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Denna blankett är förknippad med PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-anmälningstjänst via YTJ. 
 

Gör så här när du fyller i blanketten 
 
Om utrymmet på blanketten inte räcker, kan du bifoga flera likartade sidor. Bifoga inte anvisningarna till din anmälan. 
Kontrollera alltid bolagets registeruppgifter innan du börjar fylla i blanketten. Anmäl endast de uppgifter som är nya eller har 
ändrats på blanketten. Ett undantag är bolagets firma och FO-nummer, vilka anges alltid. 
 
Alla uppgifter som anmäls för registrering eller avförs ur registret ska anmälas på anmälningsblanketten. Det räcker inte att 
de framgår av bilagorna.  
 
Foga till din anmälan styrkta kopior på finska eller svenska av de beslut som de anmälda ändringarna grundar sig på. 
 
Lista över bilagor som oftast behövs: 

Ändring Bilagor som behövs i enlighet med det verksamhetsorgan som har fattat 

respektive beslut 
Ändring av antal aktier  Bolagsstämmoprotokoll 

Styrelseprotokoll 

Ökning av aktiekapital Bolagsstämmoprotokoll 
Styrelseprotokoll 

Anmälan om beslut angående 
optionsrätter eller andra särskilda 
rättigheter 

Bolagsstämmoprotokoll 
Styrelseprotokoll 
Villkor angående optionsrätter och andra särskilda rättigheter om beslutet inte 
innehåller det i lagen nämnda minimiantalet  

Emissionsbemyndigande Bolagsstämmoprotokoll 

Bemyndigande angående 
optionsrätter eller andra särskilda 
rättigheter 

Bolagsstämmoprotokoll 

 
 

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 
Anmäl i e-tjänsten öknings- eller emissionsbeslut (Aktieemission fas I) samt därtill anknytande ökning av nya aktier eller 
aktiekapital (punkt II). 
 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ELLER DISPONENTENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsens och därtill eventuellt verkställande direktörens eller disponentens försäkran undertecknas, då ökning av 
aktiekapitalet eller nya aktier mot vederlag anmäls för registrering. Försäkran ges alltid av den under tidpunkten för 
undertecknandet gällande styrelsen. Samtliga styrelseledamöter undertecknar försäkran. Observera att försäkran inte kan 
undertecknas med stöd av fullmakt. 
 

REVISORS INTYG ÖVER BETALNING AV AKTIER ELLER AKTIEKAPITAL 
Om bolaget inte enligt lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, bifoga något annat dokument om att 
aktierna har betalats, t.ex. ett kontoutdrag eller motsvarande verifikat från en penninginrättning.  Vid fondförhöjning behövs 
varken revisors intyg eller andra dokument.  
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OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER 
Anmäl varje optionsbeslut (punkt I) skilt för sig.  Ange varje beslutsdatum i den här punkten eller fyll alternativt i flera 
blanketter 13S. 
 
Anmäl uppgifterna om ökning av aktiekapital som grundar sig på optionsrätter eller andra särskilda rättigheter eller nya aktier  
(punkt II) separat för varje beslut.  Fyll i så många sidor som behövs.  
 

FAS I BESLUTETS INNEHÅLL 
Fyll i uppgifter angående beslutet i punkt I Beslutets innehåll.  
 

FAS II ANMÄLNING AV NYA AKTIER/ÖKNING SOM GRUNDAR SIG PÅ OPTIONSRÄTTER/ANDRA SÄRSKILDA 

RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERING 
Antalet nya aktier som anmäls för registrering baserade på optionsrätter och eventuell ökning av aktiekapitalet anmäls i 
punkt II Anmälning av nya aktier/ökning som grundar sig på optionsrätter/andra särskilda rättigheter för registrering. 
 
Då du anmäler nya aktier och eventuell ökning av aktiekapitalet med stöd av ett beslut angående redan registrerade 
optionsrätter/andra särskilda rättigheter, fyll i punkt II även det beslutsdatum, då beslutet om optionsrätter eller andra 
särskilda rättigheter ursprungligen har fattats samt gärna också en registreringskod (P001 osv.). 
 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN ANGÅENDE OPTIONSRÄTTER ELLER ANDRA 

SÄRSKILDA RÄTTIGHETER 
Då du anmäler nya aktier eller en ökning av aktiekapitalet för registrering med stöd av beslut som gäller optionsrätter eller 
andra särskilda rättigheter, ska styrelsen och verkställande direktören underteckna en försäkran angående detta. Försäkran 
ges alltid av den under tidpunkten för undertecknandet gällande styrelsen. Samtliga styrelseledamöter undertecknar 
försäkran. Observera att försäkran inte kan undertecknas med stöd av fullmakt. 
 

REVISORS INTYG ANGÅENDE OPTIONSRÄTTER ELLER ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER GÄLLANDE 

BETALNING AV AKTIER/AKTIEKAPITAL 
Om bolaget inte enligt lagen och/eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor, bifoga något annat dokument om att 
aktierna har betalats, t.ex. ett kontoutdrag eller motsvarande verifikat från en penninginrättning.  
 

