Ansökan
VD- och Styrelseansvarsförsäkring
Ansökan skickas till:
info@tryggaval.nu
Allmän information om sökanden
1.

Sökandens namn

2.

Adress

3.

Typ av verksamhet

4.

Hur länge har sökanden bedrivit verksamhet?

5.

Finansiell information
a)

Total omsättning

SEK

b) Totala tillgångar

SEK

6.

Antal verksamhetsställen

7.

Antal anställda

8.

Hur mycket kapital finns idag i pensionsstiftelser?

9.

Har koncernen några intresseföretag eller joint ventures i koncernen?

Ja

Nej

Om ja, vänligen lämna ytterligare information, inklusive deras lokalisering
(på ett separat papper)
Bolag

10.

Ägarandel

Hemvist

Vänligen lämna en sammanställning över samtliga dotterföretag, inklusive
hemort samt till hur stor del de ägs av moderbolaget (annat än vad som anges i
senaste årsredovisningen)
Bolag

Ägarandel

Hemvist
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11.

Under de senaste fem åren har:
a)

moderbolaget ändrat namn?

b) några köp eller fusioner skett?
c)

något dotterföretag sålts eller upphört med sin
verksamhet?

d) moderbolagets kapitalstruktur ändrats?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, vänligen förtydliga

12.

Finns det för närvarande några uppköps/fusionsplaner?

Ja

Nej

13.

Har sökanden kännedom om några andra bolagsplaner på uppköp av
sökanden?

Ja

Nej

14.

Planerar koncernen någon aktieemission i Sverige eller på annat håll, inom de
närmsta 12 månaderna?

Ja

Nej

15.

Är sökanden:
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

a)

noterad på någon börs i Sverige?
Om ja, ange vilken lista

b)

noterad på någon utländsk börs?
Om ja, ange vilken börs och vilken lista

c)

noterad på någon onoterad värdepappersmarknad?

d) handlas med på något annat sätt?
Om ja, vänligen specificera
e)
16.

icke börsnoterad?

Vänligen ange:
a)

totalt antal aktieägare

b)

totalt antal aktier

c)

totalt antal aktier som direkt eller indirekt ägs av
VD, styrelseledamot eller annan i ledningen

d) samtliga aktieägare som äger mer än 15 % av aktierna samt deras ägarandel
Aktieägare

Andel av kapitalet

Andel av rösträtterna
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17.

Vänligen ange om listan över bolagets ledande beslutsfattningsinnehavare/styrelse ändrats sedan senaste årsredovisningen

18.

Har koncernen eller VD, styrelseledamot eller annan person som omfattas av
försäkringen någon nu gällande VD/styrelseansvarsförsäkring

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, vänligen ange:
a)

Försäkringsgivare

b) Försäkringsbelopp
c)
19.

Förnyelsedatum

Har koncernen av någon försäkringsgivare nekats offert, försäkring, eller
förvägrats förnyelse av sin VD- och styrelseansvarsförsäkring?
Om ja, vänligen ange ytterligare information

Skydd för verksamhet i Nordamerika
Frågor 20-25 ska endast fyllas i om skydd önskas för skadeståndsanspråk
framställda i USA eller Kanada eller skadeståndsanspråk framställda på annat
håll, men som har sin upprinnelse i verksamhet bedriven i USA eller Kanada.
20.

Vänligen ange koncernens totala tillgångar i Nordamerika i USD

21.

För icke belägda dotterföretag i Nordamerika, vänligen ange minoritetsägare i
respektive bolag samt deras andel

22.

Har koncernen eller något av dess dotterbolag aktier eller utställt förlagsbevis
i Nordamerika?
Om ja:
a)

när skedde det senaste erbjudandet?

b)

var erbjudandet enligt;
The United States Securities Act of 1933
The Securities Exchange Act of 1934
eller något tillägg till dessa?
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23.

Sker handel med aktierna i form av ADR’s, var vänlig lämna följande
information:
a) är de “sponsored” eller “un-sponsored”?
b) hur stor andel av det totala aktiekapitalet handlas som ADR’s?
c)

24.

antal ADR aktieägare

Har bolaget eller något av dess dotterföretag något förslagsbevis
eller företagsobligationer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, vänligen lämna ytterligare information

25.

Har en 20F registrering lämnats till de amerikanska myndigheterna?
Om nej, vänligen lämna en förklaring

Skadeinformation
26.

Har krav framställts mot någon före detta eller nuvarande VD, styrelseledamot
eller annan person som skulle kunna omfattas av försäkringen?
Om ja, vänligen lämna ytterligare information

27.

Känner sökanden, efter undersökning, till någon omständighet eller händelse
som kan ge upphov till ett krav, vilket skulle kunna komma att omfattas av
denna försäkring?
Om ja, vänligen lämna ytterligare information

Försäkringsbelopp
28.

Vänligen ange önskat försäkringsbelopp
SEK 10 000 000

SEK 25 000 000

SEK 50 000 000

Annat belopp, vänligen ange i SEK
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Försäkran
Å försäkringstagarens vägnar intygar undertecknad(e) behörig(a) funktionär(er) hos försäkringstagaren, efter noggrann undersökning av hela den koncern till vilken försäkringstagaren hör, att
uttalandena och uppgifterna i detta frågeformulär är sanna och riktiga och att inga fakta förvrängts
eller undanhållits. Det är uppfattat att försäkringstagaren, såväl på förfrågan som utan förfrågan,
skall lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen och omedelbart
rätta sådana uppgifter om och när försäkringstagaren inser att tidigare lämnade uppgifter är oriktiga eller ofullständiga. Det är även uppfattat att detta frågeformulär, tillsammans med varje övrig
tillhandahållen information, skall ligga till grund för försäkringsavtalet och att underlåtenhet att
uppfylla upplysningsplikten enligt Försäkringsavtalslag (2005:104) kan påverka giltigheten av eller
innehållet i försäkringsavtalet inklusive försäkringsbolagets ansvar i händelse av en skada.

Datum
Undertecknat
Titel
(skall undertecknas av styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande)
Bolag

Vänligen bilägg följande information till ansökan
•

De senaste två årsredovisningarna på svenska

•

De två senaste delårsrapporterna (om möjligt)

•

Prospekt eller annat erbjudande som publicerats under de senaste
12 månaderna

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon nr 010-205 15 30

Tryggaval TVF AB | Baldersvägen 5, 222 70 Lund
info@tryggaval.nu | www.tryggaval.nu | Org.nr 559144-9227
Innehar F-skattsedel | Innehar tillstånd av finansinspektion
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