BILAGA B
- juridisk person som är kvalificerad ägare
enligt 4 kap. 3 § spellagen (2018:1138)
Uppgifter om sökanden
Sökandes namn

Uppgifter om den kvalificerade ägaren
1. Kontaktuppgifter till den kvalificerade ägaren
Namn och associationsform

Org.nr

Adress/Lägenhetsnummer

Ägarandel eller andel av rösträtt i sökanden

Postnummer

Ort

Land

E-postadress

Telefonnummer

2. Har den kvalificerade ägaren tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Land

Spel

Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Land

Spel

Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Land

Spel

Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Land

Spel

Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Land

Spel

Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Om det finns fler tillstånd eller licenser till spel i andra länder ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas bilaga B.

3. Har den kvalificerade ägaren fått avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Upplys om detaljerna i detta avseende

4. Har den kvalificerade ägaren fått tillstånd/licens återkallat i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Upplys om detaljerna i detta avseende

5. Har den kvalificerade ägaren förfallna skulder i allmänna mål i Sverige eller i andra länder?
NEJ

JA

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]
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BILAGA B

- juridisk person som är kvalificerad ägare
enligt 4 kap. 3 § spellagen (2018:1138)
Rekonstruktion eller konkurs
6. Har den kvalificerade ägaren ansökt om rekonstruktion eller om att försättas i konkurs?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Upplys om detaljerna i detta avseende

Böter eller företagsbot
7. Har den kvalificerade ägaren ålagts att betala böter eller företagsbot för näringsverksamheten?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Uppgifter

Civilrättsliga tvister
Har den kvalificerade ägaren dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Uppgifter

Ägarstruktur
8. Ange vilka personer som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren
Namn

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Den som ingår i styrelsen eller ledningen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Om det finns fler i ledningen eller i styrelsen ska
dessa skrivas ner och bifogas bilaga B.

9. Övrig information

Sökanden kan i ansökan ange vilka handlingar som sökanden anser ska omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även
varför sökanden anser att det ska föreligga sekretess. Spelmyndigheten vill dock erinra sökanden om att spelmyndigheten gör en sedvanlig sekretessbedömning
om sekretess råder i varje enskilt fall.
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BILAGA B
- juridisk person som är kvalificerad ägare enligt 4 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ver 1.3

Vägledning
Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är
personuppgiftsansvarig för personuppgifter som
lämnas i denna ansökan och senare i ärende med
anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av
oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk.
Ändamålet med behandlingen är att handlägga
och besluta i ärenden om licens, tillstånd och
tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens
myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i
vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till
berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med
offentlighetsprincipen.
Den registrerade har rätt att få information om
vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne.
Den registrerade har också rätt att under vissa
förutsättningar begära rättelse, komplettering,
radering och begränsning av behandlingen samt att
i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen.
Den registrerade kan också alltid vända sig till
spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor
om myndighetens personuppgiftshantering; mejla
till dataskyddsombudet@Spelinspektionen.se eller
ring 0152-650 100.
Vilka ska fylla i och underteckna en bilaga B
För en juridisk person som har ett kvalificerat innehav av andelar i en juridisk person som ansöker
om licens att tillhandahålla spel eller tillstånd att
inneha penning-, värde- eller varuspelsautomater
ska en bilaga B fyllas i och undertecknas av behörig
firmatecknare.
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Blanketten ska fyllas i på svenska. Dokumentation
som ska bifogas och som inte är på svenska ska
vara översatta till svenska. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.
Uppgifter om sökande
Har ska namnet på den som ansöker om licens till
spel anges.
Uppgifter om den kvalificerade ägaren
Punkt 1.
Den kvalificerade ägarens namn ska anges i blanketten.
Det ska framgå vilken bolagsform sökanden är
t.ex. aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag,
ideell förening. Organisationsnummer ska anges i
blanketten.
För det fall den kvalificerade ägaren inte är folkbokförd eller etablerad i Sverige ska motsvarande
uppgifter anges
• andel eller rösträtt i den kvalificerade ägaren,
och
• adress, postnummer, ort och land till den kvalificerade ägaren.
Punkt 2.
Har den kvalificerade ägaren tillstånd eller licens till
spel utfärdad av annat land än i Sverige ska följande information lämnas i blanketten,
• ange vilket land som utfärdat tillstånd eller licens
till spel,
• ange vilka spel tillstånd eller licens till spel omfattar,
• ange när tillstånd eller licens till spel är utfärdad,
och
• ange licenstid.
Mer information om tidigare spellicenser kan lämnas om den kvalificerade ägaren vill styrka att det
finns bredare kunskap, erfarenhet och organisation.

spelinspektionen.se

BILAGA B
- juridisk person som är kvalificerad ägare enligt 4 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ver 1.3

