
Skickas portofritt till: Ikano Bank, FRISVAR 020171163, 208 13 Malmö 

Ägarförhållande (Ifylles pga lag om åtgärder mot penningtvätt) 
 

Äger/kontrollerar någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25% av företaget?
 

        

För dig som är enskild näringsidkare  
 

 Ja (Om ja, notera nedan)  Nej, ingen äger mer än 25% av företaget

 Nej tack, jag vill inte ha marknadsföring via e-post eller sms. 

Organisationsnummer Vi vill handla med

Rekvisition Antal kort

Företagsnamn

E-post

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon inkl riktnummer

Facknummer

Bankens noteringar

Beviljat Avslag Komplettering Avtalsnummer

Kortnummer

 Kort

 OBS! Kom ihåg att 
bifoga en vidimerad  
kopia på firma 
tecknarens ID-handling.

  6 0 0 2 0 0         

*I Sverige finns det två aktiebörser som drivs som reglerade marknader och därmed omfattas av undantaget. 
Den ena är Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) för etablerade bolag samt NGM Equity för tillväxtbolag.

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), Säte: Älmhult, Box 21066, 200 21 Malmö, Organisationsnummer 516406-0922

Firmateckningskontroll genomförd

Underskrift Jag/vi försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och förbinder mig/oss att följa vid varje tid gällande bestämmelser och betalningsvillkor för 
IKEA företagskonto. Jag/vi har tagit del av villkoren och är medveten/na om att varorna säljs med äganderättsförbehåll.

Firmatecknare ska bifoga kopia på ID-handling. Tecknas firman av två i förening, bifogas kopior på bådas ID-handliga .

Ort och datum(åå-mm-dd) Ort och datum(åå-mm-dd)

Firmatecknare Firmatecknare (när firman tecknas av två i förening)

Namnförtydligande Namnförtydligande

*Uppgifterna behöver inte fyllas i gällande stat, kommun och landsting, enskilda firmor och företag vars aktier är noterade på en reglerad marknad.

Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms.  
Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i villkoren.

Namn Personnummer

Namn Personnummer

Namn Personnummer

Kortadress (om ni vill att kortet skickas till annan adress än fakturaadressen, ange det här)

Bolaget finns noterat på en reglerad marknad* 
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