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UPPLÝSINGAR UM UMSØKJARA
Upplýsingar um niðanfyri standandi viðurskifti skulu verða fyri hvørt einstakt felag.
1. Bygnaður
Føroyskt felag/deild:

Navn og bústaður hjá føroyska felagnum/deildini.
Umsøkjarar, ið ikki hava dóttirfelag ella skrásetta deild í Føroyum,
skulu hava fingið hetta í r ættlag innan 3 mánaðir eftir at loyvið er
givið.

Løgfrøðilig skipan:

Løgfrøðiliga skipanin hjá føroyska felagnum/deildini

Stjóri / leiðari og nevnd:

Navn á og bústaður hjá leiðaranum av føroyska felagnum/deildini.
Er umsøkjarin umboðaður í Føroyum av partafelag, skal eisini
upplýsast um navn og bústað nevndarlimanna.

Móðurfelag:

Navn, bústaður og skrásetingarstað móðurfelagsins.

Nevnd og stjórn
móðurfelagsins

Nøvn á nevndarlimum og stjórn móðurfelagsins.

Partaeigarar
avgerandi

Partaeigarar við 10% eigaraparti ella meira, og/ella sum hava
ávirkan á felagið. Eigaraparturin hjá hesum skal upplýsast.

Samtaksútgreining

Skrivlig frágreiðing og grafisk lýsing av samtaksbygnaði, íroknað
tilknýtt feløg. Frágreiðingin skal lýsa virksemið, tey einst øku feløgini
í samtakinum hava.

Reinsi- og
søluviðurskifti

Frágreiðing um, hvussu reinsi- og søluviðurskifti felagsins av olju,
gassi og samandráttum (kondensati) eru skipaði.

2. Fíggjarviðurskifti
Kredittmeting

Tey feløg, sum verða kredittmett av altjóða fyrit økum, sum t.d.
Standard & Poors, skulu upplýsa metingina fyri tíðarskeiðið 1996 –
1999.

Rakstur, íløgur og
ávístu
fígging

Upplýsast skal um tey í talvuni niðanfyri nevndu viðurskifti fyri
tíðarskeið. Allar upphæddir skulu vera í milliónum DKK. Har ikki ber
til at upplýsa staðfest tøl, skulu ætlanart øl upplýsast. Ætlanart øl verða
at upplýsa í milliónum 2000 DKK. Tølini skulu býtast sundur í
kolvetnisvirksemi (up-stream) og annað virksemi, og vísast fyri
umsøkjara, móðurfelag og samtak.
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Rakstrarinnt økur og –útreiðslur
Úrslit eftir skatt (mió. DKK og % av rakstrarinnt økum)
Íløgur
Tøkur peningur
Fremmandfígging
Fremmand fígging, falltíð < 5 ár >
Partapeningur loyvishavarans
Eginpeningur (mió. DKK og % av samlaðum ognum)

3. Reservar
•
•
•

1996 – 2003
1996 – 2003
1996 – 2003
1996 – 2003
1996 – 2003
1999
1996 – 2003
1996 – 2003

Fyri tíðarskeiðið 1996 – 1999 verða kend tøl at upplýsa. Fyri 2000 –
2003 verða ætlanart øl at upplýsa fyri niðanfyristandandi:

Oljureservar (106 Sm3).
Gassreservar (109 Sm3).
Samandráttur (kondensat) reservar (109 Sm3).
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