
Kontoförande institut  VP 205 

  2003-02-07 

ANMÄLAN OM RÄTTIGHETSHAVARE 
FÖR VP-KONTO 

 
 

 NYANMÄLAN  Anmälan om ÄNDRING  Anmälan om AVREGISTRERING 

 
Vid ÄNDRING anges endast de uppgifter som skall ändras. AVREGISTRERING markeras med kryss i rutan ovan.  
I båda fallen skall VP-kontonumret fyllas i. Uppgifterna skall registreras av det kontoförande institutet.  
Blanketten skall inte skickas till VPC. Hur blanketten skall fyllas i framgår på sidan 3. 
 
Skriv tydligt för att undvika felregistrering! 
 

Fylls i av det 
kontoförande 
institutet 

Kontorsnummer Referensnummer 

Eventuell kontotext (max 20 tecken) 

VP-konto VP-kontonummer 

Kontohavare 
4
 Kontohavarens namn 

Rättighetshavare 
2
 Person-/Samordnings-/Organisationsnummer 7 

802400-1383 

Efternamn, Förnamn/Firma 

Stiftelsen Ateneum 
 

Utdelningsadress 
 

Valhallavägen 120, II tr 
 

Postnummer Adressort 

114 41              Stockholm 

Land (fylls i endast av den som bor utanför Sverige) 

Skatterättsligt 
hemvist 

8
 

Land 

Folkbokföringsadress 
om annan än ovan 

Adress 

Annat än svenskt 
medborgarskap 

Land Utländskt skatteregistreringsnummer 

Rättighetens 
omfattning 

1
 

Rättigheten omfattar  
 

  utdelning/ränta   fondemission   nyemission  
 

  kapitalbelopp   övriga emissionsrättigheter 

Beloppen skall utbetalas till nedan angivna konto: 9 

Bankkonto (inkl clearingnummer) 

Skandiabanken 9150-771807-3 
Personkonto-/postgironummer 

Plusgirot 6034 4945826-8 

Kontonummer i utländsk bank Utländsk banks namn 

SWIFT-adress (ifylles av KI) Utländsk banks adress 

Utdelning i form av värdepapper eller de emissionsrättigheter som omfattas av rättigheten, skall registreras på VP-
konto nummer 10 

 



  VP 205 

 

Kontohavares/ 
firmatecknares 

underskrift vid 
nyregistrering/ 
rättighetshavares 
underskrift vid 
ändring 

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att ändring utan dröjsmål kommer att anmälas till det 
kontoförande institutet. Vidare godkännes villkoren på omstående sida. 

Ort, datum 

Underskrift/Firmateckning 

Namnförtydligande 

 

ID-kontroll  
(fylls i av banken) 

ID-handling som uppvisats 

  KK    Pass    ID-kort    Annan, beskriv 
  För Kund med annat än svenskt 
skatterättsligt hemvist har 
ID-handling kopierats och arkiverats. 

Handläggare Kontor, avdelning Övriga noteringar 

Handläggare (texta) Datum och klockslag Telefonnr (inkl riktnr) 
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VILLKOR 
 

1. Rättighet föreligger inte för rättighetshavaren förrän det kontoförande institutet har registrerat 
rättigheten på kontohavarens VP-konto. Information om VP-konto kan erhållas genom det kontoförande 
institutet. 
 

2. För ett VP-konto kan endast en rättighetshavare utses per rättighetstyp (t ex utdelning). Detta innebär 
att om två mottagare av samma rättighetstyp skall registreras måste ytterligare ett VP-konto öppnas för 
kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton. 
 

3. Avi om tilldelad rättighet och förändringar därav skickas både till kontohavare och till registrerad 
rättighetshavare. 
 

4. Avser anmälan ändring av tidigare registrerade förhållanden skall blanketten undertecknas av 
rättighetshavaren. Observera att om anmälan avser ny rättighet skall blanketten undertecknas av 
kontohavaren. 
 

5. Om inte annat förhållande anmälts och registrerats har kontohavaren fri dispositionsrätt till 
värdepapper registrerade på det VP-konto varå rättighetshavare registrerats. 
 

6. Adressändring för fysiska personer folkbokförda i Sverige hämtas, om inte annat meddelats, från 
folkbokföringens register via SPAR. Sådan ändring aviseras ej. 
 

7. Utländska medborgare/rättssubjekt som saknar svenskt person-/samordnings-/organisationsnummer 
tilldelas särskilt registreringsnummer av VPC. En person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige 
får, efter begäran från en myndighet, tilldelat ett särskilt nummer (samordningsnummer). 
Samordningsnumret beslutas av skattemyndigheten. 
 

8. Person som inte har samma skatteland som bosättningsland skall ange skatterättsligt hemvist. 
Kontohavare försäkrar att i blanketten lämnade uppgifter av betydelse för beskattning är riktiga och 
förbinder sig att utan dröjsmål till det kontoförande institutet anmäla förändringar i detta avseende, t ex 
flyttning utomlands samt ändringar av namn och adressuppgifter 
 

9. För rättighet till utbetalning av utdelning/ränta eller kapitalbelopp skall utbetalningssätt anges. 
 
Utbetalning till utlandet kan göras antingen via check eller till mottagarens bankförbindelse i utlandet. 
Överföring till utländsk bank förmedlas via det internationella banknätet (SWIFT). Eventuell kostnad hos 
den utländska banken svarar mottagaren för. 
 

10. För rättighet till emissionsrättighet eller utdelning i form av värdepapper registreras 
rättigheten/utdelade värdepapper på rättighetshavarens VP-konto. Med "utdelning i form av 
värdepapper" avses utdelning av instrument registrerade hos VPC och med "övriga 
emissionsrättigheter" avses t ex inköpsrätter. 

 


