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Euroclear Sweden AB 9/2020 

 

 

Fullmakt för kontaktperson och användare av Euroclear 

Swedens webbportal – IssuerCorner 
 

 
Denna person som representerar en kund ansluten till Euroclear Sw eden har behörighet att komma åt utvalda tjänster i Euroclear Sw edens 

w ebbportal IssuerCorner. Denna fullmakt gäller till dess att Euroclear Sw eden skriftligen meddelas att så ej längre är fallet. Kunden ansvarar för att 
av kunden anmälda kontaktpersoner och övriga användare har behörighet att företräda kunden gentemot Euroclear Sw eden och är skyldig att 
skriftligen anmäla förändringar för det fall sådan behörighet skulle upphöra, exempelvis vid upphörande av anställning. 
 
Denna fullmakt ska e-postas till: issuerorder.vpc@euroclear.com 

 

Användaruppgifter 
 

Efternamn Förnamn 
 

E-postadress Mobilnummer 
 

Kontaktperson 

Användare 

Upphört att vara kontaktperson/användare 
 

• Kontaktperson har full behörighet till internettjänsten. 

Kontaktpersonen får också avisering vid samtliga beställningar, samt övrig information. 

 
• Övriga användare är behöriga till de internettjänster som markeras nedan. 

 

Behörigheter (Markera med ✔) Om behörigheten är tidsbegränsad, ange datum ÅÅMMDD 

 

Registrera beställningar Bolagsstämmoaktiebok/utdelning 
 

 Kallelse till bolagsstämma* 
 

Intermediärförteckning* 

Ägarförteckning 

Adressuppgifter 

 

Levererade 

beställningar 

 

Bolagsstämmoaktiebok 

Ägarförteckning  

Intermediärförteckning* 

Adressuppgifter 

Offentliga ägarförteckningar
 

Analys** Analys 
 
 *Intermediärförteckning och kallelse till bolagsstämma gäller endast för emittent med aktier noterade på en reglerad marknad inom EES. 

 **Anv ändningen av Analys kräver ett separat avtal mellan Euroclear Sweden och bolaget. 

 
 

Denna fullmakt gäller tills Euroclear Sweden skriftligen underrättats om att behörigheten förändrats. 
 

Emittent/Bolag 
 

Ort / Datum Organisationsnummer 
 

VD /f irmatecknare 

Namnförtydligande 

mailto:issuerorder.vpc@euroclear.eu
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Viktig information om du beställer information som innehåller 
personuppgifter såsom aktieböcker, skuldbok eller övrig bok, 
förvaltarförteckning och adresser 

I enlighet med personuppgiftsförordningen (2016/679/EU) är Euroclear Sw eden personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter Euroclear Sweden utför, exempelvis när en aktiebok eller förvaltarförteckning tas fram. Vid all behandling av 
personuppgifter följer Euroclear Sweden gällande lagstiftning gällande personuppgiftsbehandling. Notera att ni, som köpare av dessa 

personuppgifter, lyder under samma lagstiftning och måste följa den för all behandling av personuppgifterna. 

Euroclear Swedens behandling av personuppgifter under denna fullmakt 

Euroclear Sw eden kommer behandla personuppgifter som nämns i denna fullmakt. Mer information gällande hur Euroclear Sw eden 

behandlar personuppgifter f inns på hemsidan.  
 


