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Beställningsblankett 
Uppföljning av företags eller stiftelsers egna 

ändringsuppgifter  
Den i registret införda företrädaren för ett företag eller en stiftelse, såsom styrelseledamot, 
verkställande direktör, bolagsman eller annan person med rätt att företräda företaget eller stiftelsen, kan 
avgiftsfritt beställa uppföljning av ändringsuppgifter för de företag eller stiftelser som han eller hon 
företräder.  
 

 

Kund: grunduppgifter om företaget eller stiftelsen    

Namn  FO-nummer  

Adress  

  

Uppgifter om företrädaren för företaget eller stiftelsen  

Namn Telefon  

E-post:    

Uppgifter om ändringar som ska uppföljas meddelas till  

E-post:  

 
 
 

 

Ytterligare information  

 
 
 

 

Ort och datum  

Ort  Datum  

Kundens underskrift och namnförtydligande   

Kundens underskrift och namnförtydligande 
 

 
 

 

Godkännande av beställning (PRS undertecknar)  

 
 
 

 

 
Skicka undertecknad beställningsblankett per post till Patent- och registerstyrelsen, Informationstjänster, 00091 
PRH eller per e-post som skannad bilaga till: tietopalvelut@prh.fi 
 
Kunden ser till att Patent- och registerstyrelsen (PRS) har till sitt förfogande korrekta och uppdaterade 
kontaktuppgifter för Kunden. Därtill ser Kunden till att den kontaktperson som Kunden har utsett har den 
information och de befogenheter som behövs för att beställa tjänsten. Kunden kan ändra uppgifterna i sin 
beställning eller säga upp sin beställning genom att skriftligen underrätta PRS om detta. 
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Beskrivning av tjänsten om uppföljning av företags eller stiftelsers egna 
ändringsuppgifter 
 
Tjänsten gör det möjligt för kunden att följa upp ändringar i handelsregisteruppgifter för de företag som han eller 
hon företräder eller i stiftelseregisteruppgifter för de stiftelser som han eller hon företräder. När det sker ändringar i 
de företags eller stiftelsers registeruppgifter som ska uppföljas, skickar vi kunden ett meddelande om 
registeruppgifterna.  
 
Då det gäller anmälningar och ärenden som lämnats in, skickar vi information om diarienummer, typ av anmälan 
och ankomstdag.  
 
Vi skickar uppgifterna som textfil till den e-postadress som kunden angett dagen efter registreringen av ändringen 
eller diarieföringen av inlämnad anmälan.  
 
Avbrott kan förekomma i Tjänsten på grund av underhåll, tekniska problem eller uppdatering. Vi har som mål att  i 
god tid på förhand informera om eventuella avbrott på vår webbplats, men kan inte garantera att Tjänsten fungerar 
utan störningar och avbrott. PRS ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som avbrott eller störningar i 
Tjänsten orsakar kunden.  
 
 
PRS har rätt att ändra dessa villkor och göra ändringar i Tjänsten. Vi informerar Kundens kontaktperson om 
ändringarna. 
 
 

Handelsregistret: ändringar som uppföljs i 
företagets uppgifter  

Uppgifter som skickas till kunden 

Ändringar i företagets uppgifter som är 
registrerade i handelsregistret  

FO-nummer, företagets namn, hemort samt andra 
registrerade uppgifter och registreringsdatum 
 

Ändrings- eller nedläggningsanmälan som 
gäller företaget och som lämnats in till 
handelsregistret 

FO-nummer, företagets namn och hemort samt 
ankomstdag, diarienummer och typ av anmälan 
för inlämnad anmälan 

Stiftelseregistret: ändringar som uppföljs i 
stiftelsens uppgifter  

 

Ändringar i stiftelsens uppgifter som är 
registrerade i stiftelseregistret  

FO-nummer, stiftelsens namn, hemort samt andra 
registrerade uppgifter och registreringsdatum 
 

Ändrings- eller nedläggningsanmälan som 
gäller stiftelsen och som lämnats in till 
stiftelseregistret 
 

FO-nummer, stiftelsens namn och hemort samt 
ankomstdag, diarienummer och typ av anmälan 
för inlämnad anmälan  

 
 

 


