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Hej! 

 

Du har i enlighet med artikel 15 i Dataskyddsförordningen begärt ett registerutdrag från Sileo Kapital AB. För att vi ska 

börja behandla din ansökan behöver vi en kopia av din ID-handling för att säkerställa att det är du som gjort begäran.  

 

För att säkerställa din identitet fyller du i blanketten nedan och skickar in till oss. Nedan kan du även välja hur du vill få 

registerutdraget dig tillhanda.  

 

Gör så här: 

1. Kopiera din ID-handling (samtliga uppgifter på kopian måste vara läsbara). 

2. En annan person måste intyga att ID-handlingen tillhör dig och att kopian överensstämmer med originalet. På 

kopian skall personen skriva följande ”Härmed intygar jag att kopian överensstämmer med originalet” samt 

datum, namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.  

3. Du skriver sedan under på nedanstående blankett.  

4. Lägg kopian av ID-handlingen och den underskrivna blanketten i ett kuvert adresserat till: 

 

Sileo Kapital AB 

Frisvar 

20619361 

401 10 Göteborg 

 

Sileo Kapital AB betalar portot. 

 

 

Godkända ID-handlingar är svenskt pass, körkort samt ID-kort vars giltighetstid inte gått ut. 

 

OBS! För att Sileo Kapital AB ska skicka ett registerutdrag till dig måste en vidimerad kopia av giltig ID-handling 

inkommit.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig! 
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Fyll i och bifoga i kuvertet 

Observera att du måste skriva tydligt 

 

Om du inte väljer något av de nedanstående alternativen eller om vi inte kan läsa det som står kommer ditt 

registerutdrag att skickas till din folkbokföringsadress.  

 

1. Välj ett av följande alternativ 

Nedan kan du välja hur du vill gå ditt registerutdrag tillhanda. Kryssa i ett av alternativen. 

 

☐ Till min folkbokföringsadress 

 

☐ Till följande e-postadress: ________________________ 

OBS! Vid e-post behöver du välja en kod på fyra siffror (exempel 1234) som du behöver för att kunna öppna 

mejlet. Jag vill att min kod skall vara följande: ________________________ 

 

☐ Via telefon till nummer: ________________________ 

OBS! Vid uppläsning via telefon krävs att en tid bokas. Detta görs till Sileo Kapital AB på telefonnummer         

010 550 78 00. 

 

2. Jag intygar härmed att bifogad kopia på ID-handling avser mig och att denna kopia överensstämmer med 

originalet. 

 

Ort och datum:  ________________________ 

 

Namnteckning:  ________________________ 

 

Namnförtydligande:  ________________________ 
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