
Den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bilag 1B - Bauer ejerskabserklæring.pdf

Bauer Media

Mileparken 20A

Skovlunde

32473903

Hjemsted

Adresse

CVR-nummer (eller for udenlandske firmaer andet

identifikationsnummer)

Link til CVR

Navn, som ansøger vil markedsføre sig under

Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold

NejJaEr ansøger en sammenslutning, f.eks. et

konsortium?

Kontaktperson

Telefon

E-mail

40609042

jr@bauermedia.dk

Ansøgers navn Bauer Media ApS

Ansøgers navn, adresse og hjemsted

Ansøgers selskabsretlige konstruktion

Redegørelse for ejerforhold

Skal indeholde oplysning om alle medejere - med

angivelse af navn og hjemsted - af ansøger samt

deres respektive ejerandele i ansøger. Ved

angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere

gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som

det er relevant for at fastslå, hvem der i givet

fald har kontrollen over eller bestemmende

indflydelse i ansøgeren. Ejerandelene i de

forskellige led skal angives i pct.

ApS

Bauer Media ApS, Danmark - ejet 100% af 
Bauer Radio Limited, UK - ejet 100% af 
HBVB, UK ejet 99,999999% af 
Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, Tyskland 
- ejet 100% af 
Heinrich Bauer Verlag KG, Tyskland 

Da der foreligger et Letter of support (Bilag 1FA) 
angives de økonomiske nøgletal for Bauer 
Consumer Media Limited #01176085 i denne 
ansøgning

Postnr. 2740

Som bilag 1B vedhæftes en erklæring om, at

DR eller tilladelseshaver til den fjerde

jordbaserede FM-radiokanal ikke indgår i en

eventuel sammenslutning, der ansøger om

tilladelsen.

tobias.nielsen
Fremhæv





 

2740 SkovlundePostnr. og by

Adresse

Telefon

E-mail

21216417

Tobias@bauermedia.dk

Mileparken 20A

Opmærksomheden henledes på, at kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af spørgsmål og

lignende i hele perioden fra 26. januar 2018 til ansøgning er udstedt.



 

Bilag 1F Bauer_2014-2016_audited.pdf

Ansøgeres økonomiske forhold

Ansøgere skal oplyse likviditetsgrad og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår, eller evt. færre

afhængig af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Hvis ansøger er et konsortium eller lignende, skal ansøger redegøre for hver enkelt deltagers

likviditetsgrad og soliditetsgrad i form af nøgletal for de senest 3 regnskabsår.

Hvis ansøger er et nystiftet selskab, eller hvis selskabet endnu ikke har eksisteret i 3 år, udfyldes de

pågældende nøgletal med værdien 0.

Er ansøger en sammenslutning,

f.eks. et konsortium eller lignende?

Ja Nej

Følgende tal skal oplyses for de seneste tre regnskabsår:

Angiv de senest tre regnskabsår.

Begyndt med det tidligste (fx 2014

- 2015 - 2016.)

Likviditetsgrad
Likviditetsgraden beregnes som

ansøgers tilgodehavender plus

likvide beholdninger i procent af

den kortfristede gæld

(tilgodehavender +

likvidbeholdning/kortfristet gæld) x

100.

Tilgodehavender i DKK

Likvid beholdning i DKK

Kortfristet gæld i DKK

Soliditetsgrad
Soliditetsgraden beregnes som

ansøgers samlede egenkapitals

værdi i forhold til ansøgers

samlede aktiver.

Soliditetsgraden udregnes således

som(samlede egenkapitals

værdi/samlede aktiver) x100.

Samlet egenkapital i DKK

Samlede aktiver i DKK

2014 2015 2016

310 308 385

254467000 427660000 459271000

343702000 174342000 297923000

193085000 195204000 196834000

88 87 86

1477247000 1384339000 1323887000

1676715000 1583985000 1534424000

Årsregnskab for de seneste 3 år for ansøger eller for samtlige deltagere i et eventuelt konsortium eller

lignende vedhæftes som bilag 1F. Regnskaberne vedlægges som én samlet PDF-fil

Hvis ansøger er en nystiftet virksomhed skal gives oplysninger om relevante nøgletal, men i stedet for

årsregnskab indsendes som bilag 1F en revisorerklæring.

