
Lands- och regionspecifika friskrivningsklausuler 

USA och Kanada: 
© 2023 Wells Fargo Bank N.A. Produkter och tjänster kräver kreditgodkännande. Wells Fargo 

Distribution Finance (”DF”) är handels- eller företagsnamnet i USA och Kanada för vissa tjänster inom 

lagerfinansiering, finansiering av utrustning, finansiering av rörelsekapital och finansiering av fordringar 

som tillhandahålls av Wells Fargo & Company och dess dotterbolag, inklusive Wells Fargo Commercial 

Distribution Finance, LLC, Wells Fargo Capital Finance, LLC, Wells Fargo Bank, N.A., Wells Fargo 

Vendor Financial Services, LLC, Wells Fargo Financial Leasing, Inc, Wells Fargo Equipment Finance, 

Inc, Wells Fargo Capital Finance Corporation Canada och Wells Fargo Equipment Finance Company. 

Latinamerika: 
Wells Fargo & Company (”Wells Fargo”) bedriver verksamhet globalt genom olika företag i och utanför 

USA, inklusive auktoriserade och reglerade dotterbolag och närstående bolag. Alla produkter och 

tjänster finns kanske inte att tillgå i alla länder. Varje situation måste utvärderas individuellt och omfattas 

av lokala föreskrifter. 

EMEA: 
Wells Fargo Bank International Unlimited Company (”WFBI”) är ett publikt aktiebolag  bildat i enlighet 

med irländsk lagstiftning med huvudkontor och säte på 5:e våningen, 2 Harbourmaster Place, I.F.S.C., 

Dublin 1, Irland. WFBI är registrerat hos Irish Companies Registration Office med registreringsnummer 

429222. WFBI har en registrerad filial i Tyskland  registrerad i handelsregistret (Handelsregister) vid den 

lägre domstolen (Amtsgericht) i Frankfurt med registreringsnummer HRB 86699 med dess huvudkontor i 

Tyskland på Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main. WFBI regleras av Irlands centralbank. 

WFBI-filialen är delvis reglerad av den tyska federala finansinspektionen (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin"). 

Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (“WFCF UK”) är ett privat aktiebolag bildat enligt lagstiftningen 

i England och Wales med huvudkontor och säte på 33 King William Street, London EC4R 9AT. WFCF 

UK är registrerad hos Storbritanniens företagsregister under nummer 02656007. 

Kina: 
Wells Fargo CDF Commercial Factoring (China) Company Limited, ett företag vederbörligen etablerat i 

Folkrepubliken Kina, är ett dotterbolag till Wells Fargo & Company. Wells Fargo CDF Commercial 

Factoring (China) Company Limited övervakas av China Banking and Insurance Regulatory Commission 

(CBRC) och omfattas av de föreskrifter som gäller finansbolag, som ägnar sig åt factoring, utfärdade av 

CBIRC och Tianjin Local Fiancial Supervision Bureau och är inte licensierat eller reglerat av CBIRC som 

en kommersiell bank i Folkrepubliken Kina. 



Hongkong och Singapore: 
Wells Fargo CDF International Pte. Ltd. (WFCDFI) är ett dotterbolag till Wells Fargo & Company. (i) 

WFCDFI är inte auktoriserat eller godkänt, och regleras inte heller, i Hongkong av Hong Kong Monetary 

Authority som auktoriserad institution, godkänd penningmäklare eller lokalt kontor för någon utländsk 

bank; inte  heller är de licensierade eller registrerade hos Hongkongs Securities and Futures 

Commission. (ii) WFCDFI är dessutom inte licensierat, godkänt eller registrerat, och regleras inte heller, i 

Singapore av Monetary Authority of Singapore som licensierad bank eller kontor för någon utländsk 

bank, godkänd handelsbank eller godkänd penningmäklare eller innehavare av licens att tillhandahålla 

kapitalmarknadstjänster. 

Sydkorea: 
Wells Fargo Bank Seoul filial är en utländsk filial, licensierad i Republiken Korea, och regleras av 

Financial Services Commission.   

Australien: 
Wells Fargo International Finance (Australia) Pty Ltd är ett dotterbolag till Wells Fargo & Company, ett 

företag som inte är licensierat av myndigheten Australian Prudential Regulation Authority (APRA) som 

auktoriserade inlåningsinstitutioner (ADIs) i Australien eller licensierat eller reglerat av myndigheten 

Australian Securities and Investments Commission (ASIC) som licensinnehavare för finanstjänster i 

Australien.  

Nya Zeeland: 
Wells Fargo International Finance (New Zealand) Limited är ett dotterbolag till Wells Fargo & Company, 

ett företag som inte är registrerat hos, licensierat eller reglerat av Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 

som en registrerad bank eller inlåningsinstitution i Nya Zeeland. 
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