Punkt 3.
Har den kvalificerade ägaren fått avslag på ansökan om tillstånd eller licens till spel i annat land än
Sverige ska följande information lämnas i blanketten
• ange vilket land som avslagit ansökan,
• ange vad ansökan som avslogs omfattade, och
• ange grunderna för avslaget.
Beslut om avslag ska bifogas.
Punkt 4.
Har den kvalificerade ägaren fått tillstånd eller
licens till spel återkallat i annat land än Sverige ska
följande information lämnas i blanketten
• ange vilket land som återkallat tillstånd eller
licens,
• ange vad tillståndet eller licensen som återkallats
omfattade, och
• ange grunderna för återkallelsen.
Beslut om återkallelse ska bifogas.
Punkt 5.
Om den kvalificerade ägaren har förfallna skulder
till stat och kommun, så kallade allmänna mål, ska
detta anges i blanketten. Även förfallna skulder i
allmänna mål utanför Sverige ska anges. Exempel
på skulder i allmänna mål är skatter och böter. Den
sammanlagda förfallna skulden ska anges.
Punkt 6.
Om den kvalificerade ägaren har ansökt om rekonstruktion eller ansökt om att försättas i konkurs i
Sverige eller i annat land ska information om detta
anges här
• ange var ansökan lämnats in, och
• ange när ansökan lämnats in.
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Punkt 7.
Böter eller företagsbot
Om den kvalificerade ägaren har ålagts att betala
böter eller företagsbot för brott i näringsverksamheten ska information om detta anges här
• ange vad företagsboten avser, och
• ange när företagsboten vunnit laga kraft.
Bifoga dom och myndighetsbeslut i ärenden där
den juridiska personen varit part och som rör
spelverksamhet.
Civilrättsliga tvister
Punkt 8.
Om den kvalificerade ägaren har dömts till ansvar
i en civilrättslig tvist i Sverige eller i annat land de
senaste fem åren ska information om detta anges
i ansökan. Även tvister i Allmänna reklamationsnämnden ska anges här
• ange vad tvisten handlat om,
• ange domslut eller beslut, och
• ange när domen eller beslutet vunnit laga kraft.
Bifoga dom och myndighetsbeslut i ärenden där
den juridiska personen varit part och som rör
spelverksamhet.
Punkt 9.
Redovisa för de personer som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren. Fyll i namn
och ange om personen ingår i ledningen eller i
styrelsen.
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Med begreppet ledningspersoner i den kvalificerade ägaren avses, beroende på bolagsform,
följande personer
• styrelseledamöter,
• styrelsesuppleant,
• verkställande direktör,
• vice verkställande direktör,
• bolagsmän,
• ledningspersoner i bolagsmän som är juridiska
personer,
• komplementärer,
• kommanditdelägare,
• externa/särskilda firmatecknare,
• prokurister, och
• ledningspersoner i juridiska personer som förvaltar stiftelser.
Personerna som ingår i ledning eller styrelse ska
fylla i och underteckna bilaga A. I bilaga A ska
den grupp personen tillhör samt vilken befattning
personen har fyllas i. Samtliga ifyllda bilagor A ska
bifogas ansökan.
Punkt 10.
Här kan den kvalificerade ägaren ange om det
finns övriga upplysningar som kan vara av betydelse för ansökan om licens.
Den kvalificerade ägaren kan här ange om den
anser att vissa handlingar ska omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Ange varför den kvalificerade ägaren anser att det
ska föreligga sekretess. Spelmyndigheten vill dock
erinra om att spelmyndigheten gör en sedvanlig
sekretessbedömning och prövar om sekretess råder
i varje enskilt fall.
Punkt 11.
Handlingar som ska bifogas för den som ingår i
ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren
framgår av bilaga A. Detsamma gäller för den fysiska person som är kvalificerad äger i sökanden.
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Handlingar som ska bifogas för den kvalificerade
ägaren
1. Registreringsbevis.
2. Ekonomiska handlingar
a. Årsredovisning och revisionsberättelse för det
senaste verksamhetsåret.
Om spelföretaget inte bedrivit verksamhet under fem år ska det framgå här och årsredovisningar för den tid som spelföretaget bedrivit
verksamhet ska bifogas ansökan.
Om spelföretaget endast har årsbokslut ska
det anges här och årsbokslut för de senaste
fem åren bifogas ansökan. Om spelföretaget
inte bedrivit verksamhet under fem år ska det
framgå här och årsbokslut för den tid som
spelföretaget bedrivit verksamhet ska bifogas
ansökan.
Om spelföretaget är nystartat och inte har
vare sig årsredovisning eller årsbokslut ska
istället ett kapitalgarantidokument bifogas
ansökan.
b. Övriga uppgifter
Spelföretaget ska också lämna uppgifter som
kan vara av betydelse för en bedömning av
de ekonomiska förhållandena. En sådan uppgift skulle t.ex. kunna vara en aktuell kreditbedömningsrapport.
3. Kopia av nuvarande eller tidigare tillstånd eller
licens för spel.
4. Kopia av avslag på ansökan om tillstånd eller
licens för spel.
5. Kopia av återkallelse av tillstånd eller licens för
spel.
6. Dom och myndighetsbeslut av andra myndigheter än spelmyndigheten i ärenden där
den juridiska personen varit part och som rör
spelverksamhet.
Om den juridiska personen inte är etablerad i Sverige ska motsvarande uppgifter bifogas.
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