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Ansökan om avregistrering 
av pantsättningsavtal 

1. Ansökan är tidigare inskickad i annat än original 
Datum Obs! Ansökan måste alltid skickas in via post med underskrift i original 

2. Varumärkets registreringsnummer eller ansökningsnummer 
Registrerings-/ansökningsnummer 

Panträtten för panthavaren ska upphöra, och i enlighet härmed ska panträtten avregistreras. 

3. Sökande 
Namn/företagsnamn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon 

Jag väljer att få alla brev från PRV i den här ansökan via e-post. 

4. Ombud 
Namn/företagsnamn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon 

Jag väljer att få alla brev från PRV i den här ansökan via e-post. 

5. Antecknad panthavare 
Namn/företagsnamn Person-/organisationsnummer 

6. Avtalsdatum för det pantsättningsavtal som ska avregistreras 
Datum 

7. Kompletterande handling 

Är sökanden någon annan än antecknad panthavare, ska en bestyrkt kopia av en handling bifogas ansökan som visar att 
pantsättningsavtalet kan avregistreras. Av handlingen ska det framgå att panträtten har upphört samt vilket pantsättningsavtal som 
ska avregistreras. 

Handling bifogas: 
i original 

bestyrkt kopia (skannade och e-postade dokument gäller som bestyrkta kopior) 

8. Underskrift av sökanden 9. Underskrift av utsett ombud 
Ort och datum Ort och datum 

Sökandens namnteckning Ombudets namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn (besökare: Kungsgatan 8, Söderhamn)
 
Tfn: 08-782 28 00, kundsupport@prv.se, www.prv.se 1 (1)
 

http:www.prv.se
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