Frågeblankett VD & styrelseansvar
Företagsuppgifter
Företag

Organisationsnummer

Kontaktperson

Hemsida

Verksamhetsbeskrivning

När startade verksamheten

Fakturerad försäljning

Tillgångar

Antal anställda

Skulder

Ägareförhållanden
Totalt antal aktieägare

Totalt antal aktier

Hur stor del av aktierna ägs av VD

Hur stor andel av aktierna ägs av styrelseledamöterna

Ange aktieägare som äger mer än 15 % av aktierna samt ägarandel

Är företaget börsnoterat? Om ja, när börsnoterades det

Har företaget planer på att börsnoteras? Om ja, när

Planerar företaget inom det närmaste året att erbjuda en nyemission av aktier eller andra värdepapper?
Har företaget dotterbolag utanför Sverige? Om ja, specificera

Är företaget direkt eller indirekt kommunalt ägt
Har företaget köpt eller fusionerat med något företag de senaste 18 mån? Om ja, bifoga information
Finns planer på att köpa eller fusionera med annat bolag? Om ja, bifoga information

Verksamhet i USA och/eller Kanada
Tillgångar

Fakturerad försäljning

Namnge icke helägda dotterbolag samt företagets ägarandel i dessa

Sker handel med företagets eller något av dess dotterbolags aktier, obligationer eller värdepapper i USA/Kanada? Om ja, när
skedde senaste erbjudandet/anbudet/utfärdandet
Om ja, var erbjudandet/emissionen enligt United States Securities Act från 1933 och/eller Securities Exchange Act från 1934 eller
några ändringar eller tillägg till dessa?

Frågeblankett VD & styrelseansvar
Skadeståndsanspråk och försäkring
Har det någonsin riktats skadeståndsanspråk mot någon VD eller styrelseledamot i företaget eller dotterbolag? Om ja, beskriv

Har styrelseledamot eller VD någon kunskap om handling, misstag, underlåtenhet vilken kan ge anledning till
skadeståndsanspråk under denna försäkring? Om ja, beskriv

Har företaget en gällande VD & styrelseansvarsförsäkring idag? Om ja, specificera

Har företaget av något försäkringsbolag nekats offert, försäkring eller inte fått förnyelse av sin VD & styrelseansvarsförsäkring?
Om ja, specificera

Försäkringsbelopp
Alternativ 1

Självrisk
Alternativ 2

Alternativ 1

Alternativ 2

Försäkran
Nedanstående uppgiftslämnare intygar att ovanstående frågor har besvarats sanningsenligt och att inga väsentliga fakta
förvrängts eller undanhållits. Detta underlag utgör tillsammans med övrig lämnad information en del av försäkringsavtalet.
Företaget förbinder sig att informera försäkringsbolaget om väsentlig förändring av ovanstående uppgifter före försäkringens
ikraftträdande eller förnyelse. Företaget förbinder sig att varje år snarast efter publiceringen av årsredovisningen sända ett
exemplar till försäkringsbolaget.
Datum
Namn
Titel

