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Ansøgning om adgang til at byde på auktioner for CO2-kvoter 

Skemaet skal udfyldes på dansk med print eller blokbogstaver af ansøgeren (alle felter skal udfyldes). 

1. Anmelder 

Navn:  

Vejnavn:  

Postnr.:   By: 

CVR-/CPR-nr.:   Kontaktperson:  

E-mail:    Telefon.:  

 

2. Virksomheden 

Navn:  

Evt. binavne:  

Vejnavn:  

Postnr.:    By:  

Hjemsted.:  

SE/CVR-nr.:    Kontaktperson:  

E-mail:    Telefon.:  

 

3. Virksomhedens signatur/underskrifter 

Rigtigheden af de afgivne oplysninger bekræftes:  

Navn: 

Dato:  

 

 

(digital signatur eller virksomhedens stempel & underskrift) 

Fremsendes skemaet via e-mail, skal det signeres med digital signatur. Skemaet og bilag vedhæftes 

som bilag og mailen sendes til finanstilsynet@ftnet.dk (Emne: Ansøgning om adgang til at byde på 

auktioner for CO2-kvoter.  

For at sikre fortroligt indhold bør e-mails krypteres og signeres digitalt. Du kan læse om digital 

signatur på www.finantilsynet.dk.  

Hvis skemaet fremsendes som papir, skal det sendes til Finanstilsynet. 

mailto:finanstilsynet@ftnet.dk
http://www.finantilsynet.dk/


 

    Finanstilsynet – Århusgade 110 – 2100 København Ø – Telefon 33 55 82 82 

 

 

4. Bilag 

Som bilag til ansøgningen skal virksomheden indsende:  

 

a) En driftsplan med angivelse af de påtænkte forretninger 

b) En redegørelse samt dokumentation for, at ansøgeren er omfattet af § 1, nr. 9, i 

undtagelsesbekendtgørelsen  

c) Koncerndiagram 

d) Diagram over virksomhedens organisation samt en liste over de af virksomhedens ansatte, som 

skal være involveret i budsafgivelse med angivelse af de enkelte ansattes funktion, samt 

oplysninger om de pågældende ansattes uddannelse og tidligere ansættelsesforhold.  

e) Interessekonfliktspolitik. 

f) Interne regler om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.  

g) Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for egen regning. 

h) Forretningsgange for de budrelaterede tjenester i forbindelse med bud for kundens regning.  

i) Forretningsgange om investorbeskyttelse. 

j) Forretningsgang for håndtering af modpartsrisiko. 

k) Standardaftale med kunde.  

l) Oplysninger om eventuelle verserende retssager samt eventuelle potentielle retssager (dvs. 

forhold, hvor virksomheden inden for en overskuelig fremtid forventes at modtage eller udtage 

stævning). 
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