
Ändringsanmälan av en innehavare av  
näringstillstånd för säkerhetsbranschen 

1 (4) 

Poliisi 
Poliisi-Turva-02  3.3.2021  poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Skicka anmälan med bilagor per e-post tavy@poliisi.fi eller till adressen  
Polisstyrelsen, Övervakning av säkerhetsbranschen, Jääkärinkatu 33, 50130 S:t Michel 

Anmälare / tillståndsinnehavare 

Företags- eller samfundsnamn Företags- eller samfundsnummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson
Namn Telefon 

Gatuadress Postnummer Postanstalt 

E-post

Faktureringsadress (du kan lämna faktureringsuppgifter också som bilaga till anmälan) 

Uppgifter om anmälarens gällande näringstillstånd för säkerhetsbranschen 

Tillståndet har beviljats av, datum för beviljandet, tillståndsnummer 

Ärende som anmäls 

    Byte eller avgång vad gäller en bolagsman i ett 
  öppet bolag 

    Byte eller avgång vad gäller en person som hör till 
förvaltningsorganet 

    Byte eller avgång vad gäller en ansvarig bolagsman 
 i ett kommanditbolag 

    Byte eller avgång vad gäller verkställande direktören 

    Ändring av bolagsform     Ändring av namn 

    Ändring av ett verksamhetsställes eller det 
  huvudsakliga verksamhetsställets adress 

    Etablering av verksamhetsställe 

    Nedläggning av verksamhetsställe     Fortsättning av verksamheten via ett konkursbo 

    Fortsättning av verksamheten via ett dödsbo     Avbrott av verksamheten för längre tid än en månad 

    Fortsättning av verksamhet efter avbrott     Nedläggning av tillståndspliktig affärsverksamhet 

    Annan, vad: 
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Uppgifter om ändringar av verksamhetsställen 

Nytt verksamhetsställe 
Besöksadress Postnummer Postanstalt Kommun där det är beläget 

Verksamhetsställe som läggs ned 
Besöksadress Postnummer Postanstalt Kommun där det är beläget 

Ändring av ett verksamhetsställes eller det huvudsakliga verksamhetsställets adress 

Tidigare besöksadress Kommun där det är beläget 

Ny besöksadress Kommun där det är beläget 

Tidigare besöksadress Kommun där det är beläget 

Ny besöksadress Kommun där det är beläget 

Ändring av en rörelses namn och en rörelses bolagsform 

Tidigare namn Nytt namn 

Tidigare bolagsform Ny bolagsform 
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Uppgifter om nya personer som hör till en rörelses förvaltningsorgan eller om ändringar av
personernas uppgifter
A  Styrelseordförande 
B  Styrelseledamot 
C  Styrelsesuppleant 
D  Direktionsordförande 
E  Direktionsledamot 
F   Direktionssuppleant 
G   Bolagsman i öppet bolag 

H    Ansvarig bolagsman i kommanditbolag 
I     Näringsidkare som verkar med en firma 
J    Verkställande direktör 
K    Förvaltningsrådets ordförande 
L    Medlem i förvaltningsrådet 
M   Annan, vad 

Kod (A–M) och förkla-
ring vid situation M Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

    Fortsätter i en separat bilaga 

Uppgifter om personer som hör till rörelsens förvaltningsorgan, men som inte längre innehar 
uppdraget i fråga
A  Styrelseordförande 
B  Styrelseledamot 
C  Styrelsesuppleant 
D  Direktionsordförande 
E  Direktionsledamot 
F   Direktionssuppleant 
G   Bolagsman i öppet bolag 

H    Ansvarig bolagsman i kommanditbolag 
I     Näringsidkare som verkar med en firma 
J    Verkställande direktör 
K    Förvaltningsrådets ordförande 
L    Medlem i förvaltningsrådet 
M   Annan, vad 

Kod (A–M) och förkla-
ring vid situation M Efter- och förnamn Personbeteckning Adress 

    Fortsätter i en separat bilaga 
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Tilläggsuppgifter 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats. 
En ofullständig uppgifter fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 

    Utdrag ur eller kopia av protokollet över bolagsstämman (val av medlemmar i förvaltningsorganet och/eller verkstäl-
lande direktör) 

    Intyg över soliditetsgraden vad gäller personer som hör till förvaltningsorganet (firma, öppet bolag, kommanditbolag)  

    Utredning över konkurs- eller dödsbo 

    Handelsregisterutdrag eller annat motsvarande registerutdrag 

    Affärsverksamhetsplan och/eller finansieringskalkyl (nytt företag) 

    Vad gäller utländska personer ett intyg över oförvitlighet, vilket beviljats av en myndighet i hemlandet, eller ett straffre-
gisterutdrag och en kopia av personuppgiftssidan i passet 

    Annan, vad: 
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