
Gåvobrev för Hankens medelinsamling 

Med detta gåvobrev donerar jag/vi  euro till Hanken Svenska handelshögskolan. 

Jag/vi riktar gåvan mot universitetets verksamhet i allmänhet.  

DONATOR: 

Donator: Personbeteckning/FO-nummer: 

Adress: Postnummer och –anstalt: 

Kontaktperson (ifall annan än donatorn): E-postadress: 

Telefonnummer: Kontaktpersonens adress (ifall annan än donatorns): 

MOTTAGARE AV GÅVAN: 
Hanken Svenska handelshögskolan 

Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors, 

Finland, FO-nummer: FI02459077 

Kontaktperson: 

Chef för näringslivsrelationer och 

samverkan, Camilla Wardi 

e-post: camilla.wardi@hanken.fi 

tel: +358 40 560 5964

BANKFÖRBINDELSE: 

Aktia: FI04 4055 0010 2698 72, BIC (SWIFT): HELSFIHH 

Nordea: FI28 1745 3000 0995 58, BIC (SWIFT): NDEAFIHH 

ONLINE: crm.hanken.fi/Onlinedonation 

Meddelande: Donators namn-, kontaktuppgifter + "OK" om du godkänner att ditt 

namn publiceras som donator. 

DATUM OCH UNDERSKRIFTER 

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

Tillstånd för penninginsamling i Finland (exkl. Åland): 

RA/2020/1088 (Polisstyrelsen 16.9.2020) 

OFFENTLIGHET: 

Jag/Vi godkänner att mitt/vårt namn publiceras som donator. 

Jag/Vi godkänner att person-/organisationsuppgifterna som nämns i detta gåvobrev överlämnas till 

undervisnings- och kulturministeriet i samband med behandlingen av den statliga medfinansieringen. 

SYFTE MED GÅVAN: 

Syftet med gåvan är att stöda det universitet som får gåvan att utföra sina uppgifter enligt 2 § i universitetslagen. 

ÖVRIGA VILLKOR: 

Alla villkor för donationen definieras i detta gåvobrev. Gåvan innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte. Donationen 

innebär ingen motprestation. Inga upplösande villkor eller villkor som binder användningen av universitetets andra medel, 

inklusive eventuell statlig motfinansiering, ansluter till donationen. Universitetet beslutar om hur donationen används. 

Donationen kan leda till statlig motfinansiering. Donatorn är medveten om att statsrådet fattar beslut om donationens 

motfinansieringsduglighet. Universitetet för in eventuell statlig motfinansiering bestående i universitetets grundkapital. 

Universitetet beslutar om hur intäkterna från grundkapitalet används. Donationen betalas till universitetets konto senast 

30.6.2022. Alla uppgifter om donationen (donatorns namn, donationsbelopp samt ändamål) är offentliga enligt lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Donatorns personuppgifter registreras i Svenska handelshögskolans 

register över inkomna donationer. 

SKATTEAVDRAG: 

Donationer som görs av privat personer på minst 850-500 000 euro kvalificerar för skatteavdrag. Hanken meddelar 

uppgifterna om mottagna avdragsgilla donationer till skatteförvaltningen. För samfund gäller skatteavdraget donationer på 

minst 850-250 000 euro. Samfund är enligt lag skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer. 
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