Compliance självdeklaration

VOLKSWAGEN Group Sverige
Datum:
Organisations
nummer

Företagets namn:

Returnerad självdeklaration är bindande (i förekommande fall med bilagor). Fyll i formuläret noggrant och returnera undertecknad original. Om det krävs kan
du lägga till ytterligare rader. Kryssa Ja / Nej val, med ett "X".

1. Allmän Information
Plats för verksamheten (nuvarande adress)
Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Telefonnummer

Hemsida

DUNS No.

Ansvarig kontaktperson
Efternamn

Förnamn

Position

Personnummer

Telefonnummer

E-Mejl

Position

Personnummer

Telefonnummer

E-Mejl

Compliance Officer (om tillämplig)
Efternamn

Förnamn

Ytterligare platser (t.ex. Huvudkontor, produktion, forskning och utveckling, försäljningsplatser, mm)
Gatuadress

Postnummer

Stad

Land

Telefonnummer

DUNS No.

Typ av plats

Ägare / ledning / beslutsfattare
Efternamn

Förnamn

Position

Personnummer

E-Mejl

Telefonnummer

Tidigare Företagsnamn (fr.om - tom)

1.1 Bankinformation
Vänligen namnge uppgifter om er huvudbank samt alla viktiga konton som används för affärsrelationer
Bankinstitut
Gatuadress
Postnummer
Stad
Land

Bankkod/SWIFT/IBAC

1.2 Verksamhet
Vad är syftet med er verksamhet?
Är ert företags verksamhet
registrerad?

Ja
Nej
Vad är syftet med affärsrelationen
med Volkswagen Group Sverige?

Om ja,
var:

1.3 Företagsinformation (Ange information från de senaste tre räkenskapsåren)
Antal anställda

Compliance-självdekaration

Årsomsättning

Vinst / förlust under räkenskapsåret (EBIT)

1

År

Compliance självdeklaration

VOLKSWAGEN Group Sverige
Datum:
Organisations
nummer

Företagets namn:

2. Ägarstruktur
2.1 Företagets juridiska form

2.2 Aktieägare struktur
Namnge alla viktiga delägare. Om delägare är ett juridiskt företag fyll i nästa nivå tills alla viktiga fysiska personer som är delägare har namngivits (om det
behövs kan du lägga till ytterligare rader eller använda extrablad).
Delägare

DUNS No.

Andel i %

Delägare
sedan

Personnummer

Adress (Gata, Postnummer, Stad, Land)

3. Övrigt
3.1 Hur har affärskontakt etablerats? Kryssa med "X"
Offertförfrågan:

Avtalskontrakt med:

Eget initiativ/offert:

Rekommenderad av:

Övrigt:
3.2 Compliance Frågor
Är den framtida affärsrelation med Volkswagen Group Sverige avsedd att utvecklas enligt ert företags normala
verksamhet?

Ja
Nej

Är alla betalningar som skall göras inom ramen för denna affärsförbindelse uteslutande ersättning för legitima
affärsändamål som har dokumenterats i budgivningen (inga falska kontrakt)?

Ja
Nej

Kan du utesluta risken om mutor och korruption, särskilt till statliganställd (privatanställd, osv), kan förekomma under de
första affärer eller affärsrelationen?

Ja
Nej

Kan ni försäkra: Varken du eller den faktiska betalningsmottagare på ditt företag är en så kallad "PEP", dvs "politiskt utsatt
ställning" utanför Sverige? (En PEP är en person som har anförtrotts en framträdande offentlig funktion, eller en enskild
känd för att vara nära besläktad med en sådan person).
Kan du utesluta att ditt företag, ditt företags ledning eller ägare för närvarande är föremål för sanktioner eller embargon?
Kan du utesluta att företaget eller företagets ledning idag anklagas för eller har åtalats under de senaste 5 åren för
ekonomiska brott (t.ex. penningtvätt, brott mot konkurrensrätt, korruption eller mutor).
Tillåter ert företag att Volkswagen Group Sverige verifierar era påståenden med en säkerhetsprövning, vid behov?

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

4. Bilagor / Kommentarer
Dun and Bradstreet rapport

Ja
Nej

Registreringsbevis från Bolagsverket (eller liknande)

Ja
Nej

Annat (t.ex. bank-referens / kontoutdrag)

Ja
Nej

Ytterligare kommentarer

Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi på Volkswagen Group Sverige AB värnar om din integritet och vi behandlar givetvis alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med
Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer endast att användas för ömsesidigt affärsrelation och / eller för undersökning
inför en ny affärsrelation. De personuppgifter som du har lämnat kommer endast behandlas inom Volkswagen-koncernen. Enligt GDPR
har du rätt att få upplysning kring vilka uppgifter vi har om dig, samt att en gång om året, kostnadsfritt, begära rättelse av felaktiga
uppgifter.
Detta dokument måste undertecknas av en behörig företrädare för företaget. Genom att underteckna nedan intygar ni att informationen är
sann och fullständig.
(Företagets stämpel)

Ort, Datum

Compliance-självdekaration

Underskrift
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