
  

 

 

 

ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING
- i fysisk eller juridisk person som omfattas
av prövningen enligt 4 kap. spellagen
(2018:1138)

Datum 

1. Uppgifter om licenshavaren 
Namn Org.nr 

Diarienummer till ärende som ändringen avser 

2. Typ av ändring som anmälan avser 

Anmälan avser en förändring av: 

- lednings- eller styrelseperson/-er hos licenshavaren JA NEJ 

- lednings- eller styrelseperson/-er hos en kvalificerad ägare JA NEJ 

- licenshavarens ägarstruktur/koncernstruktur JA NEJ 

Beskriv förändringen som anmälan avser 

3. Ändring av fysisk person som omfattas av lämplighetsprövningen 
Namn Roll/Befattning 

Ersätter följande person Från och med datum 

Ingår i ledningen i licenshavaren. Ange befattning eller nyckelfunktion som personen ansvar för 

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-ansvarig) Systemändringar 

Regelefterlevnaden IT-säkerheten 

Spelprogramvaran och driften av spelet Ekonomin 

Övrig befattning i ledningen 
Ange befattning 

Ingår i styrelsen i licenshavaren 

Ingår i ledning i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Ingår i styrelsen i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Kvalificerad fysisk ägare 
Ägarandel Andel av rösträtt 
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ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING
- i fysisk eller juridisk person som omfattas
av prövningen enligt 4 kap. spellagen
(2018:1138)

Namn Roll/Befattning 

Ersätter följande person Från och med datum 

Ingår i ledningen i licenshavaren. Ange befattning eller nyckelfunktion som personen ansvar för 

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-ansvarig) Systemändringar 

Regelefterlevnaden IT-säkerheten 

Spelprogramvaran och driften av spelet Ekonomin 

Övrig befattning i ledningen 
Ange befattning 

Ingår i styrelsen i licenshavaren 

Ingår i ledning i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Ingår i styrelsen i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Kvalificerad fysisk ägare 
Ägarandel Andel av rösträtt 

Namn Roll/Befattning 

Ersätter följande person Från och med datum 

Ingår i ledningen i licenshavaren. Ange befattning eller nyckelfunktion som personen ansvar för 

Frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-ansvarig) Systemändringar 

Regelefterlevnaden IT-säkerheten 

Spelprogramvaran och driften av spelet Ekonomin 

Övrig befattning i ledningen 
Ange befattning 

Ingår i styrelsen i licenshavaren 

Ingår i ledning i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Ingår i styrelsen i kvalificerad ägare 
Ange bolag 

Kvalificerad fysisk ägare 
Ägarandel Andel av rösträtt 

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna bilaga A. 
Om det är fler personer som anmälan avser kan ytterligare en blankett fyllas i. 
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ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING
- i fysisk eller juridisk person som omfattas
av prövningen enligt 4 kap. spellagen
(2018:1138)

4. Ändring av juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i licenshavaren 

Namn Ägarandel Andel av rösträtt 

Den som ingår i ledningen eller styrelsen i den kvalificerade ägaren ska fylla i och underteckna bilaga A. Fysiska personer som har ett kvalificerat innehav av 
andelar i licenshavaren ska fylla i och underteckna bilaga A. För juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av andelar i licenshavaren ska bilaga B ges 
in. 

5. Följande handlingar ska bifogas anmälan om förändring 

1. Personlig deklaration - Bilaga A Bifogas Bifogas ej 

2. Juridisk person med kvalificerat innehav - Bilaga B Bifogas Bifogas ej 

3. Om anmälan avser förändring i licenshavarens ägarstruktur ska en beskrivning och organisationsskiss över
 fullständig ägarstruktur/koncernstruktur efter förändringen bifogas 

Bifogas Bifogas ej 

4. Om anmälan avser förändring i styrelsen hos licenshavaren eller hos kvalificerad ägare ska registreringsbevis 
eller motsvarande handling för utländska företag bifogas. Av handlingen ska det framgå vilka som ingår i
 styrelsen. 

Bifogas Bifogas ej 
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