
 

Bilag 1.1: Oplysninger om ansøger 
 
 
Samtlige punkter er obligatoriske, dvs. punktet skal udfyldes. Punktet kan dog eventuelt 
udfyldes med oplysning om (begrundelse skal angives), at det pågældende punkt ikke er 
relevant for den konkrete ansøger. 
 
Hvis der vedlægges bilag, skal disse nummereres. Under de respektive punkter skal der 
henvises til de relevante bilag.  
 
 
1. Ansøgers navn, adresse, hjemsted 

 

1.1 Virksomhedens fulde navn  
1.2 Identifikationsnummer  

(i Danmark CVR-nr.) 
 

1.3 Adresse  
Postnummer, by 
(Såfremt ansøger har flere adresser oplyses disse 
med en beskrivelse af, hvilke funktioner, der 
varetages fra de forskellige adresser) 

 

1.4 Hjemsted  
1.5 Stationens påtænkte navn 

(Det navn, som radiostationen påtænker at 
markedsføre sig under) 

 

 
 
 
2. Ansøgers kontaktperson 

 

2.1 Kontaktpersonens navn  
2.2 Adresse  

Postnummer, by 
 

2.3 Telefonnummer 
(Fastnet og mobil) 

 

2.4 E-mail  
 
 
 
3. Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold 

 

3.1 Selskabsretlig konstruktion  
3.2 Redegørelse for ejerforhold  

(Samtlige ejere af ansøger oplyses med angivelse 
af navn, hjemsted og respektive ejerandele i pct. 
Angivelsen af ejere skal gå så mange led tilbage i 
ejerskabskæden, som det er relevant for at 
fastslå, hvem der kan udøve herredømmet over 
eller bestemmende indflydelse på ansøgeren. 
Redegørelsen kan evt. vedlægges som bilag. I så 
fald angives her blot bilagsnummer) 

 

3.3. Redegørelse for adskillelse af den 
selvstændige juridiske enhed fra 
ejerkredsens andre selskaber og lign. 
(FM4-enheden ift. andre selskaber m.v.)  

 

3.4 Eventuelle ejeraftaler vedlægges   
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(Angiv bilagsnummer. Aftalerne skal vedlægges 
for alle ovennævnte led) 

3.5 Ansøgers vedtægter vedlægges 
(Angiv bilagsnummer) 

 

3.6 Udskrift i form af fuldstændig rapport 
fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
vedlægges 
(Angiv bilagsnummer. For udenlandske ansøgere 
vedlægges tilsvarende fra den dertil svarende 
myndighed) 

 

 
 
 
4. Ansøgers ledelsesforhold m.v. 

4.1  Bestyrelse  
(Navn og adresse på de personer, der udgør 
ansøgers bestyrelse) 

 

4.2 Ledelse 
(Navn og adresse på de personer, der udgør 
ansøgers ledelse) 

 

4.3 Oplysninger om tegningsberettigelsen   
4.4 Dokumentation for 

tegningsberettigelsen vedlægges 
(Angiv bilagsnummer) 

 

 
 
 
5. Bidrag vedr. andre enheder 
(Såfremt ansøger ønsker at basere sit tilbud på andre enheders formåen, skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud 
kan råde over de ressourcer og kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet.) 

5.1  Navngivne enheder  
(Navn og adresse på den eller de relevante f.eks. 
underleverandører, konsulenter, rådgivere eller 
andre enheder i koncernen) 

 

5.2 Dokumentation for ansøgers fulde 
råderet over de ressourcer og 
kompetencer m.v., der skal indgå i 
vurderingen af tilbuddet.  
(Erklæringer/anden form for dokumentation for 
disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige 
ressourcer og kompetencer til rådighed i hele 
tilladelsesperioden. Angiv bilagsnummer. De 
relevante kompetencer/ressourcer skal tillige 
fremgå af bilag 1.3.) 

 

 
 
Bilagets uddybende beskrivelser kan ikke betragtes som udtømmende, idet der henvises til det 
samlede udbudsmateriale, herunder bekendtgørelsen.  
 
 
 
Dato: 
 
Underskrift, tegningsberettigede: 
 
Stempel: 
(eller navn på tegningsberettigede angivet med blokbogstaver) 

 


