Fullmakt kapitalkonto Lantmännen Finans AB
- Juridisk person
För allmänna upplysningar och anvisningar för ifyllande av fullmakten, se följande sida.
Kapitalkontonummer

Fullmaktsgivare
Namn (för- och efternamn)

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Ort

Fullmaktshavare
Namn (för- och efternamn)

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Ort

Fullmaktshavaren medges att för fullmaktsgivarens räkning vidta följande åtgärder avseende ovan
angivet kapitalkonto:

□ Registrera/ändra uttagskonto □ In- och utbetalningar □ Avsluta kontot
□ Fr.o.m. – t.o.m. _________________________________________
Fullmaktens giltighetstid:
□ Tillsvidare

Underskrift fullmaktsgivare (för juridiska personer, behörig(a) firmatecknare)
Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

OBS! Vänligen bifoga kopia på giltig legitimation för behörig(a) firmatecknare samt aktuellt
registreringsbevis som utvisar firmateckningsrätten

Lantmännen Finans noteringar
Noterat

Lantmännen Finans

Granskat

Besöksadress
S:t Göransgatan 160A
Postadress
Box 30192
104 25 STOCKHOLM

Aviserat

Tel +46 10 556 30 00
Fax +46 8 657 97 02

Datum

kundservice@lantmannenfinans.se
www.lantmannenfinans.se

Signatur

Bg
Org nr
VAT no
Säte

5915-5804
556664-8118
SE556664811801
STOCKHOLM

Allmänna upplysningar
Skicka ifylld fullmakt i original, kopia på giltig legitimation för behörig(a) firmatecknare samt aktuellt
registreringsbevis som utvisar firmateckningsrätten till:
Lantmännen Finans
Box 30192
104 25 Stockholm
Lantmännen Finans förbehåller sig rätten att avgöra om fullmakten kan godkännas.
Fullmakten omfattar endast de åtgärder som har angetts i fullmakten.
Fullmakten gäller under en specificerad period eller tillsvidare i enlighet med vad som har angetts i
fullmakten.
Återkallelse av fullmakten
Återkallelse av fullmakten kan när som helst göras genom skriftligt meddelande till:
Lantmännen Finans
Box 30192
104 25 Stockholm
Om fullmaktsgivaren försätts i konkurs eller får förvaltare förordnad för sig upphör fullmakten att gälla när
Lantmännen Finans har fått kännedom om detta förhållande.
Dispositionsrätten ifylles enbart om fler än en fullmaktshavare utses. Om flera fullmaktshavare utses måste
det alltid anges i fullmakten om de får agera var för sig eller endast gemensamt.
Underskrift av fullmaktsgivaren
För juridiska personer är det behörig(a) firmatecknare som ska skriva under fullmakten.
Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under för en juridisk person.
Bevittning
Fullmaktsgivarens namnteckning ska bevittnas av två personer.
Vittnena intygar genom sin namnteckning att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter avseende fullmaktsgivare och fullmaktshavare som lämnas till Lantmännen Finans i
denna fullmakt, kommer att registreras och övrigt behandlas av Lantmännen Finans för ändamålet att
administrera fullmakten och de åtgärder som vidtas inom ramen för fullmakten. Det kan också förekomma att
personuppgifterna behandlas av andra företag och organisationer som Lantmännen Finans samarbetar med i
anslutning till tillhandahållandet av det konto och tillhörande tjänster som fullmakten avser. Personuppgifter
lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Varje registrerad person har rätt att
en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av
Lantmännen Finans genom att skriftligen kontakta kundtjänst hos Lantmännen Finans. Registrerad har även
rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter. Lantmännen Finans behandlar personuppgifter
i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
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