Uppgifter om tillståndet
Tillståndsnummer som överlåtelsen avser (tv2020:xx)

Nuvarande sändningsbeteckning/namn på kanal

Information om överlåtaren (nuvarande tillståndshavare)
Företagets namn

Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort och land
Telefon

Förnamn på kontaktperson
Efternamn på kontaktperson
E-post till kontaktperson

Uppgifter om förvärvaren (blivande tillståndshavare)
Namn på den som ska förvärva tillståndet (bolag/annan juridisk person/fysisk person)

Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort och land
Telefon

Förnamn på kontaktperson
Efternamn på kontaktperson
E-post till kontaktperson

Jurisdiktion
Nedan följer frågor som gör att myndigheten kan avgöra på vilket sätt er verksamhet omfattas av svensk
jurisdiktion. Frågorna avser leverantören av medietjänsten (bolaget).
Har bolaget sitt huvudkontor i Sverige?
I vilket land fattas redaktionella beslut och var arbetar majoriteten av de anställda?
Är bolaget etablerat i en annan EU/EES-stat och så fall vilken?
Använder sig bolaget av en svensk satellitupplänk eller satellitkapacitet som tillhör Sverige?
Övrig information om jurisdiktion

Beteckning
Sändningsbeteckning som kommer att användas

Innehåll
Kommer ni förändra innehållet i programtjänsten? Om ja, lämna en bilaga med programbeskrivning.

Anknytning och samverkan
Har ni anknytning till andra tillståndshavare för marksänd tv (ägarsamband, avtal eller liknande)? Om ja, ange till vilket/vilka och på vilket
sätt.

Är ni beredda att samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare?

Redovisa era finansiella och tekniska förutsättningar att sända och bifoga följande:
1. Affärsplan med beskrivning av vilka finansiella förutsättningar ni har att bedriva sändningsverksamhet under resterande
tillståndsperiod.
2. Budget för de två första verksamhetsåren eller för återstående tillståndsperiod med tydligt angivande av intäkter och kostnader.
3. Den senaste årsredovisningen om ni tidigare haft redovisningsskyldig verksamhet.
4. Kortfattad redogörelse för de tekniska förutsättningar ni har för att bedriva sändningsverksamhet.

Ansökningsavgift
En ansökningsavgift om 25 000 SEK tas ut vid en ansökan om medgivande till överlåtelse. Avgiften ska betalas in på myndighetens
bankgirokonto 787-6949.

Om betalningen görs från utlandet ska avgiften betalas via transfer till IBAN: SE3012000000012810104603, Bic/Swift: DABASESX.
Ange datum för när betalning ska ske/har skett

Bilagor
Följande handlingar ska skickas med:
1. registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande och handling som visar vem/vilka som har rätt att teckna firma för både
överlåtaren och förvärvaren
2. uppgift om ägar- och avtalsförhållanden (om det inte gjorts i e-tjänsten)
4. redovisning av finansiella och tekniska förutsättningar
5. era planer för att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor
6. undertecknad försäkran av behöriga firmatecknare att uppgifterna i ansökan är korrekta (både överlåtaren och förvärvaren)
7. eventuellt en programförklaring om tjänstens innehåll kommer förändras

Registreringsbevis eller motsvarande handling som visar den sökandens firmateckningsrätt

Uppgift om ägar- och avtalsförhållanden

Finansiella och tekniska förutsättningar

Samverkan

Undertecknad försäkran av firmatecknare

Övrigt