Vedhæft bilag 1F



Ansøgers oplysninger om andres økonomi – herunder f.eks. med ansøger koncernbeslægtede

selskaber – er som udgangspunkt ikke relevante ved vurderingen af ansøger. Ansøger kan dog

helt eller delvist basere sin ansøgning på andre enheders økonomi, såfremt der udstedes en

økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”) eller lignende.



 

Bilag 1FA Letter of Support - signed PK.SV.pdf

Bilag 1G - Bauer erfaring.pdf

Erfaring

Ansøger skal redegøre for sin erfaring med at drive kommerciel radio- eller anden kommerciel

medievirksomhed.

Vedhæft som bilag 1G (fortrykt) redegørelse for erfaring med at drive henholdsvis national, lokal og anden

kommerciel medievirksomhed. Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation, som vedlægges

det samlede bilag 1G.

Med bilag 1GA kan ansøgere alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med

foretagender, der har den efterspurgte erfaring.

Bilag 1G

Vedhæft bilag 1GA

Vedhæft bilag 1FA



 

Bilag 1H - Bauer dokumentation digital.pdf

Bilag 1E Deponering Bauer Media.pdf

Digital tilgængeliggørelse

Ansøger bedes oplyse hvilke digitale platforme

den kanal, som sendes på den sjette FM-kanal,

også er tilgængelig på.

Hvis Bauer Media får tildelt sendetilladelsen til FM6, 
vil stationen foruden dækningen på FM gøres 
tilgængelig på DAB+ samt den IP-baserede platform 
RadioPlay. 

I det følgende gives en nærmere beskrivelse af 
planerne for digital tilgængeliggørelse:

Nærmere beskrivelse af tilgængeliggørelse på DAB+
Bauer Media har indgået en aftale med Digital Radio 
Teracom A/S (CVR: 38045687) om køb af 37,5% af 
kapaciteten på MUX 1 svarende til 324 capacity 
units (CU) i perioden 30.10.2017 til 31.12.2028 

Vedhæft som bilag 1H dokumentation for

oplysningerne om digital tilgængeliggørelse, f.eks

programtilladelse til DAB-blok 3 eller lignende.

Vedhæft bilag 1D (fortrykt) eller bilag 1E (fortrykt)

Anfordringsgaranti eller deponering

Ansøger skal over for den danske stat v/Radio- og tv-nævnet, Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens

Boulevard 2, 1553 København V, stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 1 mio.

Garantien skal være udformet på dansk og være i overensstemmelse med ordlyden i fortrykte bilag 1D.

En scannet kopi af anfordringsgarantien skal som bilag 1D være vedhæftet ansøgningen. Som alternativ

til en anfordringsgaranti kan ansøger deponere kr. 1 mio. på en spærret kontor i et anerkendt pengeinstitut.

Såfremt ansøger gør brug af denne mulighed, skal dokumentation for deponeringen vedhæftes

ansøgningen som bilag 1E og være i overensstemmelse med ordlyden i det fortrykte bilag 1E.

Den originale garanti skal senest den 26. januar 2018 kl. 12.00 indleves til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ansøgningen anses først som modtaget, når garanti er modtaget.

tobias.nielsen
Fremhæv



 

Bilag 1I - Vedtægter Articles of Association - Bauer Media ApS.pdf

Bilag 1J - Offentlig version af Bauer ansøgning.pdf

Bilag 1C - Fuldmagt.pdf

Tegningsberettigelse

Navn

E-mail

Telefon

Er den tegningsberettigede ansøgers

kontaktperson?

Ja

Ja

Nej

Nej

Ansøger skal vedhæfte fuldmagt fra den tegningsberettigede til kontaktpersonen.

