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AVTAL FÖR LEI-TJÄNSTEN 
 

1. ALLMÄNT 
 

Detta Avtal för LEI-tjänsten (“Avtalet”) gäller de LEI-tjänster (enligt definition nedan) som Patent- och 
registerstyrelsen (“PRS”) tillhandahåller för en juridisk person (“Juridisk Person”) som har utfärdats rätten 
att använda ett internationellt identifieringsnummer för juridiska personer (”LEI-nummer”, Legal Entity 
Identifier) på basis av en LEI-ansökningsblankett (“Ansökningsblankett”). Genom detta Avtal förbinder sig 
den Juridiska Personen att vara bunden av och iaktta de villkor som anges i Avtalet, enligt vilket PRS kan 
utfärda, omvalidera, förnya och överföra ett LEI-nummer till eller från den Juridiska Personen (tillsammans 
“LEI-tjänsten”). Hela avtalet mellan PRS och den Juridiska Personen består av i) Ansökningsblanketten, ii) 
detta Avtal, iii) Användningsvillkoren som gäller sökning och nerladdning av LEI-nummer och LE-RD-
uppgifter från www.ytj.fi/sv (“Användningsvillkor”) och iv) PRS dataskyddsbeskrivningar 
(“Dataskyddsbeskrivningar”) i enlighet med punkt 6 i Avtalet (Dataskyddsbeskrivningar). I tolkningssyfte ska 
handlingarnas prioritet vara densamma som anges ovan, om inte annat överenskommits.  

PRS och den Juridiska Personen kallas också separat för “Part” och tillsammans för “Parterna”. Alla andra 
termer som används i detta Avtal ska ha samma betydelse som definierats i Användningsvillkoren. 

 

2. UTFÄRDANDE, FÖRNYANDE OCH ÖVERFÖRING AV LEI-NUMMER 
 

Utfärdande och förnyande av LEI-nummer 
Den Juridiska Personen har rätt att begära endast ett (1) LEI-nummer och får inte att begära ett andra LEI-
nummer vare sig från PRS eller från någon annan lokal operativ enhet (”LOU”, ”LOU-enhet”, Local 
Operating Unit). Genom att fylla i och lämna in en Ansökningsblankett till PRS går den Juridiska Personen i 
god för och garanterar att den inte tidigare eller samtidigt ansökt om ett LEI-nummer hos PRS eller någon 
annan LOU-enhet. 

Utfärdandet av ett LEI-nummer och dess årliga omvalidering och förnyande omfattas av de krav som 
fastställts av Global Legal Entity Identifier Foundation (“GLEIF”) och som meddelas på www.prh.fi/sv, och 
som ska iakttas i sin helhet av den Juridiska Personen. 

Överföring av LEI-nummer 
Den Juridiska Personen har rätt att begära överföring av sitt LEI-nummer till en annan LOU-enhet som den 
Juridiska Personen specifikt anger och/eller tillåta en annan LOU-enhet att begära sådan överföring å den 
Juridiska Personens vägnar. Endast ett vederbörligen befullmäktigat ombud för den Juridiska Personen får 
lämna in en sådan begäran och/eller tillåtelse, och överföring av vilket som helst slag får inte orsaka några 
kostnader för PRS. Dessutom förbehåller sig GLEIF rätten att begära överföring av LEI-numret till en annan 
LOU-enhet i enlighet med det Master Agreement- avtal som slutits mellan PRS och GLEIF den 15 september 
2017 (“Master Agreement”).  

Den Juridiska Personen är inte berättigad att helt eller delvis överlåta eller på annat sätt överföra Avtalet. 
Om LEI-numret överförs till en annan LOU-enhet enligt vad som stadgas ovan, avslutas Avtalet därför i 
enlighet med punkt 8 (Avslutande av Avtalet) och den Juridiska Personen och den LOU-enhet som mottar 
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det överförda LEI-numret ska då ingå ett avtal som motsvarar detta Avtal enligt de villkor som stadgas av 
den mottagande LOU-enheten. 

3. LEI-RELATERAD AVGIFT OCH BETALNINGSVILLKOR 
 

LEI-relaterad avgift 
Den Juridiska Personen ska göra en LEI-relaterad årlig inbetalning till PRS i enlighet med de tillämpliga LEI-
relaterade avgifter och anvisningar som finns tillgängliga på https://www.prh.fi/sv/lei-nummer.html. Sådan 
årlig betalning täcker utfärdande, omvalidering och förnyande av LEI-numret. För tydlighets skull noteras 
att PRS har rätt att årligen göra en översyn av de LEI-relaterade avgifterna efter eget val. Alla ändringar eller 
uppdateringar av avgifter meddelas på webbsidan som anges ovan 30 dagar före ikraftträdande av de nya 
avgifterna. 

