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Bilag J: Budgivererklæring 

Det bemærkes, at begreberne, "budgiver", "forbundet person", "fortrolig information", "insider", 

"juridisk person", "mobiloperatør", "tilknyttet person" og "tilknyttede budgiver" i det følgende skal 

forstås som defineret i Energistyrelsens beslutning af 22. december 2020 om 1500 MHz-, 2100 

MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-auktionen. 

Budgiveren bekræfter og erklærer herved, at: 

1. Budgiveren er berettiget til at indgive tilmeldingen og deltage i auktionen, og at 

budgiveren har indhentet alle fornødne samtykkeerklæringer, tilladelser og 

godkendelser. 

2. Budgiveren har sikret og vil sikre, at alle de i tilmeldingen med bilag indeholdte 

oplysninger og erklæringer budgiveren bekendt er korrekte og præcise. 

3. Budgiveren ikke er under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol, eller at 

budgiveren indestår for, at den gældende konkurrencelovgivning er overholdt, hvis 

budgiveren er under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol eller tidligere har 

opnået en godkendelse efter reglerne i konkurrencelovgivningen vedrørende en fælles 

kontrol. Eventuelle tidligere godkendelser vedlægges tilmeldingen. 

4. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren og dennes forbundne personer efter 

tilmeldingens indgivelse afstår fra gennem deres handlinger og undladelser at etablere 

en forbindelse til en anden budgiver, der vil medføre, at budgiverne omfattes af punkt 

12 i Energistyrelsens beslutning.  

5. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren alene i fornødent omfang videregiver 

fortrolig information til sine forbundne personer eller til  andre relevante personer, der 

forud for videregivelsen er eller i kraft af videregivelsen bliver insidere i forhold til samme 

budgiver, samt at budgiveren i forbindelse med videregivelsen har iværksat eller vil 

iværksætte alle rimelige tiltag med henblik på at sikre, at den person, som modtager 

den fortrolige information, overholder punkterne 6-9 nedenfor. 

6. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren, budgiverens medarbejdere, direktion, 

bestyrelse og de med budgiveren forbundne personer eller budgiverens insidere, indtil 

tilladelserne er udstedt, afstår fra at videregive information til andre ud over det i punkt 

5 anførte.   

7. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren – samt de budgiveren bekendt 

forbundne personer eller insidere – forud for indgivelsen af tilmeldingen og indtil den 

dato, hvor tilladelserne er udstedt, afstår fra at indgå aftaler med andre budgivere eller 

disses forbundne personer vedrørende auktionen. 

8. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren – samt de budgiveren bekendt 

forbundne personer og insidere – såvel forud for som efter tilmeldingens indgivelse og 

indtil tilladelserne er udstedt, afstår fra enhver handling, der negativt kan påvirke 

auktionen.  

9. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren – samt de budgiveren bekendt 

forbundne personer og insidere – hverken forud for eller efter tilmeldingens indgivelse 
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og indtil tilladelserne er udstedt, indgår aftaler eller etablerer en forståelse med 

tredjemand, hvis aftalen eller forståelsen pålægger denne tredjemand ikke at deltage i 

auktionen eller begrænser denne tredjemands mulighed for at deltage i auktionen.  

Budgiveren har sikret, at allerede indgåede aftaler eller etablerede forståelser som 

nævnt i første punktum er ophævet, herunder at de budgiveren bekendt forbundne 

personer og insidere har sikret, at alle sådanne aftaler eller etablerede forståelser er 

ophævet. 

10. En budgiver har sikret og vil sikre, at en fysisk person, som er medlem af bestyrelsen 

for eller ansat hos en budgiver eller en af dennes forbundne personer eller insidere, og 

som også er medlem af bestyrelsen for eller ansat hos en anden budgiver eller en af 

dennes forbundne personer eller insidere, 

  a) ikke for begge budgivere eller deres forbundne personer på nogen måde er 

involveret i udarbejdelsen af tilmelding eller afgivelsen af bud, og  

 b) ikke er i besiddelse af eller opnår fortrolig information vedrørende begge 

budgivere eller deres respektive forbundne personer eller insidere. 

11. Budgiveren har sikret og vil sikre, at hvis en fysisk person, der er insider i relation til 

budgiveren, og som er medlem af bestyrelsen for eller ansat hos en person, der er en 

forbundet person i relation til budgiveren, og at hvis et andet medlem af bestyrelsen for 

eller en anden ansat person hos den forbundne person er eller kan være insider i 

relation til en anden budgiver, så skal den forbundne person underrette budgiveren 

(afgiveren af denne erklæring) herom, og budgiveren skal iværksætte alle rimelige tiltag 

for at sikre overholdelse af punkterne 6-9 ovenfor. 

12. Budgiveren har sikret og vil sikre, at budgiveren forud for tilmeldingens indgivelse har 

foretaget alle rimelige undersøgelser med henblik på at identificere sine forbundne 

personer, tilknyttede personer og insidere. 

13. Budgiveren, eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, de 

pågældende interessenter eller deltagere ikke er i betalingsstandsning, likvidation eller 

under konkurs. 

14. Budgiveren er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, hvori budgiveren 

har hjemsted – eller hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, 

hvori en eller flere interessenter eller deltagere er juridiske personer, at de pågældende 

interessenter eller deltagere er behørigt etableret i henhold til lovgivningen i det land, 

hvori de har hjemsted. 

15. Budgiveren eller, hvis budgiveren er et interessentskab, joint venture eller lignende, de 

pågældende interessenter eller deltagere ikke er eller forventes involveret i tvister, som 

væsentligt og negativt kan påvirke budgiverens mulighed for at opfylde tilladelsen eller 

tilladelserne, hvis budgiveren tildeles sådanne. 
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For budgiver: 

 

_________________________________________________ 

(Underskrift af de, der er tegningsberettigede eller på anden vis er bemyndigede til at forpligte 

budgiveren) 

 

 

Hvis budgiver er et interessentskab, joint venture eller lignende underskrives erklæringen for så 

vidt angår punkterne 13-15 tillige af de pågældende interessenter eller deltagere:  

Som interessent/deltager: 

 

_____________________________________________ 

 
 

[Dokumentation for ægthed af underskrifterne ved fysiske underskrifter kan fx ske ved, at to andre 

end de tegningsberettigede underskrivere oplyser, at underskriften er ægte ved at underskrive 

med navn, adresse og stilling] 

 


