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Dette dokument indeholder en beskrivelse af auktionsreglerne og auktionssystemet
gældende for auktionen af 450 MHz-frekvensbåndet.

Auktionsregler
Elektronisk auktionssystem
Auktionen gennemføres ved anvendelse af Bruun Rasmussen Kunstauktioners
(Bruun Rasmussen i det følgende) elektroniske auktionssystem, jf. http://www.bruunrasmussen.dk/index.do.

Beskrivelse af auktionsformatet
Auktionsformatet er sammenligneligt med en "engelsk" auktion med stigende bud,
som blandt andet kendes fra auktionshaller. Dette auktionsformat er valgt på grund
af auktionsprocessens enkelhed og hurtighed.

Registrering på Bruun Rasmussens hjemmeside
Energistyrelsen vil senest tirsdag den 16. juni 2020 meddele kvalificerede budgivere om, hvor mange tilmeldte budgivere der er kvalificerede. Herefter meddeler
Energistyrelsen Bruun Rasmussen, at de kvalificerede budgivere skal registreres
som kunde på Bruun Rasmussens hjemmeside og gives tilladelse til at deltage i auktionen.
Bruun Rasmussen vil senest fredag den 19. juni 2020 kl. 12 meddele kvalificerede
budgivere et kundenummer og en midlertidig adgangskode, som pågældende budgiver skal bruge i forbindelse med registreringen på Bruun Rasmussens hjemmeside.
Bruun Rasmussen vil derudover komme med yderligere information om selve budgivningen og beskrive, hvordan auktionssystemet mere konkret kommer til at se ud
og fungere.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
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Kvalificerede budgivere vil kunne logge ind på selve auktionen for at se, hvordan
auktionsrummet ser ud, fra mandag den 22. juni kl. 10. Det er dog først, når auktionen starter, dvs. den 23. juni kl.10, at det vil være muligt at afgive bud.

Spørgsmål til Bruun Rasmussen om auktionssystemet
Budgivere kan stille tekniske spørgsmål til Bruun Rasmussen vedrørende selve auktionssystemet. Spørgsmål skal være skriftlige og fremsendes pr. e-mail til
lww@bruun-rasmussen.dk (Lise Winther Wobido). Bruun Rasmussen kan og må
alene svare på spørgsmål, der vedrører auktionssystemet.
Såfremt Bruun Rasmussen modtager spørgsmål vedrørende andet end auktionssystemet, skal Bruun Rasmussen videresende spørgsmålet til Energistyrelsen med
henblik på besvarelse efter den i Informationsmemorandum, afsnit 7.2 omtalte procedure.
Det er ligeledes muligt i god tid inden auktionen at kontakte Bruun Rasmussen med
henblik på en gennemgang af auktionssystemet, hvis budgiver har behov for dette.
Henvendelsen skal være skriftlig og fremsendes e-mail til
lww@bruun-rasmussen.dk (Lise Winther Wobido).
Spørgsmål besvaret af Bruun Rasmussen vil ikke blive offentliggjort.

Under auktionen
Kvalificerede budgivere skal logge ind med kundenummer og adgangskode (i øverste højre hjørne af Bruun Rasmussens hjemmeside). Herefter skal budgivere finde
frekvensauktionen på Bruun Rasmussens hjemmeside.
Auktionen starter den 23. juni 2020 kl. 10:00 og slutter samme dag klokken 14:00.
Auktionen kan blive forlænget, hvis der afgives bud kort før kl. 14:00, jf. nærmere
beskrivelse heraf i afsnittet ”Forlængelse af auktionen”.
Startprisen vil være 50.000 kr. svarende til minimumsbudsummen.
Budgiver skal være opmærksom på, at det vil fremgå på Bruun Rasmussens hjemmeside, at vurderingen er 50.000 kr. Der er alene tale om en standardformulering på
Bruun Rasmussens hjemmeside, og minimumsbudsummen er således ikke et udtryk
for en værdiansættelse af de udbudte frekvenser.
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Budgivning
Auktionen starter med en opfordring til at afgive et bud svarende til minimumsbudsummen. Et bud angiver den pris, som en budgiver skal betale, hvis buddet bliver
det vindende bud. Det vindende bud, er det stående højeste bud afgivet i auktionen.
Afgiv bud enkeltvis eller afgiv maksbud
Budgivere kan vælge enten at afgive bud enkeltvis under auktionen eller at afgive
et maksbud. Budgiver bliver bedt om at bekræfte afgivelsen af sit bud, uanset om
dette er et enkelt- eller maksbud.
Hvis en budgiver vælger at afgive bud enkeltvis, skal budgiveren løbende indtaste
nye bud under auktionen. Dette gøres ved at trykke på knappen ”næste bud” på
auktionshjemmesiden.
Hvis budgiver vælger at afgive et maksbud, sørger Bruun Rasmussens auktionssystem automatisk for at byde for budgiveren, indtil budgiveren enten har det højeste
bud, eller budgiverens maksbud er nået. De automatiske bud sikrer, at prisen fastsættes lavest muligt og aldrig over maksbuddet. For at undgå fejl bliver budgiver bedt
om at bekræfte sit maksbud, inden det registreres som et maksbud.
Følg budgivningsprocessen
En budgiver kan følge sine bud ud for sit kundenummer i budhistorikken i auktionen.
Budgiveren kan desuden vælge, at Bruun Rasmussen underretter budgiver via email eller sms, hvis budgiver bliver overbudt. Dette kan vælges under den personlige
profil på Bruun Rasmussens hjemmeside.
Forlængelse af auktionen
Hvis der afgives et nyt bud inden for to minutter før auktionens forventede afslutning
kl. 14:00, så udskydes auktionens afslutning til to minutter efter seneste bud. Udskydelsen fortsætter, indtil der er forløbet to minutter uden nye bud. Herefter lukker auktionen.
Bemærk, at hvis der afgives bud lige inden afslutningen af auktionen, er der risiko
for, at buddet ikke registreres rettidigt i auktionssystemet og derfor ikke kommer i
betragtning. Budgivere kan ikke rejse noget krav mod Bruun Rasmussen som følge
heraf.