För tydlighets skull noteras att om detta Avtal avslutas med uppsägning eller hävning enligt villkoren i punkt 
8 (Avslutande av Avtalet), ska betalningar som den Juridiska Personen gjort till PRS i enlighet med Avtalet 
inte återbetalas eller kompenseras till den Juridiska Personen. 

Betalningsvillkor 
Alla LEI-relaterade avgiftsbetalningar enligt detta Avtal sker mot en separat faktura som PRS skickar till den 
Juridiska Personen och de kan vara föremål för mervärdesskatt, när så är tillämpligt. Den årliga LEI-
relaterade avgiftsbetalningen ska göras inom 21 dagar från mottagande av den faktura som PRS skickat. På 
försenade betalningar löper ränta enligt 4 § i räntelagen (633/1982, med uppdateringar). 

Betalningar vid överlåtelse av LEI 
Om LEI-numret överförs till en annan LOU-enhet i enlighet med punkt 2 (Överföring av LEI-nummer), 
upphör den Juridiska Personens skyldighet att betala årsavgift samtidigt med upphörandet av Avtalet. För 
tydlighets skull noteras att någon betalning som den Juridiska Personen gjort till PRS inte kommer att 
återbetalas eller kompenseras I sådant fall. 

 

4. KOMMUNIKATION, KVALITETEN PÅ ANGIVEN INFORMATION OCH ÖVERSYN AV 
LE-RD-UPPGIFTER 
 

Kommunikationens språk 
Det primära språket att användas i kommunikation mellan PRS och den Juridiska Personen oavsett slag 
(skriftligen, elektroniskt, meddelanden, telefon, konferens) ska vara finska eller svenska, om inte annat 
överenskommits. 

Kvaliteten på angiven information 
Den Juridiska Personen går i god för och garanterar att all information som den lämnar till PRS antingen 
under LEIansökningsprocessen eller efter utfärdandet av LEI-numret, inklusive men utan begränsning till 
Ansökningsblanketten, förfrågningar, uppdateringar eller ändringar, är a) sann, fullständig och autentisk på 
alla sätt och b) angiven av vederbörligen befullmäktigade ombud för den Juridiska Personen, samt 
vederbörligen daterad och undertecknad om så krävs. För tydlighets skull noteras att PRS som 
registreringsmyndighet ska kontrollera att varje enskild person som undertecknar å den Juridiska Personens 
vägnar har giltig fullmakt.  

https://www.prh.fi/sv/lei-nummer.html
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Efter att LEI-numret utfärdats måste den Juridiska Personen svara på PRS meddelanden som gäller 
eventuella anmälningar om felaktiga uppgifter eller andra ärenden som kan kräva bekräftelse eller 
uppdatering. 

Översyn av LE-RD-uppgifterna 
Den Juridiska Personen är skyldig att kontrollera LE-RD-uppgifterna minst en gång per år och verifiera dess 
korrekthet till PRS samt att anmäla utan dröjsmål till PRS alla uppdateringar, ändringar eller rättelser som 
gäller vilken som helst aspekt som har en faktisk eller potentiell påverkan på LEI-numret och/eller LE-RD-
uppgifterna. Om den Juridiska Personen underlåter att genomföra en sådan kontroll kan det resultera i att 
PRS återkallar det utfärdade LEI-numret. För tydlighets skull noteras att det också kan vara nödvändigt för 
PRS att ändra LE-RD-uppgifterna på grund av tvingande lag eller med anledning av LOU-enhetens interna 
kontroll. 

 

5. ÖVERFÖRING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 

Immateriella rättigheter relaterade till LEI-nummer 
Ifall några immateriella rättigheter oavsett typ, omfattning eller rättslig karaktär (“IPR”) uppkommer ur, 
ingår i eller hör till LEI-numret, erkänner och godkänner den Juridiska Personen att alla sådana registrerade 
eller oregistrerade IPR ska förbli i GLEIFs ägo oavsett om de existerar vid tidpunkten för undertecknande av 
detta Avtal eller om de skapas senare. Därför åtar sig den Juridiska Personen att helt och oåterkalleligt 
överföra eller, om så inte är möjligt, licensiera alla sådana IPR till PRS, som ska överföra dessa rättigheter 
vidare till GLEIF. Sådan överföring ska inte orsaka några kostnader för PRS eller GLEIF. 

