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Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Tillæg C

Repræsentant godkendelse

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen)
Ansøger/
tilladelsesindehaver

Hvilken ansøger/tilladelsesindehaver skal I repræsentere

Oplysninger
om repræsentanten

1. Repræsentanten

Navn på ansøger/tilladelsesindehaver

Navn

CVR-/SE-nr.

Vejnavn

Husnummer

Postnummer

Etage

Side

By

E-mail

Internetadresse

Elektronisk kommunikation

Hvis I ikke ønsker, at kommunikation skal foregå elektronisk med Spillemyndigheden,
skal der sættes kryds her.

2. Driftsform
Hvilken driftsform drives ansøgers virksomhed under?
Enkeltmandsfirma

Økonomi

I/S

A/S

Andet (angiv driftsform)
ApS

3. Gæld
Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?
Nej

Ja

Hvor stor er den samlede forfaldne gæld til offentlige myndigheder?

4. Rekonstruktion - konkurs - gældssanering

Har repræsentanten indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering?
Nej

Ja - udfyld punktet

Dato

2018.05

Oplys om de nærmere omstændigheder
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kr.
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Økonomi
Fortsat

Er repræsentanten under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering?
Nej

Ja - udfyld punktet

Dato
Oplys om de nærmere omstændigheder

Straffeoplysninger

5. Strafbare forhold
Er repræsentanten blevet dømt for et strafbart forhold, eller er der indgået udenretligt forlig?

Nej

Ja - udfyld punktet

Er repræsentanten sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af politiet?

Nej

Ja - udfyld punktet

Årsag

Øvrige oplysninger (fx journalnummer)

Årsag

Øvrige oplysninger (fx journalnummer)

Kopi af domme eller udenretlige forlig vedlægges

Kontaktoplysninger

6. Kontaktperson
Kontaktoplysninger på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med.
Stillingsbetegnelse
Efternavn

Fornavn
Vejnavn

Postnummer
Telefonnummer

2018.05

Andre
oplysninger
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Husnummer

By
Alternativt telefonnummer

7. Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen

E-mail

Etage

Side
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Andre
oplysninger
Fortsat

8. Repræsentantens erklæring og underskrift

Jeg samtykker til, at Spillemyndigheden kan indhente nødvendige oplysninger hos en relevant myndighed, herunder
politiet, i Danmark eller udlandet med henblik på at vurdere,
at tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino gives i
overensstemmelse med bestemmelserne i lovbekendtgørelse
nr. 1494 af 6. december 2016 om spil og lovbekendtgørelse
nr. 336 af 7. april 2016 for Grønland om visse spil.

Ved udbud af spil i Grønland erklærer jeg, at jeg ikke er
umyndiggjort eller sat under lavværgemål efter myndighedsloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr.
306 af 14. maj 1993 med senere ændringer.

Jeg erklærer endvidere, at de oplysninger, der er afgivet på
dette tillæg, er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke er
under værgemål efter § 5 eller under samværgemål efter § 7
i lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 om værgemål med senere ændringer.

Den, der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter lov om spil, straffes med bøde eller
fængsel efter straffelovens bestemmelser herom.

Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spilllemyndigheden straks underrettes.

Underskrift - underskrives i hånden
Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer

2018.05

Underskrift - underskrives i hånden
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Dato

Navn

Bilag

9. Bilag der skal vedlægges
•

Dokumentation for selskabsregistrering

•

Dom eller udenretligt forlig

•

Andet

Personnummer
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Vejledning
Personer der ikke har bopæl her i landet eller et andet EU- eller EØSland, og selskaber der ikke er etableret her i landet eller et andet EUeller EØS-land, kan kun få tilladelse til at udbyde og arrangere spil,
hvis de har udpeget en repræsentant.
Repræsentanten skal have bopæl her i landet eller hvis repræsentanten er et selskab, skal selskabet være etableret her i landet.
En udpeget repræsentant skal godkendes af Spillemyndigheden. Hvis
repræsentanten er en person, skal Personlig erklæring, tillæg A vedlægges ansøgningen. Hvis repræsentanten er et selskab, skal denne
erklæring, tillæg C vedlægges ansøgningen.
Betingelser
Selskaber, kan blive godkendt som repræsentant for en tilladelsesindehaver, hvis de ikke
1. har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller
		 gældssanering
2. er under rekonstruktion, konkurs eller gældssanering
3. er dømt for et strafbart forhold, der medfører, at der er fare
		