Budstørrelser
Auktionen afvikles i danske kroner. Auktionssystemet fastsætter automatisk, hvilke
budstørrelser der kan bydes i auktionen. Størrelsen på det højeste stående bud bestemmer, hvor meget prisen stiger for næste bud. Budintervallerne fremgår af følgende budstige:
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Prisstigning
5.000 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.
500.000 kr.
1.000.000 kr.

Budinterval
50.000-200.000 kr.
200.000-300.000 kr.
300.000-500.000 kr.
500.000-2.000.000 kr.
2.000.000-3.000.000 kr.
3.000.000-5.000.000 kr.
5.000.000-20.000.000 kr.
20.000.000-30.000.000 kr.

Eksempel: Fastsættelse af budstørrelser
Der er afgivet et bud på 195.000 kr. En budgiver ønsker at afgive højere bud. Af
auktionshjemmesiden vil det fremgå, at næste bud er 200.000 kr., da det højeste
bud ligger i budintervallet 50.000-200.000 kr., hvor prisstigningstaksten er 5.000
kr. Hvis budgiveren trykker på knappen ”byd 200.000 kr.” vil budgiveren nu have
det højeste stående bud på 200.000 kr. En anden budgiver ønsker nu at afgive et
højere bud. Af auktionshjemmesiden vil det nu fremgå, at næste bud er 210.000
kr., da det højeste stående bud ligger i intervallet 200.000-300.000 kr., hvor prisstigningstaksten er 10.000 kr.

Prislighed
Som budgiver kan man komme til at ramme en anden budgivers bud. Hvis to bud er
ens, er det altid den budgiver, der har afgivet det først, som har det stående højeste
bud. Buddet kan således blive det vindende bud.

Spørgsmål under auktionen
Budgivere vil i forbindelse med Energistyrelsens meddelelse om, at tilmeldingen accepteres, jf. Informationsmemorandum afsnit 4.6, få oplyst et direkte telefonnummer,
som budgivere kan anvende til at komme i kontakt med Energistyrelsen under auktionen. Budgiverne skal identificere sig med password, når de kontakter Energistyrelsen via telefon. Dette password vil tillige fremgå af styrelsens meddelelse.
Opkald under auktionen vil blive optaget med henblik på, at Energistyrelsen vil kunne
dokumentere kommunikationen med budgivere under auktionen.
Har budgiver spørgsmål vedrørende selve budgivningen i Brun Rasmussens auktionssystem, kan budgiver kontakte Lise Winther Wobido hos Bruun Rasmussen på
telefon: +45 8818 1013.
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Hvis der, mod forventning, skulle opstå udfordringer med at logge ind og placere/forhøje et bud, kan Bruun Rasmussens IT-afdeling kontaktes direkte på telefon: +45
8818 1013, Lise Winther Wobido
Hvis der skulle opstå ekstraordinere omstændigheder, vurderer Energistyrelsen,
hvordan dette skal håndteres, jf. Informationsmemorandum afsnit 5.2.2.

Efter auktionen
Vinderen af auktionen er den budgiver, der har afgivet det stående højeste bud ved
auktionens afslutning.
Budgivere vil efter endt auktion modtage besked om auktionsresultatet fra Bruun
Rasmussen Kunstauktioner.
Vindende budgiver vil blive kontaktet af Energistyrelsen vedrørende betaling af tilladelsesprisen og betaling til dækning af de omkostninger, som er forbundet med forberedelse og gennemførelse af auktionen som beskrevet i Informationsmemorandum afsnit 6.1.
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