namn

Gatuadress eller postbox

Postnummer

Ange faktureringsadress dit fakturan ska skickas.

Postkontor

Adress för nätfakturor

Företagets namn

Adress för nätfakturor

Operatörens namn

Ange också eventuell adress för nätfakturor.

Förmedlarkod

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Tfn 029 509 5900 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1


	Sökandens namn: 
	Sökandens gatuadress eller postbox: 
	Sökandens postnummer: 
	Sökandens postkontor: 
	Sökandens kontaktperson: 
	Sökandens  telefonnummer: 
	Sökandens E-post: 
	Ombudets namn: 
	Ombudets gatuadress eller postbox: 
	Ombudets postnummer: 
	Ombudets postkontor: 
	Ombudets telefonnummer: 
	Ombudets E-post: 
	Företagets namn: 
	FO-nummer: 
	Begränsning av företagsinteckning: 
	Nummer på skuldebrev 1: 
	Nummer på skuldebrev 2: 
	Nummer på skuldebrev 3: 
	Nummer på skuldebrev 4: 
	Nummer på skuldebrev 5: 
	Nummer på skuldebrev 6: 
	Kapital 1: 
	Kapital 2: 
	Kapital 3: 
	Kapital 4: 
	Kapital 5: 
	Kapital 6: 
	Räntesats 1: 
	Räntesats 2: 
	Räntesats 3: 
	Räntesats 4: 
	Räntesats 5: 
	Räntesats 6: 
	Indrivningskostnader 1: 
	Indrivningskostnader 2: 
	Indrivningskostnader 3: 
	Indrivningskostnader 4: 
	Indrivningskostnader 5: 
	Indrivningskostnader 6: 
	Fortsätter på nästa sida 2: 
	Namnförtydligande: 
	Datum (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Pantskuldebrev: Off
	Pantskuldebreven har förmånsrätt i nummerordning: Off
	Pantskuldebreven har samma förmånsrätt: Off
	Pantskuldebreven har annan specifik förmånsrätt: Off
	Jag beställer gravationsbevis: Off
	Ange annan förmånsrättsordning(vid behov använd separat bilaga): 
	Innehavarens namn: 
	Innehavarens gatuadress eller postbox: 
	Innehavarens postnummer: 
	Innehavarens postkontor: 
	Företagets namn för faktureringsadress: 
	Gatuadress eller postbox för faktureringsadress: 
	Postnummer för faktureringsadress: 
	Postkontor för faktureringsadress: 
	Företagets namn för nätfakturor: 
	Adress för nätfakturor: 
	Operatörens namn: 
	Förmedlarkod: 
	Övriga bilagor: 
	Datum för underskrift 1 (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datum för underskrift 2 (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datum för underskrift 3 (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datum för underskrift 4 (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datum för underskrift 5 (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datum för underskrift 6 (dd: 
	mm: 
	åååå): 




