
Begäran om uppdaterad kundinformation

Ägare

Bolagsinformation

Vänligen ange information om ägare (fysisk person) som direkt eller indirekt innehar 25% 
eller mer av ägandet/kontrollen av bolaget eller 25% eller mer av kapitalet/rösträtterna  
i bolaget. Vid komplex ägandestruktur bifoga ett organisationsschema.

 Det finns ingen fysisk person som äger eller kontrollerar mer än 25% av 
företaget eller dess ägandebolag.

 Begäran avser ett börsnoterat aktiebolag eller en filial till ett sådant och 
därför behöver inte nedanstående uppgifter om ägare fyllas i.

 Begäran avser en statlig myndighet eller en statligt ägd organisation eller 
företag och därför behöver inte nedanstående uppgifter om ägare fyllas i.

 Begäran avser ett företag som inte är börsnoterat (aktiebolag, handelsbolag, 
kommanditbolag, enkla bolag, el dyl) och information angiven nedan avser 
samtliga personer som direkt eller indirekt äger mer än 25% av bolaget.

 Begäran avser en ideell förening/stiftelse, ekonomisk förening el 
dyl. Ange verksamhetens syfte/ändamål samt information angående 
styrelserepresentanter i separat dokument.

Juridiska eller fysiska personer som direkt kontrollerar eller äger 
mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos bolaget.

Namn/Företagsnamn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas/Organisationsnummer:

      -    

Nationalitet om avser en fysisk person:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  

Ägarandel i %:

   ,  

Namn/Företagsnamn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas/Organisationsnummer:

      -    

Nationalitet om avser en fysisk person:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  

Typ av affärsverksamhet:

                  

Bolagsform:

 Börsnoterat aktiebolag  Aktiebolag  Handels/Kommanditbolag

 Enskild näringsidkare  Myndighet  Ideell förening

 Ekonomisk förening  Stiftelse

Definition:
Börsnoterat aktiebolag (Publikt aktiebolag) – Aktiebolag som kan erbjuda 
ägande via aktier på öppna marknaden (i huvudsak börsbolag).

Bolagets organisations- eller registreringsnummer:

                  
Postadress:

                  

                  
Postnummer:

    

Information

Anslutningsnummer:

Försäljningsställets namn:

                  

                  

Bolagets juridiska namn:

                  

                  

Försäljningsställets adress:

                  

                  

Postnummer:

    

Postort:

                  
Telefonnummer:

                  
Faxnummer:

                  
E-post adress:

Vänligen sätt ett kryss här om du vill ha information och erbjudanden  
för Affärspartner 

Fortsättning på nästa sida.

I syfte att uppfylla krav enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62), är American Express skyldigt att identifiera 
och granska den information vi har om våra kunder samt att vidta åtgärder för att säkerställa att informationen är både korrekt och fullständig.

Vänligen fyll i informationen nedan med tydliga bokstäver. Behåll en kopia och returnera originalet i bifogat svarskuvert till American Express, 
Företagsservice/KYC, 106 82 Stockholm. Vid frågor vänligen kontakta American Express Företagsservice: 08-429 56 80.

Postort:

                  
Land:

                  



American Express Payments Europe S.L., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars
skatteidentifikationsnummer är B88021431 (registrerat i Registro Mercantil de la Provincia de Madrid). American Express Payments 
Europe S.L. är auktoriserat av Banco de España i Spanien (registreringsnummer 6883) för tillhandahållande av betaltjänster.

 
 

Ägare, forts. 

Ägarandel i %:

   ,  

Namn/Företagsnamn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas/Organisationsnummer:

      -    

Nationalitet om avser en fysisk person:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  

Ägarandel i %:

   ,  

Fysiska personer som indirekt kontrollerar eller äger mer än 25% av aktier eller 
rösträttsandelar hos bolaget eller som på annat sätt utövar kontroll över bolaget.

Namn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnr. saknas: Ägarandel i %:

      -        ,  

Nationalitet:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  

Genom vilket företag utövas det indirekta ägarskapet/kontrollen, ange namn och organisationsnr:

                  

      -    

Namn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnr. saknas: Ägarandel i %:

      -        ,  

Nationalitet:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  

Genom vilket företag utövas det indirekta ägarskapet/kontrollen, ange namn och organisationsnr:

                  

      -    

Namn:

                  

                  

Personnummer eller födelsedatum om personnr. saknas: Ägarandel i %:

      -        ,  

Nationalitet:

                  
Adress (inklusive land):

                  

                  
Genom vilket företag utövas det indirekta ägarskapet/kontrollen, ange namn och organisationsnr:

                  

      -    

American Express Payments Europe S.L. förbinder sig att inte överföra personupp-
gifter i detta formulär till tredje part, utom om det krävs eller är tillåtet enligt lag. 
American Express Payments Europe S.L. kommer inte att sälja dessa uppgifter till 
någon. Den information som samlas in kommer inte att användas i marknads-
föringssyfte. Personuppgifter bevaras endast så länge som det behövs för ovan 
angivna syften eller som krävs enligt gällande lag. 

 
 
   

Försäkran

Jag försäkrar att de uppgifter som angetts är riktiga och fullständiga. Om information 
som angetts avser person-uppgifter är jag införstådd med att den information 
behandlas i enlighet med gällande lag om personuppgifter. Dessa uppgifter skall 
enbart behandlas/hämtas för att uppfylla det i begäran identifierat syfte.

Namn:

                  
Titel:

                  
Underskrift av behörig firmatecknare/ befullmäktigat ombud:

Namnförtydligande:

                  
Datum:

Å  Å    M  M    D  D

Namn:

                  
Titel:

                  
Underskrift av behörig firmatecknare/ befullmäktigat ombud:

Namnförtydligande:

                  
Datum:

Å  Å    M  M    D  D

Om du inte är registrerad behörig firmatecknare för Affärspartners konto hos 
American Express, ber vi dig ange dina uppgifter som befullmäktigat ombud samt 
styrka detta genom att bifoga giltigt registreringsbevis eller fullmakt.

Personnummer:

      -    

Adress:

                  
Postnummer:

    

Postort:
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