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INTRÄDESANSÖKAN I SVEMIN OCH 
FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV 

Företagets juridiska namn Företagets marknadsnamn 

Organisationsnummer (Enskild firma anger personnummer) Företagets verksamhet 

Företagets e-post Telefonnummer till företaget 

Postadress Postnummer Ort 

Besöksadress E-post för faktura Önskar faktura till postadress 

Vd** E-post till vd

Kontaktperson på företaget** E-post till kontaktperson

Önskad inträdesmånad (om inget anges antas innevarande månad) 

Nedanstående uppgifter kommer att ligga till grund för beräkning av företagets avgifter till Svenskt Näringsliv
Årslönesumma och antal anställda föregående år (inklusive vd, ägare och familjemedlemmar) 

 Årslönesumma (tkr) Antal årsanställda 

Arbetare 

Tjänstemän 

Mineralproducerande och industri- 
mineralföretag 

Nettoförsäljning föregående år (MSEK): 

Prospekteringföretag 

Investeringvolym föregående år (MSEK): 

Företagets aktiekapital: 

Företagsuppgifter

Nedanstående uppgifter kommer att ligga till grund för beräkning av företagets avgifter till Svemin

Teknikföretag 

Gruv- och mineral relaterad 
nettoomsättning föregående år (MSEK):
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Styrelse: 

Kort beskrivning av företagets verksamhet: 

Vi ansöker om medlemskap i SveMin och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna* för de 
nämnda organisationerna och åtar oss att följa de beslut som fattats av behöriga organ inom organisationerna. Vi 
är även införstådda med SveMins etiska regler* och dammsäkerhetspolicy* och åtar oss att följa dessa.  

 Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

* Stadgarna finns för nedladdning på www.svemin.se respektive www.svensktnaringsliv.se samt SveMins etiska regler och dammsäkerhetspolicy
finns på SveMins hemsida. **Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, vidare information finns på www.svemin.se/integritetspolicy/

SveMins noteringar
Ansökan har beviljats och medlemskapet gäller fr.o.m.: Medlemsnr: 

(JANUARI, 2022)

O rt och datum 
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