
ANSØGNINGSSKEMA 

Ansøgning om tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomskreditselskab 

jf. § 3 i lov om ejendomskreditselskaber  

A Virksomhed 

Navn: 

CVR-nr.:    Evt. X-nr. (virksomheder under stiftelse) 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: E-mail: 

Stiftelsesdato: 

Virksomhedstype: 

A/S   ApS 

Virksomheder under stiftelse skal også indsende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. 

B Bestyrelse eller tilsynsråd og direktion: 

Direktion  

Navn:  

Navn: 

Bestyrelse/tilsynsråd: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Hvert medlem af ledelsen skal udfylde oplysningsskema om fit & proper. 

Oplysningsskema kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside:   LINK TIL SKEMA 

C Suppleanter for bestyrelsen: 

Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer: 

Navn: 

Navn: 

https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Fit-and-Proper.aspx


D Ansvarlig for handel med pantebreve: 

Navn: 

Den ansvarlige for handel med pantebreve skal udfylde oplysningsskema om fit & proper. Oplysnings-

skemaet kan hentes på tilsynets hjemmeside:  LINK TIL SKEMA 

E Ansvarlig for kreditgivning: 

Navn: 

Den ansvarlige for kreditgivning vedlægger C.V. 

F Oplysning om aktionærer / anpartshavere 

Aktionær eller anpartshaver der ejer 10 % eller derover af selskabskapitalen eller stemmerettighederne: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:                By: 

Ovennævnte aktionær eller anpartshavers anpart af selskabskapitalen: % og 

 andel af stemmerettigheder: % 

Ved flere en person / juridisk person, angives oplysningerne i et særskilt bilag. 

G Snævre forbindelser 

Er der snævre forbindelser (se definition nedenfor) mellem det selskab, der ansøger om tilladelse til at 

udøvere virksomhed som ejendomskreditselskab og andre virksomheder eller personer? 

Ja Nej 

Hvis ”Ja” angiv nedennævnte oplysninger om vedkommende person og / eller virksomhed (evt. i sær-
skilt bilag). 

Navn: 

CPR-nr.:   CVR-nr.: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefon: Email:   

Ved snævre forbindelser forstås ifølge § 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed: 

A) Direkte eller indirekte forbindelser af den i § 5, stk. 1, nr. 9 angivne art (koncernforbundne sel-
skaber)

B) Kapitalinteresser, hvorved forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 % el-
ler mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, eller

C) Flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. litra a, med en virksomhed.

https://www.finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Fit-and-Proper.aspx


    

     

  

H Land:  

Oplysning om, i hvilke EU medlemsstater virksomheden har til hensigt at udøve boligkreditformidling 

(Anfør landekoder – f.eks. DK, GB, DE, SE o.s.v.) 

 

I Forretningsgange og administrative forhold 

 Har virksomheden forsvarlige forretningsgange og administrative forhold, jf. lov om ejendomskreditsel-

skaber § 3, stk. 3, nr. 1 og lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansie-

ring af terrorisme § 25? 

 Ja Nej 

 

J Betroede midler  

Modtager virksomheden betroede midler? 

 Ja Nej 

 

Hvis ”Ja” vedlægges erklæring om kundekonto, erklæring om garantistillelse, budget samt forretnings-

gang for behandling af betroede midler. 

 

K Lønpolitik  

Har virksomheden en lønpolitik? 

 Ja         Nej 

 

L Mødeindkaldelse 

Virksomheden vil i forbindelse med Finanstilsynets behandling af ansøgningen blive indkaldt til et møde 

med henblik på at drøfte ansøgningen. 

 

 

  



    

     

 

M   Bilag der vedlægges ansøgningen:     

Følgende bilag skal udfyldes i tilknytning til ansøgningsskemaet:   

1. Oplysningsskema/-er vedrørende fit & proper jf. pkt. B og D   

2. CV for den ansvarlig for kreditgivning jf. pkt. E 

3. Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og aktiviteter jf. pkt. I   

4. Forretningsgang for opfyldelse af informationskravet i lov om ejendomskreditselskaber § 8 jf. pkt. I 

5. Lønpolitik jf. pkt. K 

 

Såfremt virksomheden modtaget betroede midler vedlægges endvidere: 

6. Budget jf. pkt. J  

7. Erklæring om oprettelse af kundekonto jf. pkt. J 

8. Erklæring om garantistillelse for betroede midler jf. pkt. J 

9. Forretningsgang for behandling af betroede midler jf. pkt. J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Underskrift / digital signatur 

Dato:   (DD-MM-ÅÅ) 

 

  

 

Underskrift eller digital signatur 
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