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Ansökan - exportstöd
Försvarets materielverk, FMV, fakturerar ansökande företag en avgift om
15 000 kr i samband med att myndigheten har mottagits en ansöka. FMV fattar
därefter beslut (bifall eller avslag) som sedan meddelas till ansökande företag.
Exportstödjande aktiviteter kan utföras av FMV och övriga försvarsmyndigheter
(Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut). Kostnaden anges av
utförande myndighet. Efter genomförd aktivitet fakturerar FMV ansökande
företag uppkomna kostnader för berörda försvarsmyndigheter.

Sökande organisation/företag

Sökandes referensnummer

Organisationsnummer

Sökandes kontaktperson

E-post

Telefon

Postadress
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Vad gäller ansökan? (kan även lämnas som bilaga).

FMV
Försvarets materielverk

Tel:

08-782 40 00

registrator@fmv.se

Org.nr: 202100-0340

115 88 Stockholm

Fax:

08-667 57 99

www.fmv.se

VAT nr: SE202100-0340-01

Besöksadress: Banérgatan 62
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Beskriv hur ni bedömer att ärendet/aktiviteten som denna ansökan
berör bidrar till försvarsnyttan.

Ange ISP:s diarienummer för ett positivt förhandsbesked eller anbudsunderrättelse (kan även lämnas som bilaga).

FMV
Försvarets materielverk
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08-782 40 00

registrator@fmv.se

Org.nr: 202100-0340

115 88 Stockholm

Fax:

08-667 57 99

www.fmv.se

VAT nr: SE202100-0340-01

Besöksadress: Banérgatan 62
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Svensk lag straffbelägger tagande och givande av muta (se Brottsbalken 10:5 a,
10:5 b och 10:5 c §§). FMV verkar för anti-korruptionsåtgärder och en ökad
transparens inom sitt ansvarsområde. För att myndigheten ska kunna stödja ett
företag med exportstödjande aktiviteter måste företaget skriva under ett antikorruptionsintyg enligt nedan.
Med anledning härav förklarar vi
att

vi förstår vikten av att vår företagsledning utvecklar, tillämpar och
dokumenterar lämpliga kontrollsystem för att motverka korruption.

att

vare sig vi, eller någon som handlar på vårt uppdrag, har lämnat
utlovat eller erbjudit eller kommer att lämna, utlova eller erbjuda
någon muta eller annan otillbörlig förmån för tjänsteutövning till
utländska ministrar, parlamentsledamöter, offentliganställda eller
privatanställda tjänstemän,

att

vi kommer att hålla FMV skadelös för alla kostnader och utgifter som
blir följden av att vi, eller någon som handlar på vårt uppdrag, har
lämnat, utlovat eller erbjudit eller kommer att lämna, utlova eller
erbjuda någon muta eller annan otillbörlig belöning enligt ovan.

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare,
alternativt företrädare med skriftlig fullmakt

Namnförtydligande

Ort

Maila ansökan till registrator@fmv.se eller skicka per post till: Försvarets materielverk,
115 88 Stockholm. För frågor ring oss på 08-782 40 00.
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