Læs vejledningen bagerst

Jour.nr.
Indkommet

Stempel

ANMELDELSE
om ændring af sammensætningen af direktion og bestyrelse i selskaber, foreninger m.v., der har
alkoholbevilling.

(Vejledning side 3)
Restaurationens adresse
”
navn
”
tlf.nr.
”
kommune
Selskabets/foreningens
navn, hjemstedskommune
og CVR-nr.
Følgende er indtrådt i
selskabets direktion
Stilling, fulde navn,
cpr.nr. og
bopæl
Foranstående oplysninger registreres i Politiets Decentrale Bevillingsregister, der indeholder oplysninger til brug
for politiets administration, tilsyn og kontrol indenfor bevillings- og beværterlovgivningens område. Politidirektøren i
den enkelte politikreds er dataansvarlig for det register, der er oprettet i politikredsen.
Følgende er indtrådt i
selskabets bestyrelse
Stilling, fulde navn,
cpr.nr. og
bopæl

Følgende er udtrådt af
selskabets direktion
(kun navn)

Følgende er udtrådt af
selskabets bestyrelse
(kun navn)
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Vi erklærer, at de nye medlemmer af direktion og bestyrelse
1. er fyldt 21 år, eller er fyldt 18 år og har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget,
2. ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål,
3. ikke fremstiller eller forhandler drikkevarer eller i øvrigt er medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber,
der fremstiller eller forhandler drikkevarer.
Oplysningerne er afgivet under strafansvar efter straffelovens § 163.*
Samtlige direktørers og bestyrelsesmedlemmers underskrifter:
Ved underskrift samtykker hver for sit vedkommende i, at der til brug ved sagens behandling indhentes oplysninger
fra vedkommende told- og skattemyndigheder samt kommuner om eventuelle skatte-, afgifts – eller
bidragsrestancer m.v., samt oplysninger om eventuelle tidligere beskæftigelser i restaurationsbranchen og om
eventuelle straffesager. Endelig samtykkes i, at oplysningerne videregives til bevillingsmyndigheden.

________________ dato ____________________

*) Efter straffelovens § 163 straffes den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, afgiver
urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom man ingen kundskab har, med bøde eller med
fængsel indtil 4 måneder.
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Forbeholdt politiet
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Vejledning
Såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær
eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen,
skal dette inden 4 uger anmeldes til Politidirektøren, i København magistraten. Oplysningerne forelægges herefter
for bevillingsmyndigheden til prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet.

Anmeldelsen skal være ledsaget af følgende bilag:
Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (evt. kopi af anmeldelse og bekræftet udskrift af
generalforsamlingsprotokollen)
eller
foreningsregistret udvisende direktionens og bestyrelsens sammensætning efter ændringerne.
Er selskabet eller foreningen ikke anmeldt til et af de nævnte registre, vedlægges bekræftet udskrift af
generalforsamlingsprotokollen udvisende de pågældendes valg til medlemmer af direktion eller bestyrelse.
Dokumentation udstedt af offentlig myndighed for de nye direktører og bestyrelsesmedlemmers identitet. For gifte
tillige vielsesattest, såfremt giftenavn benyttes.
Hvis ikke alle de nyvalgte medlemmer af direktionen og bestyrelsen opfylder de personlige betingelser, vil
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne tillade, at restaurationen videredrives. I så fald må der med anmeldelsen
følge en særskilt ansøgning om dispensation, og sagen videresendes da af vedkommende myndighed til Erhvervsog Selskabsstyrelsens afgørelse med hensyn til dette spørgsmål.
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