
_______________________________________________________________________________            
Du kan specificera vilket vetenskapsområde du vill stödja eller om Uppsala universitet själv kan 
bestämma hur din gåva ska användas. Fyll i blanketten ovan, lämna den sedan till din bank. 
 
För att vi ska kunna förse dig med information om stiftelsens kontouppgifter mm.,  
och för att kunna återkoppla till dig, ber vi dig att du skickar en kopia av ditt gåvobrev till:  
Uppsala universitet, Thomas Fredengren, Fundraiser, Box 256, 751 05 Uppsala 
e-post: thomas.fredengren@uadm.uu.se  

 

 Gåvobrev  
 

Jag skänker härmed utdelningen på följande aktier till  
Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala Akademi, Org.nr.: 817604-3506,  
tillhörig Uppsala universitet, och förvaltad av Uppsala Akademiförvaltning, Box 121,  
751 04 Uppsala, att användas för forskning och/eller utbildning inom följande område/-n.  
 
Teologi   Medicin  



Juridik    Farmakologi  


Historia-filosofi   Utbildningsvetenskap  


Språkvetenskap   Teknik  


Samhällsvetenskap  Naturvetenskap  
 

Inom området    ________________________________________________________  

På det sätt stiftelsen finner det lämpligt  

 
Antal aktier  Aktieslag   Bolag  
 

_________ st  A   / B   ____________________________  
 
_________ st  A   / B   ____________________________  
 
_________ st  A   / B   ____________________________  
 
Gåvan gäller för utdelning som beslutas från och med denna dag under  
ett år   min livstid  
tre år   annan tid _____________________________________  
fem år  

 
Aktierna finns i min depå ____________________ hos _________________________  
                Nummer                                Namn  
 
 

_______________________________________________ ____________________________ 
 Ort och datum     Personnummer 
 
 

_______________________________________________ ____________________________    
 Namnteckning     Namn 
 
 
 
_______________________________________________  ________________________________________     
 Gatuadress     Postadress  
 
 
 
_______________________________________________  ________________________________________ 
 Telefonnummer     E-postadress 
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