Ansökan/Förnyelse - VD & Styrelseansvarsförsäkring
A.

Namn

FÖRETAG

Web-adress

Adress

Telefon

Vilket år startade företaget sin verksamhet?

Verksamhetsbeskrivning

B.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN

Totala antalet aktieägare

Hur stor andel av aktierna ägs av verkställande direktör?

Hur stor del av aktierna ägs av styrelseledamöterna? (både direkt och förmånstagande)

Ange innehavare och procentsats för de personer som äger/kontrollerar aktier vilka representerar 15 % eller mer av företagets aktiekapital.

Är företaget börsnoterat?

Om JA .....sedan när?

Har företaget planer på att börsintroduceras?

Om JA .....i så fall när?

C.

VERKSAMHET I USA/KANADA

Summa tillgångar i USA/Kanada

Total försäljning i USA/Kanada

Var god ge en förteckning på de dotterbolag i Nordamerika som inte är helägda, ange bolagets ägarandel i vart och ett av dessa bolag.

Sker handel med företagets eller något av dess dotterbolags aktier, obligationer eller värdepapper i Nordamerika?
Om så är fallet, var god meddela vilket datum gjordes det senaste erbjudandet/anbudet/utfärdandet?

Var det erbjudandet i enlighet med United States Securities Act från år 1933 och/eller The Securities Exchange Act från år 1934 eller några
ändringar eller tillägg till dessa?
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D.

FUSIONER OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV

Har företaget köpt eller fusionerat med något företag under de senaste 18 månaderna? Om så, bifoga information.

Finns det för närvarande några planer att köpa eller fusionera med ett annat bolag? Om så, bifoga information.

E.

ALLMÄNNA FRÅGOR

Har det någonsin riktats skadeståndsanspråk mot någon före detta eller nuvarande verkställande direktör eller styrelseledamot i företaget eller
dess dotterbolag?
Om så är fallet ange detaljer.

Är Ni medveten efter undersökning om någon omständighet eller händelse som kan ge upphov till skadeståndsanspråk mot någon före detta
eller nuvarande verkställande direktör eller styrelseledamot i företaget eller dess dotterbolag?
Om så är fallet ange detaljer.

F.

FÖRSÄKRAN

Undertecknad(e) som äger teckna företagets firma intygar efter förfrågan att ovanstående frågor har besvarats sanningsenligt och att inga
väsentliga fakta förvrängts eller undanhållits. Denna offertförfrågan tillsammans med övrig oss tillställd information utgör 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 och kvartalsrapporterna tillställa
försäkringsbolaget ett exemplar av dessa på svenska eller engelska.
Ort

Datum

Undertecknas av styrelseordförande eller verkställande direktör

G.

BILAGOR

De senaste två årens årsredovisningar på svenska eller engelska.

De senaste två kvartalsrapporterna på svenska eller engelska.
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