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Transaktionsrapporteringssystemet TRS2  
Behörighetsanmälan för åtkomst till TRS2 testmiljö som 
Marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art. 26.5 
i Mifir  
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Rapporterings- 
skyldig 
marknadsoperatör  

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 
Rapporterings- 
skyldig 
marknadsoperatör 

Förnamn Efternamn

 
Mejladress 
 

Telefonnummer

 

 Ort, datum 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 

 

 
 
 
Inscannad 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 för ansökan om konto i TRS 2-systemets testmiljö av 
marknadsoperatörer som enligt art. 26.5 i Mifir är skyldiga att rapportera uppgifter om transaktioner 
med finansiella instrument som handlas på deras plattform och som genomförs genom deras system 
av företag som inte omfattas av Mifir.  

 

Kunder utanför EES-området och icke-finansiella företag 
Kunder från länder utanför EES-området samt icke-finansiella företag vars transaktioner en 
marknadsoperatör är skyldig att rapportera till Finansinspektionen enligt art. 26.5 i Mifir. LEI-
koden som tillhör en sådan kund refererar i rapporteringen till Executing Entity.  
 
Rapporteringsskyldig marknadsoperatör 
Den marknadsoperatör som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt art.26.5 i Mifir. LEI-
koden som tillhör marknadsoperatören 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 Rapporteringsskyldig marknadsoperatör 

Kontaktperson hos den rapporteringsskyldiga marknadsoperatören gällande 
transaktionsrapporteringsfrågor. Kontouppgifter skickas med rekommenderat brev till den person 
som är angiven som kontaktperson Rapporteringsskyldig marknadsoperatör. Denna uppgift är 
därför obligatorisk. 
 
 
Lämnade personuppgifter registreras i en central databas hos Finansinspektionen.  
 
När Finansinspektionen erhållit blanketten i retur genomförs kontroller av lämnade uppgifter innan 
dessa registreras i systemet. 
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