Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag:
Personer fast bosatta utanför EES-området
Med den här blanketten kan du söka tillstånd hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) för en person som valts till
företagets ledning och som är fast bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-området).
Ansökan är avgiftsbelagd.
Obs! Ange inte personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan.
Ytterligare information om tillståndsförfarandet och den här blanketten i pdf-format hittar du på vår webbplats: www.prh.fi

Person som tillstånd söks för
Personens namn
Personens födelsedatum

Personens medborgarskap

Personen är bosatt i (kommun eller stad)
Land där personen är bosatt i

Uppgifter om företag och uppdrag
Fyll i företagets namn och FO-nummer.
Företagets namn

FO-nummer

Ange uppdraget som tillståndet söks för.

Verkställande direktör
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Något annat, ange vad
Ytterligare information
Du kan vid behov ge tilläggsuppgifter om ansökan.

Kontaktinformation för sökanden eller för ett ombud som sökanden har befullmäktigat
Fyll i kontaktuppgifter dit vi kan skicka beslutet och fakturan. Du kan också ange telefonnummer och e-postadress så att vi
kan kontakta dig vid behov.
Sökandens eller ombudets namn
Gatuadress
Postnummer

Postkontor

Land (om annat än Finland)
Telefonnummer

E-post

Fortsätter på nästa sida

Faktureringsadress
Ange faktureringsadress om du vill att fakturan skickas till en annan adress än du anmält ovan.
Företagets namn
Gatuadress
Postnummer

Postkontor

Land (om annat än Finland)

Adress för nätfakturor
Ange också eventuell adress för nätfakturor.
Företagets namn
Adress för nätfakturor
Operatörens namn

Förmedlarkod

Underskrift
Fyll i datum, underskrift av sökanden eller av ombudet som sökanden befullmäktigat samt namnförtydligande. När ett ombud undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.
Datum (dd.mm.åååå)

Underskrift och namnförtydligande

Bilagor
Bifoga till anmälan de handlingar som behövs (till exempel kopior av passet, kopior av valbeslutet eller eventuell fullmakt till
ombud). Ytterligare information om bilagor hittar du på vår webbplats prh.fi

Skicka ansökan med bilagor till PRS
Per post:
Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Med skyddad e-post:
Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till
PRS registratur med skyddad e-post på
www.prh.fi/skyddad_epost

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Tfn 029 509 5040 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1