BEMYNDIGANDE 
Ange det datum då bolagsstämman har fattat beslut om bemyndigandet samt innehållet i bemyndigandet (kryssa för rätt 
ruta). Bemyndigandet ska alltid vara begränsat till antal, dvs. maximiantalet aktier som ska emitteras ska anges (enligt 
aktieslag).  
Bemyndigandet är vanligen i kraft tillsvidare och i publika aktiebolag i 5 år. Bolagsstämman kan också besluta om en kortare 
giltighetstid. Ett nytt bemyndigande upphäver automatiskt ett tidigare motsvarande bemyndigande, om inte annat har 
beslutats. 
 
Använd anmälningsblanketten för att anmäla handelsregistret om att bemyndigandet ska avföras, om bemyndigandet inte 
längre är i kraft, och alla styrelsebeslut som grundar sig på bemyndigandet har anmälts till registret, eller om bemyndigandet 
har återtagits. 
 
Obs!  Bemyndiganden av styrelsen för att förvärva aktier till bolaget (15 kap. 5 § i aktiebolagslagen) anmäls inte till och 
antecknas inte i handelsregistret. 
 

Ytterligare anvisningar om anmälningsförfarandet: www.prh.fi>Handelsregistret 
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Gör så här: 
1) spara bilageblanketten på din dator 
2) fyll i bilageblanketten 
3) spara den ifyllda blanketten 
4) återvänd till e-tjänsten 

5) fortsätt att fylla i anmälan ända till bilagorna, och foga bilageblanketten till din anmälan. 

FIRMA FO-NUMMER 

            

Fyll i endast nya eller ändrade uppgifter.  Bifoga inte tomma sidor till anmälan. 

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 

Ökning av antalet aktier och/eller ökning av aktiekapital 

Aktieemission fas I: Innehållet i emissionsbeslutet/ökningsbeslutet 

Ange uppgifterna i e-tjänsten 

 

Aktieemission fas II: Anmälan om nya aktier och/eller ökning av aktiekapitalet för registrering 

Ange uppgifterna i e-tjänsten 

 

 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS/DISPONENTENS FÖRSÄKRAN 

Undertecknade bolagets samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören/disponenten försäkrar  

att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid emission av aktier och/eller ökning av aktiekapitalet. 

Datum 
      

Samtliga styrelseledamöters och verkställande direktörens/disponentens underskrifter med namnförtydliganden 

  

            
  

            
 

REVISORS INTYG OM BETALNING AV AKTIER/AKTIEKAPITALET 

Undertecknade bolagets revisorer intygar att bestämmelserna om betalning av aktier/aktiekapitalet  

enligt aktiebolagslagen/bostadsaktiebolagslagen har iakttagits. 
Datum 

      

Revisorernas underskrifter med namnförtydliganden 
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OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER  

Fas I Beslutets innehåll 

Beslutsdatum:       
 
Antal/maximiantal (enligt aktieslag) aktier som emitteras med stöd av optionsrätter 

      

Fas II Anmälan om nya aktier/en ökning som grundar sig på optionsrätter/andra särskilda rättigheter för registrering 

Antal nya aktier (enligt aktieslag) Totalt antal aktier (enligt aktieslag) efter ökningen 

            

Belopp med vilket aktiekapitalet ökas Aktiekapitalet efter ökningen 

            

Beslut som de emitterade aktierna grundar sig på (ursprungligt beslutsdatum och gärna också registreringskod P001 osv.) 

      

 
Ändring av optionsbeslut  Avförande av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter ur registret  

Vilka registrerade optionsbeslut ska ändras /avföras (specificera helst genom att använda registreringskod P001 osv.) 

      

      

 
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN ANGÅENDE OPTIONSRÄTTER 

Undertecknade bolagets samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören försäkrar att bestämmelserna i 

aktiebolagslagen har iakttagits vid emission av aktier och/eller ökning av aktiekapitalet. 

Datum 
      

Samtliga styrelseledamöters och verkställande direktörens underskrifter med namnförtydliganden 

  

            
  

            
 
REVISORS INTYG ANGÅENDE OPTIONSRÄTTER ELLER ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER GÄLLANDE 

BETALNING AV AKTIER/AKTIEKAPITAL  

Undertecknade bolagets revisorer intygar att bestämmelserna i aktiebolagslagen om betalning av 

aktier/aktiekapitalet har iakttagits. 

Datum 
      

Revisorernas underskrifter med namnförtydliganden 

  

            

 

BEMYNDIGANDEN 

Registrering av bemyndigande  Den tidigare motsvarande fullmakten fortsätter att gälla  

Beslutsdatum 

      
Maximiantal aktier som ska emitteras (enligt aktieslag) 

      

 
Avförande av bemyndigande ur registret 

Datum, då bemyndigandet som ska avföras, gavs 
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