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Anmälan/avanmälan om närings-
verksamhet i stiftelse

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt.  
Underteckna blanketten och skicka in den.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för stiftelsetillsyn 
Box 22067, 104 22 Stockholm 
  
Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Stiftelsens namn Organisationsnummer

Kontaktperson i detta ärende:
Förnamn TelefonEfternamn

Stiftelsen har upphört med näringsverksamheten

2. Anmälan om näringsverksamhet

5. Underskrift av styrelseledamot eller behörig företrädare för stiftelsens förvaltare
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Namnteckning Namnförtydligande

Innan stiftelsen börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgifter för registrering i stiftelseregistret. 

Ange det företagsnamn under vilken näringsverksamhet ska bedrivas. Styrelseprotokoll med beslut om företagsnamn bifogas.   

Ange vilken art av näringsverksamhet som ska bedrivas.   

3. Avanmälan om näringsverksamhet
Om stiftelsen har upphört med sin näringsverksmhet ska stiftelsens styrelse eller förvaltare genast anmäla detta för registrering i 
stiftelseregistret. Protokoll med beslut från stiftelsens styrelse och ett intyg från stiftelsens revisor ska inges.

4. Övriga upplysningar

1. Uppgifter om stiftelsen
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