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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. Den tegningsberettede skal underskrive ændringsblanketten i forbindelse med ændringer til dette punkt.
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

Udtrådt

Den tegningsberettede skal underskrive ændringsblanketten i forbindelse med ændringer til dette punkt.

Repræsentant

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. Den tegningsberettede skal underskrive ændringsblanketten i forbindelse med ændringer
til dette punkt.

Daglige drift

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

Spiludbud i
Grønland

5. Spiludbud i Grønland
Ønsker tilladelsesindehaver at udvide sin nuværende flerårig tilladelse til udbud af spil i Danmark til også at omfatte udbud af spil i Grønland?
Nej

Ja

Den tegningsberettede skal underskrive ændringsblanketten i forbindelse med ændringer til dette punkt.

White label

6. 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
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Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels skal disse oplyses og vedlægges tillægget
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Etage

Side

Etage

Side

Land

Mail adresse

Postnummer

Side

Land

Mail adresse

Postnummer

Etage
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Bilag

7. Bilag der skal vedlægges hvis relevant
tillæg A
tillæg C
CV
white label kontrakt

Andre
oplysninger
Fortsat

8. Repræsentantens erklæring og underskrift

Jeg erklærer, at de oplysninger, der er afgivet på denne
ansøgning, er korrekte og fuldstændige.
Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller
bevidste fejl i oplysningerne kan medføre, at ansøgningen
afvises. Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal
Spilllemyndigheden straks underrettes.

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.

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
Underskrift - underskrives i hånden

Dato

Navn

Personnummer
Underskrift - underskrives i hånden
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Dato
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Navn

Personnummer
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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.
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.

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
Spiludbud i Grønland
En flerårig tilladelse til udbud af spil i Danmark kan udvides til at
omfatte udbud af spil i Grønland. Ansøger skal oplyse startdato
for udbud af spil i Grønland. Udvidelsen kræver en underskrift af
tilladelsesindehaver, da en udvidelse til udbud af spil i Grønland
omfatter overholdelse af bestemmelser om blandt andet grønlandsk
sprogbrug, som er strafbart at overtræde.
Såfremt udvidelsen kan godkendes, vil ansøger modtage en ny tilladelse, som omfatter spiludbud i Danmark og i Grønland. Den nye
tilladelse vil følge den oprindelige tilladelsesperiode.

Punkt 1
Nyt medlem af direktion eller bestyrelse
Oplys navnet på den person der er indtrådt i direktionen eller bestyrelsen i ansøgerselskabet og hvornår.

Punkt 6
White label kontrakt
Ønsker tilladelsesindehaveren at udbyde spil på white label domæner, skal tilladelsesindehaver have domænet godkendt af Spillemyndigheden inden udbuddet påbegyndes. Det vil sige, at kontrakten,
oplysninger om domænet med videre, skal indsendes. Først når tilladelsesindehaveren har modtaget en godkendelse, kan spillet udbydes
på det ønskede domæne.

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.
Hvis den udpegede repræsentant er et selskab, skal Repræsentant
godkendelse, tillæg C vedlægges.
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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.

Tilladelsesindehaver
Oplys hvilken tilladelsesindehaver ændringen vedrører og CVR-/
SE-nr.

Oplys navnet på den person der er indtrådt i direktionen eller bestyrelsen i den ultimative ejers selskab og hvornår.
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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.

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 7
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

Vejledning
Punkt 8
Tilladelsesindehavers erklæring og underskrift
Tilladelsesindehaver erklærer med sin underskrift, at de afgivne
oplysninger er korrekte og fuldstændige.
Hvis ansøgningen vedrører et selskab, skal en tegningsberettiget skrive under på, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.
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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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