for, at de pågældende vil misbruge adgangen til at arbejde
		
med spil
4. har forfalden gæld til det offentlige.
Repræsentanten skal være bemyndiget til at repræsentere tilladelsesindehaveren over for myndighederne, samt under søgsmål og i
forbindelse med eventuelle straffesager.
Generelt om fremsendelse af blanket til Spillemyndigheden
I skal sende den udfyldte blanket med Bluewhale-systemet for at sikre, at informationen ikke bliver opsnappet eller læst af andre.
I kan sende meddelelser via Bluewhale, ved at oplyse en mailadresse
og et mobiltelefonnummer til en medarbejder i Spillemyndigheden.
Herefter kan medarbejderen starte kommunikationen op ved at sende
jer en Bluewhale-meddelelse, som I kan svare på.
Læs mere om Bluewhale på spillemyndigheden.dk/vejledninger.
Punkt 1
Repræsentanten
Navn og adresse skal oplyses i blanketten.
CVR-/SE-nummer skal udfyldes.
I skal desuden oplyse mail adresse og internetadresse.
Elektronisk kommunikation. Spillemyndigheden vil gerne kommunikere hurtigt og effektivt. Hvis I ikke ønsker, at kommunikation skal
foregå elektronisk, skal I sætte kryds her.

2018.05
2017.07

Punkt 2
Driftsform
Sæt kryds ved den driftsform, jeres virksomhed drives under.

2-04

Hvis den rigtige driftsform ikke er nævnt i blanketten, skal I oplyse,
hvilken form, der er tale om.

Punkt 3
Gæld
Hvis I har forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark skal
I oplyse det. I skal oplyse, hvor stor den samlede forfaldne gæld til
offentlige myndigheder er. Hvis der ingen gæld er udfyldes feltet
med beløbet 0 kr.
En gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en betalingsordning
med inddrivelsesmyndigheden, eller der er stillet fuld sikkerhed for
gælden.
Punkt 4
Rekonstruktion – konkurs - gældssanering
Hvis der er indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller
gældssanering i Danmark, skal I oplyse datoen herfor, og om de nærmere omstændigheder.
I skal ligeledes oplyse, hvis I er under rekonstruktion, konkurs eller
gældssanering, samt datoen herfor og de nærmere omstændigheder.
Punkt 5
Strafbare forhold
Hvis I er blevet dømt for et strafbart forhold, eller hvis I har indgået
udenretligt forlig om et strafbart forhold i Danmark, skal I oplyse
det. I skal oplyse om årsagen til dommen eller forliget og vedlægge
en kopi af afgørelsen.
Hvis materialet er meget omfangsrigt kan et resumé være tilstrækkeligt, hvis det er fyldestgørende. Spillemyndigheden kan dog, hvis vi
finder det nødvendigt i forbindelse med behandlingen af jeres erklæring, anmode jer om at indsende hele afgørelsen.
Hvis I er sigtet eller under efterforskning for et strafbart forhold af
politiet i Danmark, skal I oplyse det. I skal oplyse om årsagen til sigtelsen eller efterforskningen.
Punkt 6
Kontaktperson
Her skal I oplyse navnet på den person, som Spillemyndigheden skal
kommunikere med.
Der er ikke nogen formelle krav til kontaktpersonen.
Punkt 7
Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen
Er der andre oplysninger, som Spillemyndigheden rimeligvis vil forvente at blive gjort opmærksom på, skal I oplyse det her.

Vejledning
Punkt 8
Repræsentantens erklæring og underskrift
Repræsentanten samtykker ved sin underskrift til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante
myndighed videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden.
Oplysningerne bliver kontrolleret af Spillemyndigheden, når vi
behandler erklæringen.
Repræsentanten erklærer med sin underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.
Hele direktionen og hele bestyrelsen, skal skrive under på, at de
afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.
Punkt 9
Bilag der skal vedlægges
• Dokumentation for selskabsregistrering
• Dom eller udenretligt forlig
• Andet

2018.05

Andet
Hvis I har spørgsmål til erklæringen, kan I kontakte Spillemyndigheden
på mail@spillemyndigheden.dk. I kan sende krypteret mail til os via
vores hjemmeside – Kontakt.
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