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Innehåll InfoTorg webb

Alla svar på ett ställe.
InfoTorg Företag

InfoTorg Person

Allt du behöver veta om företag, organisationer och myndigheter. Du får bl a

Du får alla typer av upplysningar
kopplade till en person

●● bokslut och nyckeltal

●● alla folkbokförda personer i Sverige

●● vilka personer som sitter i styrelsen

●● inkomst- och fastighetstaxering

●● skatteregistrering

●● betalningsanmärkningar och
skuldsaldo

●● konkurser och betalningsanmärkningar

●● uppgifter om styrelseuppdrag

●● sammanfattande rapporter

●● telefon- och mobilnummer

●● internationell företagsinformation

Personinformation från InfoTorg ligger
dagligen till grund för utredningar och
sunda affärsbeslut hos privata
näringslivet, banker, försäkringsbolag,
kommuner och myndigheter.

Företagsinformationen från InfoTorg
används till att bedöma nya
affärsrelationer eller som underlag till
allt från uppköp, upphandlingar och
undersökningar till kreditkontroller.

fakta
Bisnode är Sveriges ledande
leverantör av information. Varje
dag används portalen infotorg.
se för att kunna ta kloka affärsbeslut, hitta möjligheter och
undvika risker. Vi har under 20
år utvecklat de tekniska möjligheterna att leverera rätt svar
vid rätt tidpunkt. Idag väljer allt
från stora företag och koncerner till kommuner, landsting
och myndigheter att söka efter
svar i portalen infotorg.se

InfoTorg Fordon
InfoTorg ger dig en smått anmärkningsvärd överblick över svenska
fordon och fordonsparker

InfoTorg Juridik är Sveriges mest
omfattande juridiktjänst och arkiv för
juridisk information, med daglig uppdatering. Du hittar bl a

●● chassinummer

●● artiklar och analyser

●● körkortsuppgifter

●● branschnyheter

●● efterlysta fordon

●● debatter och inlägg

●● körförbud och leasingspärr

●● rättsfallsreferat

●● adresser och telefonnummer

●● alla lagar

●● finanskontroll

●● en unik samling propositioner

●● marknadsanalys

●● avgöranden från domstolar t ex
ekobrott
●● juridisk litteratur

●● tidigare och nuvarande ägare

InfoTorg Fastighet

●● kopplingar mellan den svenska
rätten och

Vi har information om 4,5 miljoner
svenska fastigheter, samfälligheter
och gemensamhetsanläggningar

●● Europarätten

●● lagfaren ägare
●● inteckningar
●● taxeringsuppgifter
●● mark- och byggnadsvärde
●● kartor

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

KONTAKT
BISNODE
Tel: +46 (0)8 555 681 00
E-mail:
information.se@bisnode.com
Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Bisnode, S151,
SE-105 99 Stockholm
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INFOTORG FÖRETAG

Allmän information
Arbetsställen
Bolagsordning
Grundinformation
Historik
Koncerntillhörighet
Kontaktpersoner
Verksamhet
Ekonomisk information
Aktieuppgifter
Betalningsanmärkningar, skuldsaldo
Bokslut och nyckeltal
Räkenskapsinformation
Skatteregistrering
Taxeringsinformation
Årsredovisning
Export- och rapportfunktioner
Fastighetsinnehav
Fordonsinnehav
Funktionärer/Firmateckning
Företagsinteckningar
Internationell företagsinformation
Juridiska sammanhang
Kreditinformation
Registreringsbevis
- utfärdare InfoTorg
- utfärdare Bolagsverket
Status
Avregistrerade
Delning
Fusion
Företagsrekonstruktion
Konkurs
Likvidation
Styrelserapoort
Uppdrag i företag

INFOTORG FORDON

Fordonsinformation (InfoBil)
Bilfakta
Direktanmälan
Finanskontroll
Marknadsanalys
Sökning, grunduppgifter
Telefoni, fast- och mobil (privata)
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INFOTORG PERSON

Personinformation
Betalningsanmärkningar, skuldsaldo*
Enskild näringsidkare
Fastighet*
Folkbokföringsinformation
Fordonsinnehav InfoBil
Funktionärsuppdrag
Historik, tidigare namn och adress
Inkomsttaxering *
Person i konkurs
Näringsförbud
Skatteregistrering
Telefoni, fast och mobil

INFOTORG FASTIGHET

Fastighetsinformation
Fastighetsinnehav
Kartsökning
Lagfaren ägare
Taxeringsinformation
Utökad taxeringsinformation

INFOTORG JURIDIK

Juridisk information
Artiklar
Analyser
Branschnyheter
Domar, beslut och praxis
EG-/EU-rätt
Kommittébetänkanden, SOU,
Författningar (SFS)
Litteratur och tidskriftsreferenser
Mediebevakning
Platsannonser
Propositioner/Skrivelser
Utbildningar
WebbTV
Varumärken
Nationella varumärken
EG-varumärken
Internationella varumärken

ÖVRIG INFORMATION

NIX-Telefon
TelefonnummerPostnummer

* Legitimt skäl krävs och omfrågandekopia skickas till den omfrågade.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

Informationskällor
InfoTorg Företag
Bisnode
Bolagsverket
Statistiska Centralbyrån
Dun & Bradstreet
Lantmäteriet
Transportstyrelsen

InfoTorg Person
Skatteverket
Statistiska Centralbyrån
TeleAdress/Teleoperatörer
Bisnode
Bolagsverket

InfoTorg Fastighet
Lantmäteriet

InfoTorg Fordon
Bilfakta
Transportstyrelsen
Autovista

InfoTorg Juridik
Riksdagen
Regeringen
Domstolsväsendet
Skatteverket
InfoTorg Juridik
Justitieombudsmannen
Justitiekanslern
Eur-Op (Publikationskontoret
inom EU)
Litteratur-/tidskriftsreferenser
Konkurrensverket
Konsumentverket
Patent- och registreringsverket
Bokföringsnämnden
Skatteverket
Tidningen Riksdag & Departement
m fl

