
 

 

Tinglysningsretten 
Majsmarken 5 
9500 Hobro 

 

  

  

  

 
 
 

Meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog 
 

Som tegningsberettiget for virksomheden: 

 

Cvr-nr.: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

 

Bemyndiger jeg/vi hermed (der må kun anføres én person på hver meddelelse): 

 

Navn: 

 

Personnummer: 

 

Til at tegne virksomheden i forbindelse med enten: 

☐alle tinglysningsdispositioner – herunder salg og pantsætning af virksomhedens ejendomme 

eller 

☐påtegning af dokumenter, hvor virksomheden er part – herunder aflysning af sådanne. 

 

Samtidig erklærer jeg/vi, at virksomheden er indforstået med, at denne bemyndigelse er bin-

dende for virksomheden, indtil Tinglysningsretten bekræfter, at tilbagekaldelse af bemyndigel-

sen er registreret. 

 

Dato, navn og underskrift (af de tegningsberettigede for virksomheden) 

 

 

 

 

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed samt meddelelsens da-

tering (underskrives af 2 vitterlighedsvidner eller advokat): 
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Vejledning – meddelelse om prokura 

Meddelelsen skal udfyldes med virksomhedens cvr-nr., navn og adresse. 
 
Meddelelsen skal indeholde oplysning om navn og personnummer på den person, der gives be-
myndigelse til at underskrive på virksomhedens vegne. Hver meddelelse må kun indeholde nav-
net på én person.  
 
Det skal angives, om den pågældende person er bemyndiget til at tegne virksomheden i forbin-
delse med alle typer af tinglysningsekspeditioner, herunder salg og pantsætning, eller kun kan  
tegne virksomheden i forbindelse med påtegninger på allerede tinglyste dokumenter, fx aflysnin-
ger. Bemyndigelsen gælder tillige Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen.  
 
Meddelelsen, der skal være underskrevet af de(n) for virksomheden tegningsberettigede, skal 
indsendes i original til Tinglysningsretten tillige med dokumentation for, hvem der er tegningsbe-
rettiget for virksomheden. Underskrifterne skal være vitterlighedsbevidnet med angivelse af cpr-
nr. Underskrifter skal være oversatte med maskinskrift, stempel eller håndskrevet blokbogstaver 
under underskriften. 
 
Det er en forudsætning for oprettelse, at virksomheden har og anvender digital signatur.  
 
Skal bemyndigelsen tilbagekaldes, skal dette ske skriftligt overfor Tinglysningsretten. Først når  
Tinglysningsretten har bekræftet, at tilbagekaldelsen er registreret, vil virksomheden være fri-
gjort i forhold til den bemyndigedes underskrift på tinglysningsdokumenter.  
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