BILAGA A

- fysisk person som omfattas av prövningen
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen (2018:1138)
Datum

Den här bilagan ska fyllas i av den som omfattas av prövningen i 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen
i samband med ansökan om licens.

Uppgifter om sökanden
1. Sökandens namn och org.nr
Namn

Org.nr

Personliga upplysningar
2. Kontaktuppgifter
Namn

Personnummer/samordningsnummer (10 siffror)

Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Land

En vidimerad kopia av pass ska bifogas ansökan.

3. Ange anledning till att du fyller i bilaga A
Ingår i styrelsen i sökanden

JA

NEJ

Ingår i ledningen i sökanden

JA

NEJ

Kvalificerat innehav av andelar i sökanden

JA

NEJ

Den som Spelinspektionen begärt in bilaga A för

JA

NEJ

Representant

JA

NEJ

Befattning
Befattning
Ange ägarandel eller andel av rösträtt i procent
Befattning

Roll i kvalificerad ägare
Ingår i styrelsen i kvalificerad ägare

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

Ange vilket/vilka företag och befattning

Ingår i ledning i kvalificerad ägare
Ange vilket/vilka företag och befattning

Kvalificerat innehav av andelar i ägare
Ange ägare och ägarandel eller andel av rösträtt i procent för varje företag
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BILAGA A

- fysisk person som omfattas av prövningen
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen (2018:1138)

4. Upplysningar
Är du i konkurs?

JA

NEJ

Har du förvaltare?

JA

NEJ

Är du förbjuden att bedriva näringsverksamhet?

JA

NEJ

Har du några förfallna skulder till det allmänna i de länder som du bott i de senaste fem åren?

JA

NEJ

Om du har förfallna skulder till det allmänna, ange storleken på skulderna och omständigheterna i övrigt

Ange vilka länder du bott i de senaste tio åren

Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är korrekta
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

5. Följande handlingar ska bifogas bilaga A
1. Vidimerad kopia av pass

Bifogas

Bifogas ej

2. Utdrag från polisens belastningsregister eller motsvarande från de länder (förutom Sverige) du har
bott i de senaste tio åren

Bifogas

Bifogas ej

3. Meritförteckning som har betydelse för ansökan om licens för den som ingår i styrelse eller ledning i
sökanden

Bifogas

Bifogas ej

4. Fullmakt för representant

Bifogas

Bifogas ej

Spelinspektionen
Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress: Finningevägen 54 B
Telefon: +46(0)152 650 100 | E-post: registrator@spelinspektionen.se

spelinspektionen.se

BILAGA A

- fysisk person som omfattas av prövningen
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen (2018:1138)

Vägledning
Personer som ska fylla i bilaga A
Alla personer som ingår i sökandens ledning och styrelse
ska fylla i och underteckna en bilaga A.
Följande personer anses enligt 2 kap. 2 § spelförordningen
ingå i sökandens ledning:
1. verkställande och vice verkställande direktör
eller någon annan som är ansvarig för driften av
verksamheten,

2. bolagsman, komplementär och kommanditdelägare,
3. firmatecknare och prokurist,
4. förvaltare av stiftelse,

5. den som ansvarar för ekonomin,

6. den som ansvarar för att regler följs,

7. den som ansvarar för spelprogramvaran och driften
av spelet,

Punkt 3.
Ange anledning till att du fyller i bilaga A.
Med ”ingår i styrelsen” avses både ledamöter och
suppleanter.
Roll i kvalificerad ägare
Här ska din roll i den kvalificerade ägaren anges, dvs. om du
äger den kvalificerade ägaren, hur stor andel och rösträtt
som ditt kvalificerade innehav omfattar, om du är del av
ledningen eller om du är en del av styrelsen.
Med kvalificerat innehav avses den som har ett direkt eller
indirekt ägande i ett företag om innehavet representerar tio
procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller
annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen
i företaget (1 kap. 5 § 15 och 5 a § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse).
Exempel

8. den som ansvarar för it-säkerheten,

9. den som ansvarar för systemändringar, och

10. den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Med styrelsen avses samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
Spelinspektionen anser att en särskilt utsedd
befattningshavare och en centralt funktionsansvarig är att
se som den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är möjligt
för sökanden att ange flera personer som är ansvariga och
därmed ska lämplighetsprövas.
Den som har kvalificerat innehav av andelar i den juridiska
personen som ansöker om licens eller ingår i dess ledning
eller styrelse ska fylla i en bilaga A.
Den som är utsedd som representant för sökanden ska
fylla i och underteckna bilaga A.

Uppgifter om sökanden
Punkt 1.
Sökandens namn och org.nr
Ange namnet på det företaget eller förening som ansöker
om licens för spel.

Personliga upplysningar
Punkt 2.
Kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter.
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Företag B, C och D som i exemplet ovan har ett kvalificerat
innehav i sökanden (Företag A) ska därför anges på
ansökningsblanketten. Företagen ska även fylla i bilaga B
där företagens styrelse- och ledningspersoner ska anges.
Dessa personer ska fylla i och underteckna bilaga A.
Av de fysiska personerna har Person 1, som har 70 %
av andelar i företag C, ett innehav motsvarande 28 % i
sökanden (70 % av 40 %), dvs. ett kvalificerat innehav
genom ett indirekt ägande. Person 1 ska fylla i en bilaga
A. De andra fysiska personerna har endast ett innehav
motsvarande 8 % respektive 4 %, vilket innebär att de inte
är att anse som kvalificerade ägare i sökanden. Person
4 äger 60 % av sökanden vilket innebär att den är en
kvalificerad ägare och ska fylla i bilaga A.
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BILAGA A

- fysisk person som omfattas av prövningen
enligt 4 kap. 1 och 2 §§ spellagen (2018:1138)

Punkt 4.
Upplysningar
Är du i konkurs eller har nyligen lämnat in en ansökan om
konkurs, ska du markera ”ja” på bilagan.
Om du har förfallna skulder till stat och kommun, så
kallade allmänna mål, ska du markera ”ja” i bilagan. 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.
Här ska du ange om du bott i ett annat land än Sverige de
senaste tio åren. Ange vilka länder du bott i.
På blanketten ska du intyga att lämnade uppgifter är
korrekta.
Punkt 5. Handlingar som ska bifogas bilaga A
Följande handlingar ska bifogas om du är
•
fysisk person och sökanden,
•
fysisk person med ett kvalificerat innehav i sökanden,
eller
•
är del av ledning eller styrelse i sökanden eller den
kvalificerade ägaren.
1.

Vidimerad kopia av pass.

2.

Utdrag från belastningsregister eller motsvarande
för personer som inte är folkbokförda i Sverige och
för personer som varit folkbokförda i annat land
utöver Sverige. Spelinspektionen begär in utdrag
från belastningsregister från Polismyndigheten för
personer som är folkbokförda i Sverige.

3.

En meritförteckning över sysselsättning ska ges in för
att visa sökandens styrelses eller lednings kompetens
och erfarenhet. Här efterfrågas endast sådana
uppgifter som är relevanta för spelverksamheten.
Meritförteckningen bör innehålla uppgifter om
utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag av
betydelse för bedömningen av kompetens kopplat till
den spelverksamhet som ska bedrivas.
Om sökanden vill använda sig av den kompetens
och erfarenhet som en eventuell ägare har genom
dess styrelse eller ledning är det viktigt att det
tydligt framgår av ansökan. I dessa fall ska även
meritförteckning för de personerna lämnas in.

4.

Fullmakt ska bifogas för representant. En licenshavare
som är bosatt eller etablerad i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska
ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige.
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