Svenska Fotbollförbundets (SvFF) förmedlarintyg för juridiska personer
- bilaga 2 till SvFF:s reglemente för förmedlare (Förmedlarreglementet)1

Företag:
Organisationsnummer:
Postadress:
E-post:
Webbadress:
Telefon:
(hädanefter benämnt ”Bolaget”).
För- och efternamn på fysiska personer som har rätt att företräda bolaget:
___________________________________
___________________________________
(Obs. att varje person som ska företräda bolaget måste fylla i ett eget intyg.)

JAG, _________________________________________________
[för- och efternamn på person som företräder bolaget]
som har rätt att företräda bolaget,

INTYGAR HÄRMED FÖLJANDE:

1

1.

Jag intygar att jag och bolaget i verksamheten som förmedlare ska respektera och
följa tvingande nationell och internationell lag, särskilt i fråga om arbetsförmedling.
Jag och bolaget samtycker även till att i förmedlarverksamheten följa och vara
bunden av FIFA:s, UEFA:s eller annan konfederations och nationsförbunds regler,
inklusive men inte begränsat till Förmedlarreglementet.

2.

Jag är inte – och kommer inte heller att inom överblickbar framtid vara –
styrelseledamot, kommittéledamot, domare, assisterande domare, coach eller
tränare – och innehar inte heller annan funktion som ansvarig för tekniska,
medicinska eller administrativa frågor – inom FIFA, konfederation, nationsförbund,
ligaorganisation underordnad nationsförbund eller förening.

3.

Jag har ett oklanderligt rykte och är inte dömd för ekonomisk-, sexual- eller
våldsbrottslighet, vilket styrks av det belastningsregisterutdrag som bifogas denna
ansökan.2

De definitioner som anges i artikel 1 Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare gäller även för denna ansökan.
Sökande som är medborgare i ett land som inte utfärdar belastningsregisterutdrag ska till SvFF ge in ett motsvarande intyg som styrker att
han eller hon har ett oklanderligt rykte.
2

4.

Varken jag eller bolaget har ett sådant avtalsmässigt förhållande till nationsförbund,
ligaorganisation underordnad nationsförbund, konfederation eller FIFA att det i
min egenskap av förmedlare kan föranleda intressekonflikt. Vid osäkerhet om detta
kommer berörda avtal uppvisas. Jag bekräftar att bolaget varken direkt eller
indirekt får antyda att det finns ett sådant avtalsförhållande med anknytning till
förmedlarverksamheten.

5.

Innan bolaget påbörjar dess arbete som förmedlare kommer bolaget att teckna en
ansvarsförsäkring som uppfyller de villkor som följer av bilaga 3 till
Förmedlarreglementet. Bolaget förbinder sig att senast 30 dagar efter att det
beviljats registrering som förmedlare till SvFF ge in en kopia av försäkringsbrevet
och verifiering på erlagd försäkringspremie samt vid förnyelse av försäkringen utan
anmaning tillställa SvFF kopia av försäkringsbrevet.

6.

Varken bolaget eller jag kommer – vare sig direkt eller indirekt – lämna, utlova eller
erbjuda en förening, spelare eller annan aktör någon form av ersättning eller förmån
i utbyte mot att en förening eller spelare ska ingå ett förmedlaravtal med bolaget.

7.

I enlighet med artikel 8 punkt 4 Förmedlarreglementet kommer varken bolaget eller
jag att acceptera betalning – avseende t.ex. övergångs-, utbildnings- eller
solidaritetsersättning – som ska ske från en förening till en annan förening i
anledning av en spelarövergång.

8.

I enlighet med artikel 8 punkt 8 Förmedlarreglementet kommer varken bolaget eller
jag att acceptera ersättning i anledning av förmedlar-uppdrag för underårig spelare.

9.

I enlighet med artikel 6 punkt 3 Förmedlarreglementet kommer bolaget inte ingå
förmedlaravtal avseende en spelare som inte fyllt 15 år.

10. Varken bolaget eller jag kommer, vare sig direkt eller indirekt, att delta i eller annars
associeras med vadhållning, lotterier eller liknade aktiviteter eller transaktioner med
anknytning till fotbollsmatcher. Jag bekräftar att varken bolaget eller jag, vare sig
aktivt eller passivt, får äga andelar eller ha intressen i bolag, koncerner,
organisationer etc., som marknadsför, förmedlar, anordnar eller genomför sådana
aktiviteter eller transaktioner.
11. Jag som företrädare för bolaget förbinder mig att på sätt som följer av
Förmedlarreglementet till SvFF redovisa samtliga de förmedlaruppdrag som
bolaget utför.
12. I enlighet med artikel 7 punkt 1 Förmedlarreglementet samtycker jag och bolaget till
att SvFF får all information om betalning från förening och spelare till bolaget för
utförda förmedlartjänster.

13. I enlighet med artikel 7 punkt 1 Förmedlarreglementet samtycker jag som
företrädare för bolaget till att organ inom nationsförbund, ligaorganisation
underordnad nationsförbund, konfederation eller FIFA, för sådant organs
utredning, erhåller alla avtal och andra dokument med anknytning till bolagets
förmedlaraktivitet. Jag samtycker även till att dessa organ erhåller annan relevant
dokumentation från annan part som rådgivit, främjat eller deltagit aktivt i
förhandling som bolaget ansvarat för.
14. Som företrädare för bolaget samtycker jag till att SvFF lagrar, bearbetar och
offentliggör information i enlighet med artikel 7 punkterna 4 och 5
Förmedlarreglementet.
15. Som företrädare för bolaget samtycker jag till att påföljd offentliggörs och att
information tillställs FIFA i enlighet med artikel 10 punkt 3 Förmedlarreglementet.
16. Jag är medveten om och samtycker till att detta intyg blir tillgängligt för samtliga
ledamöter i de organ inom SvFF som kan komma att beröras av min ansökan som
förmedlare.
17. Övriga anmärkningar och upplysningar som kan vara relevanta:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

---------

Detta intyg är sanningsenligt och lämnas i god tro, baserat på vad jag känner till och på
den information som är tillgänglig för mig. Jag samtycker till att SvFF utför nödvändig
utredning för att kontrollera att upplysningarna i detta intyg är korrekta. Jag är
medveten om att jag måste underrätta SvFF om förhållanden som angetts i detta intyg
ändras efter att det intyget getts in.

____________________________ _________________________________
[Ort och datum]
[Underskrift]

__________________________________
[Namnförtydligande]

