
Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed 
(fit & proper-vurdering) 

Oplysningerne i dette skema skal indgives til Finanstilsynet ved tiltrædelse som direktør og/ 
eller bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant i den angivne finansielle virksomhed samt 

for den ansvarlige person i et pantebrevsselskab og den ledelsesansvarlige i et 
betalingsinstitut eller et e-pengeinstitut m.v. 

Der skal udfyldes et skema for hver enkelt person. 
Skemaet udfyldes på dansk. (Oplysningsskemaet forefindes ligeledes på engelsk) 

A   Virksomheden 

Virksomhedens navn: 

CVR-nr: 

  B Funktion(-er) 

Direktør Suppleant for bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Den ansvarlige person 
Gælder kun for pantebrevsselskaber 

Generalagent Ansvarlig deltager 
Ansvarlig interessent i I/S 

Ledelsesansvarlig 
Gælder kun for virksomheder omfattet af lov om 

 betalingstjenester og e-penge  

C 
Pengeinstitut 

Realkreditinstitut 

Fondsmæglerselskab 

Forsikringsselskab 

Investeringsforvaltningsselskab 

Forvaltere af alternative investeringsfonde

Forsikring- og genforsikringsmæglervirksomhed Investeringsrådgiver Firmapensionskasse 

Investeringsforening/specialforening 

Finansielt holdningsselskab, der ejer kapitalandele i pengeinstitutter realkreditinstitutter, 

Fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber 

Betalingsinstitut i henhold til lov om betalingstjenester 

Udsteder af elektroniske penge 

Selskab omfattet af § 7 i lov om værdipapirhandel 

Pantebrevsselskab 

Arbejdsmarkedets Tillægspension  

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

Evt. anden virksomhedstype (angiv) 

Virksomhedstype



D Personlige oplysninger 

Navn: 

CPR-nr: 

Adresse: 

Postnr: 

By: 

Evt. Land: 

E-mail: 

Ansættelsesdato/

indtrædelsesdato: 

For personer der ikke har dansk CPR-nr. oplyses: 

Fødselsdato: 

Fødested By: 

Land: 

Kopi af pas skal vedlægges 

E Erklæring om tidligere egnetheds- og hæderlighedsvurdering 

Er overnævnte tidligere vurderet 
egnet og hæderlig af Finanstilsynet? 

JA NEJ 

Er overnævnte vurderet egnet og 
hæderlig i et andet EU/EØS-land? 

JA NEJ 

Hvis JA skal dokumentation vedlægges! 

 F Ansættelsesforhold 

Nuværende og tidligere ansættelsesforhold inden for de sidste 10 år, herunder selvstændig 
virksomhed. 
Angives evt. på særksilt bilag i kronologisk orden med tidsangivelse 

Stillingsbetegnelse/funktion: 

Ansættelsesperiode fra: til: 

Virksomhedens navn: 

CVR-nr/reg.nr: 

(dd-mm-åååå) 



G Bestyrelsesposter 

Nuværende og tidligere bestyrelsesposter samt andre hverv i de sidste 10 år: 
Angives evt. på særskilt bilag i kronologisk orden med tidsangivelse 

Virksomhedens navn: 

til: (dd-mm-åååå) 

H Betalingsstandsning m.m. 

Har du tidligere været eller er du i betalingsstandsning, under konkursbehandling, eller har du 
for tiden eller tidligere indgivet begæring om gældssanering eller været under 
rekonstruktionsbehandling? 

JA NEJ 

hvis JA, angives i kronologisk orden med tidsangivelser hvilken: (Eventuelt i særskilt bilag) 

til: 

Konkursbehandling :
(dato for konkursdekret) 
Gældssanering:      fra: til: 

(dd-mm-åååå) 

(dd-mm-åååå) 

Er/har selskaber, hvor du sidder eller har siddet i bestyrelse/direktion været i 
betalingsstandsning, under konkursbehandling eller er/har sådanne selskaber været 
under rekonstruktionsbehandling? 

JA NEJ 

Hvis JA, angives i kronologisk orden med tidsangivelse: (Eventuelt i særskilt bilag) 

Virksomhedens navn:  

Type: Betalingsstandsning Konkurs 

Rekonstruktion 

Periode fra: til: (dd-mm-åååå) 

CVR-nr/reg.nr:

Funktion: 

Ansættelsesperiode fra :

Betalingsstandsning fra:

CVR-nr:



 I Snævre forbindelser 

Er der snævre forbindelser (se definition nedenfor) mellem dig og selskabet, der er indgivet 
ansøgning for, eller mellem dig og andre virksomheder eller personer, der har snævre 
forbindelser med selskabet? 

JA NEJ 

Hvis JA, bedes nedennævnte oplysninger givet om vedkommende person og/eller virksomhed: 
(Eventuelt i særskilt bilag) 

Navn: 

CPR-nr: 

CVR-nr/reg.nr: 

Adresse: 

Postnr: 

By: 

Ved snævre forbindelser forstås ifølge lov om finansiel virksomhed jf. § 5, stk. 1, nr. 17a) direkte 
eller indirekte forbindelser af den i § 5, stk. 1, nr. 9, angivne art (koncernforbundne selskaber) b) 
kapitalinteresser, hvorved forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller 
mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, ellerc) flere virksomheders eller 
personers fælles forbindelse, jf. litra a, med en virksomhed. 

J Supplerende oplysninger 

Har du supplerende oplysninger, 
der kan være af betydning for 
Finanstilsynets behandling af 
ansøgningen, skal disse angives. 
Dette kan gøres nedenfor eller i et 
særskilt bilag: 

K Straffeattest 

Straffeattest skal vedlægges ansøgningen. Attesten må ikke være udstedt mere end 6 
måneder før indsendelsen af oplysningsskemaet til Finanstilsynet. 



 L Digital signatur/ underskrift - Bekræftelse på rigtigheden af de angivne oplysinger 

Jeg bekræfter samtidig med min digitale signatur eller underskrift, at jeg er bekendt med, at jeg 
løbende er forpligtet til at give meddelelse til Finanstilsynet om forhold, der kan have indflydelse på 
vurderingen af min egnethed og hæderlighed, herunder hvis jeg modtager en dom eller vedtager et 
bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning i øvrigt. 

Navn: 

Dato: 

Oplysningsskema med bilag indsendes til: 
Finanstilsynet 
finanstilsynet@ftnet.dk 

mailto:finanstilsynet@ftnet.dk
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