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Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Ændringer til tilladelsen

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino (se vejledningen)
Tilladelsesindehaver

Direktion eller
bestyrelse

Navn - her skrives navnet på den tilladelsesindehaver som denne ændring er knyttet til
CVR-/SE-nr.

Navn

1. Nyt medlem af direktion eller bestyrelse
Er der indtrådt nyt medlem i direktion eller bestyrelse i ansøgerselskab?
Navn

Indtrådt

Er der indtrådt nyt medlem i direktion eller bestyrelse i ultimativ ejerselskab?
Navn

Indtrådt

Hvis der er indtrådt et nyt medlem i direktion eller bestyrelse i ansøgerselskab eller ultimativ ejer selskab, skal Personlig erklæring, tillæg A vedlægges.
2. Udtrådt medlem af direktion eller bestyrelse
Er der udtrådt medlem af direktion eller bestyrelse i ansøgerselskab?
Navn

Udtrådt

Er der udtrådt medlem af direktion eller bestyrelse i ultimativ ejerselskab?
Navn

Repræsentant

Indtrådt

3. Ny repræsentant
Er der udpeget en ny repræsentant?
Navn/selskab
Hvis den udpegede repræsentant er en person, skal Personlig erklæring, tillæg A vedlægges.
Hvis den udpegede repræsentant er et selskab, skal Repræsentant godkendelse, tillæg C, vedlægges.

Daglige drift

3. Startdato
Er der sket udskiftning af nogen af de personer, der er ansvarlige for den daglige drift?
spilsoftware og driften af spil
it-sikkerhed

2017.02

økonomi
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systemændringer
overvågning af hvidvask af udbytte og finansiering af terror
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Daglig drift
Fortsat

Stillingsbetegnelse
Efternavne

Fornavne

Alternativt telefonnummer

Telefonnummer

Mail adresse
CV skal vedlægges

White label

5. White label kontrakt
Er der indgået nye kontrakter med white label selskaber?
Navn på selskab

Navn på direktøren i selskabet

Adresse
Postnummer

Husnummer
By

Kontaktperson

Domænenavn

End-point

Navn på selskab

Navn på direktøren i selskabet

Adresse

Husnummer
By

Kontaktperson

Domænenavn

End-point

Navn på selskab

Navn på direktøren i selskabet

Adresse

Husnummer
By

Land

Mail adresse

Kontaktperson

Domænenavn

End-point

Flere domænenevne og/eller white labels
Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels skal disse oplyses og vedlægges tillægget

Bilag

6. Bilag der skal vedlægges hvis relevant
tillæg A
tillæg C
CV

2017.02

white label kontrakt
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Etage

Side

Etage

Side

Land

Mail adresse

Postnummer

Side

Land

Mail adresse

Postnummer

Etage
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Vejledning
Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, skal Spillemyndigheden have det at vide, og tilladelsesindehaver skal derfor udfylde
og indsende denne blanket. Det kan være nye direktionsmedlemmer,
bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift.
Endvidere skal I udfylde og indsende blanketten, hvis der indgås
white label kontrakter.
Tilladelsesindehaver
Oplys hvilken tilladelsesindehaver ændringen vedrører og CVR-/
SE-nr.
Punkt 1
Nyt medlem af direktion eller bestyrelse
Oplys navnet på den person der er indtrådt i direktionen eller bestyrelsen i ansøgerselskabet og hvornår.
Oplys navnet på den person der er indtrådt i direktionen eller bestyrelsen i den ultimative ejers selskab og hvornår.
Hvis der er indtrådt et nyt medlem af direktionen eller bestyrelsen i
ansøgerselskabet eller i den ultimative ejers selskab, skal Personlig
erklæring, tillæg A vedlægges.
Punkt 2
Udtrådt medlem af direktion eller bestyrelse
Hvis der er udtrådt medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i
ansøgerselskabet eller i den ultimative ejeres selskab, vil vi gerne
have det oplyst.
Oplys navnet på den person der er udtrådt og hvornår.
Punkt 3
Ny repræsentant
Hvis der bliver udpeget en ny repræsentant, skal I oplyse navnet på
den person eller det selskab I har udpeget.
Hvis den udpegede repræsentant er en person, skal Personlig erklæring, tillæg A vedlægges.
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Hvis den udpegede repræsentant er et selskab, skal Repræsentant
godkendelse, tillæg C vedlægges.
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Punkt 4
Ansvarlige for den daglige drift
Hvis der bliver udpeget en ny ansvarlig person for den daglige drift,
skal vi have det at vide. I skal oplyse stillingsbetegnelse og navn på
personen. Endvidere skal I oplyse om kontaktoplysninger.
CV skal vedlægges. CV’et skal vise den ansvarlige persons erfaringsniveau. Der er ikke noget til hinder for, at én person kan være
ansvarlig for mere end en af rollerne.
CV’et skal illustrere overfor Spillemyndigheden, at pågældende
er kvalificeret til opgaven. CV’et skal give et retvisende billede af
personens tidligere ansættelsesforhold, samt beskrivelse af dennes
faglige kompetencer i forhold til opgaven.
Punkt 5
White label kontrakt
Hvis der indgås nye kontrakter med white label selskaber/virksomheder skal det oplyses.
I skal oplyse navn og adresse på white label selskabet. I skal oplyse
navnet på selskabets direktør og en mail adresse til selskabet. Derudover skal I oplyse en kontaktperson fra selskabet.
Domænenavnene på de websteder, hvorfra tilladelsesindehaver tilbyder white label løsninger skal anføres. White label kontrakterne skal
altid vedlægges.
Punkt 6
Bilag
Oplys hvilke bilag der er vedlagt
•
•
•
•

Tillæg A
Tillæg C
CV for ansvarlig for den daglige drift
White label kontrakter, indgået med white label selskaber/virksomheder

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.

