RÄTTELSEBLANKETT
Rättelser och kompletteringar till
handelsregisteranmälan
(företagets offentliga uppgifter)
Du kan fylla i blanketten i elektronisk form på www.prh.fi/rattelser

Grunduppgifter om företaget
Företagets firma (företagsnamn)

FO-nummer

Anmälans diarienummer

Uppgifter som begärs i rättelseuppmaningen

Observera att de uppgifter som du anger på den här blanketten och i bilagorna är offentliga. Alla kommer att ha
tillgång till dem på nätet. Lämna därför inte in bilagor som innehåller personbeteckningar eller konfidentiell information. Om
du anmäler personer, skriv deras personbeteckningar och hemadresser för personer som bor utomlands på en särskild
personuppgiftsblankett.

Ange namnalternativ endast på begäran. Skriv namnet i exakt den form som du önskar att det blir antecknat i registret.
Observera små och stora bokstäver och mellanslag. Vi registrerar det första namnalternativet som kan godkännas.
Namnalternativ 1
Namnalternativ 2
Namnalternativ 3

Underskrift

Om inte annat begärs i rättelseuppmaningen, ska blanketten undertecknas av enskilda näringsidkaren, en
styrelseledamot eller verkställande direktören i aktiebolaget, en styrelseledamot eller disponenten i bostadsaktiebolaget, en
styrelseledamot eller verkställande direktören i andelslaget, en ansvarig bolagsman i personbolaget, en företrädare eller en
namntecknare för filialen eller ett ombud som dessa har befullmäktigat.

Datum

Underskrift och namnförtydligande

Mer information ges av (telefonnummer och e-postadress)
Bilagor

Lägg alltid rättelseblanketten överst.
Bifoga endast begärda handlingar, till exempel bolagsstämmoprotokoll eller styrelseprotokoll.
Om inte annat begärs i rättelseuppmaningen, ska bilagan vara en kopia av eller ett utdrag ur en handling. Kopian eller
utdraget ska vara styrkt av en person.

Skicka rättelseblanketten, eventuella bilagor och personuppgiftsblanketten per post eller e-post till
Patent- och registerstyrelsen (PRS).
PER POST:
PRS-Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 HELSINGFORS

PRS-Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet

PER E-POST: korjaukset@prh.fi
Om du anmäler personbeteckningar, skicka blanketterna per
post eller via skyddad e-post.
Närmare anvisningar: www.prh.fi/skyddad_epost
Skriv anmälans diarienummer i rubriken för ditt meddelande.
Bifoga rättelseblanketten och övriga dokument som pdf-filer
till ditt meddelande.

PB 2000
00231 Helsingfors

Kundservicenummer
029 509 5040

www.ytj.fi

