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Boförvaltarens
underskrift

Ärendenummer

Datum

Konkurs-
gäldenär

Konkursens
början

Domstol

Konkursgäldenärens namn/firma och personbeteckning eller FO-nummer e.dyl.

Tidpunkten för borgenärssammanträdet

Utdelning har ej betalats i konkursen.

Datum när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats

Borgenärssam-
manträde vid
vilket slutredo-
visningen har
godkänts

Egendom återstår till gäldenären efter
konkursens slut (bolaget anses inte upplöst).

Återstående
egendom

Boförvaltarens namn och kontaktinformation

Betalning av
utdelning

Utdelning har betalats i konkursen.

Ingen egendom återstår till gäldenären efter
konkursens slut (bolaget anses upplöst).

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs genom att dubbelklicka lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att dubbelklicka  på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på ut- skriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknap- pen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blanket- tens egen tangent när blanketten är klar och du vill skriva ut den. 
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