Immateriella rättigheter relaterade till LE-RD-uppgifterna 
Ifall några upphovsrättsliga rättigheter eller andra IPR eller skyddsrättigheter oavsett typ, omfattning eller 
karaktär uppkommer ur, ingår i eller hör till någon del av LE-RD-uppgifterna, så erkänner och godkänner 
den Juridiska Personen att alla sådana registrerade eller oregistrerade rättigheter ska förbli i GLEIFs ägo 
oavsett om de existerar vid tidpunkten för undertecknande av detta Avtal eller skapas senare, endast med 
undantag för den skyddsrättighet som gäller den Juridiska Personens giltigt registrerade firma 
(företagsnamn). Därför åtar sig den Juridiska Personen att helt och oåterkalleligt överföra eller, om så inte 
är möjligt, licensiera alla sådana rättigheter till PRS, som ska överföra dessa rättigheter vidare till GLEIF. 
Sådan överföring ska inte orsaka några kostnader för PRS eller GLEIF. 

 

6. DATASKYDDSBESKRIVNINGAR 
 

PRS Dataskyddsbeskrivningar som finns tillgängliga på 
https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/behandling_av_personuppgifter/hur_behandlar_prs_p
ersonuppgifter.html och https://www.ytj.fi/sv/index/rekisteriselosteet.html ska tillämpas på Avtalet. För 
tydlighets skull noteras att PRS har rätt att ändra och uppdatera sina Dataskyddsbeskrivningar efter eget 
val. 

 

 

 

https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter/behandling_av_personuppgifter/hur_behandlar_prs_personuppgifter.html
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7. GILTIGHET OCH VARAKTIGHET 
 

Avtalet träder i kraft när PRS har handlagt och godkänt den Juridiska Personens LEI-ansökan och utfärdat 
LEI-numret till den Juridiska Personen. Om Avtalet inte avslutas med uppsägning eller hävning enligt 
villkoren i punkt 8 (Avslutande av Avtalet), fortsätter Avtalet att gälla så länge som den Juridiska Personen 
existerar eller PRS har giltig ackreditering som LOU-enhet; det som upphör först bryter Avtalets giltighet. 

 

8. AVSLUTANDE 
 

Uppsägning 
Vardera Parten har rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med 30 dagars uppsägningstid vid 
följande händelser: 

(i) den Juridiska Personen överför sitt LEI-nummer till en annan LOU-enhet än PRS eller till GLEIF; 

(ii) den Juridiska Personen överger sin status som Juridisk Person med ett LEI-nummer; eller 

(iii) LEI-numret förkastas i samband med omvalideringen eftersom den Juridiska Personen inte iakttar de 
krav som fastställts av GLEIF. 

Hävning 
Vardera Parten får häva detta Avtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande om den andra 
Parten begår en väsentlig överträdelse av Avtalet och a) inte avhjälper överträdelsen inom 30 dagar från 
mottagande av meddelandet om bristande fullgörelse från den Part som gör gällande detta, i vilket den 
bristande fullgörelsen specificeras och krav framställs om dess avhjälpande; eller b) avhjälpande inte kan 
ske på något sätt. Dessutom har PRS rätt att häva detta Avtal med omedelbar verkan utan ansvar för 
skadestånd eller liknande gentemot den Juridiska Personen om a) den Juridiska Personen avslutar, eller 
hotar att avsluta, sin verksamhet eller en väsentlig del av den; b) den Juridiska Personen träder i likvidation 
eller utsätts för liknande händelse till följd av skuld inom någon jurisdiktion; c) den Juridiska Personen 
åsidosätter skyldigheten att kontrollera och verifiera innehållet i LE-RD-uppgifterna i enlighet med punkt 4 
(Översyn av LE-RD-uppgifterna); d) Master Agreement-avtalet upphör att gälla; eller e) PRS är skyldig att 
häva Avtalet för att agera i överensstämmelse med tillämplig lag. 

 

9. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
 

Tillämplig lag 
Detta Avtal ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lag, utan hänsyn till Finlands 
lagvalsregler. 

Jurisdiktion 
Parterna ger de behöriga domstolarna I Helsingfors, Finland, exklusiv jurisdiktion avseende alla tvister, 
kontroverser eller krav som uppstår ur eller i samband med Avtalet eller brott, avslutande eller giltigheten 
härav. 
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