


Tllskud til opstillede kandidater 

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillingsbe
rettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstillede kandidater 
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 

Sret kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings
beretti et til folketin sval 

Bemcerk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsradsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erklcering om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017 

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 
fKT Nej n Ja, f0lgende tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017

Navn • tllskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tllskud 

I 

Kandldaten har vceret opstillet til f0lgende valg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten , der har modtaget tllskud I Kandidaten har vceret opstillet Iii f0lgende valg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tllskud I Kandidaten har vceret opstillet Iii f0lgende valg• 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tllskud I Kandidaten har vceret opstillet til f0lgende valg• 

*Det skal oplyses, om kandidaten har vreret opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklcering om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017 

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
fxt'Nei 7 Ja, f01gende perioden 1. juli - 31. december 2017

Den samlede st0rrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, Kr. 

erklreringen vedmrer 

Det erklreres hermed, at ovenstAende oplysninger vedr0rende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
o stillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetnin s Ii t

Dato og underskrift 
OvenstAende oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partist0ttelovens § 14 a 
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ans0gning om tilskud. Oplysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partist0tteloven og partiregnskabsloven. Ans0ger 
har ret til at fA at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krreve forkerte oplysnin-
ger rettet. 

� Reprresentant for partiorganisation/-forening
Reprresentant for kandidatllsten I Org
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l/lns navn 

Dato og underskrift 
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