Ansökan om medgivande till överlåtelse av
tillstånd att sända analog kommersiell radio
16-02-v2
Blanketten skickas till:
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm–Globen

Nuvarande tillståndshavare (överlåtaren)
Namn eller firma

Person- eller organisationsnummer

Tillståndsnummer och sändningsort

Adress

Telefon

E-post

Kontaktperson med uppgift om e-post och direktnummer

Den som ska förvärva tillståndet (förvärvaren)
Namn eller firma

Person- eller organisationsnummer

Beteckning för sändningarna

Adress

Telefon

E-post

Kontaktperson med uppgift om e-post och direktnummer

Uppgift om ägar- och avtalsförhållanden
Förvärvaren ska nedan eller i särskild bilaga lämna uppgift om denne:

 ägs direkt eller indirekt av stat, kommun eller landsting
 genom ägande eller avtal har inflytande över andra tillstånd att sända analog kom-mersiell radio inom sändningsområdet.
Underskrift av behöriga firmatecknare (Behörighetshandlingar måste bifogas.)
För överlåtaren

För förvärvaren

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

LÄS ÄVEN ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN!
1

Anvisningar
När får en överlåtelse av tillstånd medges?
Förvärvaren ska i ansökan redogöra för ägar- och avtalsförhållanden. En överlåtelse får inte medges om tillståndet kommer att innehas
av stat, landsting eller kommuner direkt eller indirekt genom ägande eller avtal. Om förvärvaren redan förfogar över ett tillstånd inom
sändningsområdet direkt eller indirekt genom ägande eller avtal får överlåtelsen endast medges om det finns särskilda skäl.
En överlåtelse som inte medges av Myndigheten för press, radio och tv är utan verkan.

Beteckning
Den som sänder radio måste använda en godkänd beteckning, dvs. ett namn, på sändningen. Beteckningen ska ha
särskiljningsförmåga så att lyssnarna kan identifiera den som sänder.
Det är Myndigheten för press, radio och tv som godkänner beteckningen.

Behörighetshandlingar
Ansökan ska skrivas under av behöriga firmatecknare. Om överlåtaren och/eller förvärvaren är ett bolag eller en ekonomisk förening
ska registreringsbevis bifogas. Ideella föreningar ska bifoga stadgar och protokollsutdrag som visar styrelsens sammansättning och
vilka som tecknar föreningens firma.

Information
Ytterligare information finns på vår webbplats www.mprt.se. Ni kan även kontakta oss på 08-580 070 00 eller
registrator@mprt.se.
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