Ansøger skal benytte fortrykt fuldmagtstekst bilag 1C fra udbudsmaterialet.

vedhæft eventuel offentlig version af ansøgning

(inkl. bilag) med undtagelse af følsomme

oplysninger som bilag 1J

Vedhæft bilag 1C (fortrykt)

Vedhæft bilag 1I

Vedtægter

Ansøgers vedtægter skal vedhæftes. Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere – f.eks. et

konsortium – vedhæftes vedtægter for samtlige deltagere. Eventuelt flere vedtægter vedlægges som én

samlet PDF-fil

Eventuel ansøgningsversion uden følsomme oplysninger

Indeholder ansøgningen efter ansøgers opfattelse

oplysninger, der bør undtages fra offentlighed

f.eks. i forbindelse med en anmodning om

aktindsigt?

Jim Receveur

jr@bauermedia.dk

40609042

Ansøger skal oplyse, hvem der er tegningsberettiget for ansøger. Hvis ansøger er et konsortium oplyses

konsortiets tegningsberettigede.





















Bilag 1H: Redegørelse og dokumentation for ansøgers oplysninger om digital tilgængeliggørelse 

Hvis Bauer Media får tildelt sendetilladelsen til FM6 vil stationen foruden dækningen på FM gøres 

tilgængelige på DAB+ samt den IP-baserede platform RadioPlay.  

I det følgende gives en nærmere beskrivelse af planerne for digital tilgængeliggørelse: 

Nærmere beskrivelse af tilgængeliggørelse på DAB+ 

Bauer Media har indgået en aftale med Digital Radio Teracom A/S (CVR: 38045687) om køb af 37,5% af 

kapaciteten på MUX 1 svarende til 324 capacity units (CU) i perioden 30.10.17 til 31.12.2028 (kopi af aftalen 

vedhæftet i fortrolig del af denne ansøgning). 

Bauer Media vil således garantere at FM6 vil være til rådighed på DAB+ i hele sendetilladelsesperioden.  

DAB MUX 1 har med Teracom som gatekeeper en geografisk dækning på 81,3% af Danmark (se figur 1). 

Figur 1 Dækningskort DAB+ MUX1 

 

 

Bauer Media vil garantere en dækning på DAB+ udover den som er til rådighed i DAB MUX 1. 

Bauer Media har fået tildelt en sendetilladelse i DAB+ MUX 3 på Fyn, Sydvest Sjælland/Lolland-Falster samt 

på Bornholm og vil i disse områder som ikke dækkes af Teracom i DAB+ MUX 1 opsætte sendere således at 

dækningen og den digitale tilgængelighed overstiger de 81,3%. 

Den geografiske dækning vil således øges fra 81,3% til 84,1% hvis Bauer Media tildeles licensen for FM6.  

Dækningen vil herefter se således ud: 



Figur 2 Dækningskort DAB+ MUX1 & Bauer Media yderligere dækning DAB+ MUX 3 til FM6  

 

Foruden distributionen på DAB+ vil signalet være tilgængeligt hos YouSee, Stofa og på størstedelen 

af landets øvrige kabel anlæg, som del af aftale om distribution i Teracoms Media gateway der leverer 

signaler til kabel kunder. 

Nærmere beskrivelse af tilgængeliggørelse på den IP-baserede platform RadioPlay 

Bauer Media vil sikre at FM6 bliver distribueret via den digitale platform RadioPlay (hvor også Pop FM er 

tilgængelig i dag) hvis sendetilladelsen tildeles Bauer Media.  

RadioPlay er en gratis tjeneste og digital platform til computer, tablets samt smartphones for alle Bauer 

Medias radiostationer, podcast samt andre on-line only radiostationer. Den populære RadioPlay app til 

smartphones og tablet er alene i Danmark blevet downloadet 700.000 gange (kilde: Apple). 

Ved at samle alle radiostationer på én platform har Bauer Media skabt en af de mest populære digitale 

platforme for radio i Danmark. I 2017 blev der således lyttet til 26.872.759 timers digital radio på RadioPlay 

i Danmark (kilde: Adswizz Audiometrix).  

Bauer Media vil med partnerskabsaftaler sikre at FM6 udover RadioPlay vil være tilgængelig på eksterne 

digitale platforme som Tune-in samt i tekniske apparater som smart-tv, integrerede højtaler anlæg som 

Sonos samt i den næste generation af smart-speakers.  
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