Begäran om återkallelse
av eget utgivningsbevis
1.
Original av återkallelsen behöver alltid skickas till PRV med post

2. Skriftens titel
Titel

Utgivningsbevisnummer

3. Ägare
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Mobiltelefon

4. Ägarens underskrift i original - Som ägare till ovan nämnda periodiska skrift vill jag/vi att PRV återkallar utgivningsbeviset
för skriften (om ägaren är en juridisk person behövs underskrift av behörig/a firmatecknare)
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

5. Handlingar som ska bifogas anmälan om återkallelse

PRV7008 Periodisk skrift 2018-06-18

(för närmare upplysningar, se anvisningar på nästa sida)
Registreringsbevis (om ägare är till exempel aktiebolag, handelsbolag eller församling)
Stadgeenligt protokoll (om ägaren är en förening, förbund eller liknande) som visar ägarens namn samt utsedda firmatecknare

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn (besökare: Kungsgatan 8, Söderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Anvisningar till begäran
om återkallelse
Tänk på att
En begäran om återkallelse bara kan göras av den som är
registrerad ägare. Anmälan är avgiftsfri.
En komplett och väl ifylld anmälan underlättar handläggningen.

Vill du kontakta PRV?
Har du frågor? Ring eller skicka e-post till PRV:s kundsupport.
Tfn: 08-782 28 00, e-post: kundsupport@prv.se.
Besök gärna vår webbplats, www.prv.se för mer information.

Glöm inte att:

PRV:s kundsupport är bemannad mån-fre 08.00-16.40
(08.00-16.00 sommartid 15 maj - 14 september).

Namnförtydliga samtliga underskrifter.

Viss begränsning kan gälla dag före helgdag.

Bilagor skickas med anmälan.

Skicka anmälan i original till: PRV, Box 530, 826 27
Söderhamn

1.
Original av anmälan behöver alltid skickas till PRV med post.

2. Skriftens titel
Ange skriftens titel och utgivningsbevisnummer.

3. Ägare
Ange den registrerade ägarens namn.

4. Ägarens underskrift i original
Är ägaren en juridisk person ska anmälan om återkallelse
undertecknas av den/de som har rätt att teckna firman (behörig/a
firmatecknare).
OBS Namnförtydligande ska alltid göras.

5. Handlingar som ska bifogas anmälan
För juridisk person, till exempel aktiebolag, handelsbolag eller
församling, ska ni bifoga registreringsbevis som visar
firmateckningsrätt. Registreringsbeviset får vara högst 1 år
gammalt.
För juridisk person, till exempel föreningar, förbund eller
liknande ska ni bifoga aktuella fullständiga stadgar och
stadgeenligt protokoll. Protokollet får vara högst 1 år gammalt
och ska visa behöriga firmatecknare.
Om ägaren är en juridisk person måste ni ange
organisationsnummer.
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