
Fondens CVR-nr:*

Fondens navn:*

Fulde navn* Fulde navn*

Mailadresse* Mailadresse*

Cpr.nr.* Cpr.nr.*

Adresse* Adresse*

Postnr og by* Postnr og by*

Fulde navn* Fulde navn*

Mailadresse* Mailadresse*

Cpr.nr.* Cpr.nr.*

Adresse* Adresse*

Postnr og by* Postnr og by*

Fulde navn* Fulde navn*

Mailadresse* Mailadresse*

Cpr.nr.* Cpr.nr.*

Adresse* Adresse*

Postnr og by* Postnr og by*

Fulde navn* Fulde navn*

Mailadresse* Mailadresse*

Cpr.nr.* Cpr.nr.*

Adresse* Adresse*

Postnr og by* Postnr og by*

Ved senere ændringer af bestyrelsen skal Forvaltningsinstituttet have ny opdateret bestyrelses-

fortegnelse og legitimation på nye bestyrelsesmedlemmer. Mail gerne til forv@forv.dk

Skal underskrives af et bestyrelsemedlem*

dato underskrift*

      BESTYRELSESFORTEGNELSE

       Felter med * er påkrævet

Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesformand*

Tegningsberettigede for fonden (fremgår som oftes af fondens fundats/vedtægt:*

Særlige forhold:

                                                                                                for



I henhold til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering skal Forvaltningsinstituttet

have legitimation på samtlige bestyrelsesmedlemmer. Derudover administrator, sekretær og/eller andre personer,

1.

2.

Det er vigtigt at kopierne er af en meget høj kvalitet, og at billede og tekst fremstår klart og tydeligt, ellers risikerer

Med gyldigt pas eller kørekort, menes at disse ikke må være udløbet, ved indleveringstidspunktet.

Hvis der sker udskiftning i bestyrelsen, skal der insendes en ny opdateret og underskrevet bestyrelsesfortegnelse 

samt legitimation på den/de nye personer. Ny legitimation gælder også ved ændring af administrator, sekretær og/eller

Fonden skal tillige ajourføre allerede registrerede oplysninger i CVR-registret i forbindelese med ændringer af

nødvendige oplysninger er i Instituttets besiddelse, registrering af reelle ejere.

For fonde kunder uden en Totalforvaltningsaftale, er Instituttet gerne behjælpelig

Reelle ejere i fonde udgør både fondens bestyrelse, fuldmagtshaver og eventuelle særligt begunstigede personer

eller en gruppe af personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer.

Fonden skal kun informere om dette, hvis der blandt de reelle ejer er personer eller disses nærmeste familie, som

- Medlem af Centralbankbestyrelse

- Ambassadør eller chargé d’affaires

- Højtstående officer i de væbnede styrker

- Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer

Ved nærmeste familie forstås ægtefælle/registrerede partner, børn eller forældre.

- Statschef, regeringschef, minister, viceminisister eller assisterende minister

- Parlamentsmedlem

- Højesteretsdommer, forfatningsdommer eller medlem af andre højere retsinstanser, hvis afgørelse kun kan undergives yderligere prøvelse

  under ekstraordinære omstændigheder

- Medlem af revisionsretter

Hvad er Reelle ejere

Information om reelle ejeres stilling

har eller har haft en af nedenstående stillinger, inden for det seneste år:

Fonden bedes indesende en kopi af de ændrede reelle ejere.

For kunder under Totalforvaltning foretager Forvaltningsinstituttet, i det omfang

med en løsning af opgaven, mod betaling.

Ved ændringer

andre personer.

reelle ejere på www.cvr.dk:

Vi skal som minimum bede om: 

 Kopi af gyldigt pas eller kørekort, hvis det haves,  

 ellers kopi af seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Kopi af det gule sundhedskort

I at skulle indsende legitimation på ny.

som har reel indfyldelse på fonden, det vil sige fuldmagt eller lignende.

Legitimation

Legitimationskrav 
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