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Positionsrapportering av råvaruderivat  
Behörighetsanmälan för åtkomst till produktionsmiljö för 
Delegerad rapportering av EEOTC-positioner 
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(om det finns) 
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Rapporterings-
skyldiga företag 

Företag Organisationsnummer  
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Rapporterings-
skyldiga företag  

Företag Organisationsnummer (om det 
finns) 

LEI-kod 
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Företag som 
rapporterar 
EEOTC-positioner 
för annans räkning 
 
 

Organisationsnummer (om det finns) 
 

LEI-kod 
 

Företag 

 

 Utdelningsadress 

 
 

Postnummer 
 

Adressort 
 

Land (om annat än Sverige) 
 

 
 

IP-adress 1  

IP-adress 2  

IP-adress 3  

IP-adress 4  

 
 

Kommentar 
 

 

 
 

Kontaktperson  Förnamn 

 
Efternamn 

 
Mejladress 

 
Telefonnummer 

 

 Ort, datum 
 
 
Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

 

 
 
 
Inskannad blankett sänds till rapportering@fi.se 

Originalblankett sänds till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm  
 
Se anvisningar på nästa sida.   
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Anvisningar 

Den här blanketten ska användas av företag som rapporterar EEOTC-positioner för annans räkning 
för att ansöka om åtkomst till produktionsmiljön av systemet för positionsrapportering av 
råvaruderivat (positionsrapporteringssystemet).  

 

Rapporteringsskyldiga företag 

Företag som är skyldiga att rapportera positioner i råvaruderivat till Finansinspektionen. LEI-koden 
som tillhör ett rapporteringsskyldigt företag refererar i rapporteringen till Executing Entity.  
 

Företag som rapporterar EEOTC-positioner för annans räkning 

Det företag som rapporterar på ett rapporteringskyldigt företags vägnar. LEI-koden som tillhör det 
företag som rapporterar EEOTC-positioner för rapporteringsskyldigt företags vägnar refererar i 
rapporteringen till Submitting Entity.  
 

IP-adress 1,2,3,4 

(Högst fyra) IP-adresser som används av Submitting Entity för att få åtkomst till Finansinspektionens 
SFTP-server.  
 

Kommentar 

Eventuellt tillägg av information. 
 

Kontaktperson  

Kontaktperson hos företaget som rapporterar på ett rapporteringskyldigt företags vägnar när det 
gäller frågor kring positionsrapporteringen av råvaruderivat. Kontouppgifter skickas med 
rekommenderat brev till den person som är angiven som kontaktperson. Denna uppgift är därför 
obligatorisk. 
 
 
De personuppgifter som lämnas registreras i en central databas hos Finansinspektionen.  
 
När Finansinspektionen fått blanketten i retur kontrolleras de uppgifter som lämnats innan de 
registreras i systemet. 
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