
PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold) 

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism behöver Mangold fråga om du är en person i politiskt utsatt 
ställning. Om du har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation anses 
Ni vara en person i politiskt utsatt ställning. Är du en familjemedlem eller en medarbetare till en person i politisk utsatt ställning måste Mangold 
även få kännedom om detta. Vänligen besvara frågorna nedan. 

Befattning 
Jag är, eller har varit (i Sverige eller annat land): 

statschef, regeringschef eller minister (även vice, ställföreträdande eller biträdande) 

parlamentsledamot eller ledamot av liknande lagstiftande organ  

ledamot i styrelsen för ett politiskt parti (inflytande på endast regional eller kommunal nivå omfattas inte) 

domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå 
vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 

ledamot vid revisionsmyndighet eller i centralbanks styrande organ  

ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten 

ledamot i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan  

direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande post i en 

internationell organisation   

Min titel Land/ internationell organisation  

Relation 
Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Jag är: 

maka eller make registrerad partner eller sambo  

barn eller barns make/sambo/partner  förälder 

Relation till (namn och titel) 

Land/ internationellt organ Befattning enligt kategorierna ovan 

Medarbetare 
Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet person i politiskt utsatt ställning. Jag är: 

enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person med ovanstående 
befattning, verklig huvudman till en juridisk person eller liknande juridisk konstruktion eller har eller har haft 
en på annat sätt nära affärsförbindelse med en person med ovanstående befattning eller 

verklig huvudman till en juridisk person eller liknande juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller 
finns anledning att förmoda, egentligen upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. 

Medarbetare till (namn och titel) 

Land/ internationellt organ Befattning enligt kategorierna ovan 

Kund (med min underskrift intygar jag härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor) 

Namn (efternamn, tilltalsnamn) Personnr 

Ort/ Datum Kundens underskrift 

mangold fondkommission ab

stockholm | malmö

postadress: box 55691, 102 15 stockholm | besöksadress: engelbrektsplan 2, 114 34 stockholm | hamngatan 4, 211 22 malmö

telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | e-post: info@mangold.se | hemsida: www.mangold.se
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