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DANSK RET 

NYT FRA ERHVERVSMINISTERIET 

Intet nyt. 

NYT FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

Intet nyt. 

NYT FRA FINANSTILSYNET  

EU-KOMMISSIONEN HAR VEDTAGET EN DELEGERET FORORDNING, DER FORVENTES AT 

UDSÆTTE OVERGANGSPERIODEN FOR CROWDFUNDINGTJENESTER 

EU-kommissionen vedtog den 12. juli 2022 en delegeret forordning, som forlænger overgangsperioden i 

crowdfundingforordningen med 12 måneder. Overgangsperioden gælder for selskaber, som har udbudt 

crowdfundingtjenester forud for den 10. november 2021. Disse selskaber skal efter forlængelsen have tilladelse fra 

Finanstilsynet til at udbyde crowdfundingtjenester under crowdfundingforordningen senest den 10. november 2023. 

Den delegerede forordning træder i kraft, såfremt hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har indsigelser. 

Læs mere 

Dato: 08.08.2022 

EUROPÆISK RET 

NYT FRA KOMMISSIONEN  

Intet nyt. 

NYT FRA ESMA 

ESMA PROPOSES IMPROVEMENTS TO THE EU REGIME OF THIRD COUNTRY 

BENCHMARKS 

The key highlights are:  

 the restrictions on the use of TC benchmarks should be removed following a risk-based approach while 

ensuring a level playing field between EU and TC administrators;  

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2022/Overgangsperiode_crowdfunding_080822
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 the proposal to create a new category of ‘strategic’ benchmarks is supported by ESMA; this category would 

be the only category of benchmarks subject to mandatory restrictions of use, similar to the current rules; and  

 the introduction of an EU ESG benchmark label would be an extra supporting tool against greenwashing. 

ESMA emphasises that while the Benchmarks Regulation (BMR) covers a wide range of benchmarks used in the EU, so 

far very few jurisdictions have followed a similar regulatory approach regarding the provision and use of benchmarks. 

Therefore, the wide scope of the BMR would lead to the undesirable outcome of limited availability of TC benchmarks 

to EU investors as opposed to their non-EU peers. 

Læs mere 

Dato: 19.08.2022 

ESMA ISSUES OPINION ON ACCEPTED MARKET PRACTICE BY PORTUGUESE CMVM 

ESMA considers that the revised CMVM’s AMP is compatible with Article 13(2) of the Market Abuse Regulation (MAR) 

and with the CDR 2016/908 and contains various mechanisms to limit the threat to market confidence with respect to 

liquidity contracts and therefore maintains its previous positive opinion. 

Læs mere 

Dato: 10.08.2022 

ESMA MAKES NEW BOND LIQUIDITY DATA AVAILABLE AND PUBLISHES DATA FOR THE 

SYSTEMATIC INTERNALISER CALCULATIONS 

ESMA published the latest quarterly liquidity assessment for bonds available for trading on EU trading venues. For this 

period, there are currently 838 liquid bonds subject to MiFID II transparency requirements. 

ESMA’s liquidity assessment for bonds is based on a quarterly assessment of quantitative liquidity criteria, which 

includes the daily average trading activity (trades and notional amount) and the percentage of days traded per 

quarter. ESMA updates the bond market liquidity assessments quarterly. However, additional data and corrections 

submitted to ESMA may result in further updates within each quarter, published in ESMA’s Financial Instruments 

Transparency System (FITRS), which shall be applicable the day following publication. 

Læs mere 

Dato: 01.08.2022 

NYT FRA EBA 

EBA CONSULTS ON TECHNICAL STANDARDS TO HELP ORIGINATOR INSTITUTIONS 

DETERMINE THE EXPOSURE VALUE OF SYNTHETIC EXCESS SPREAD IN SECURITISATIONS 

The Capital Markets Recovery Package set out a preferential treatment for the senior tranches retained by the 

originator institutions in STS on-balance-sheet securitisations under certain conditions, based on the qualitative 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-improvements-eu-regime-third-country-benchmarks
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-opinion-accepted-market-practice-portuguese-cmvm
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-and-publishes-data-systematic-1
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requirements set out for these transactions in the Securitisation Regulation. This reduction on capital requirements 

was accompanied by a capital charge on SES, due to concerns related to regulatory arbitrage opportunities which may 

arise. 

These arbitrage opportunities can occur when an originator institution provides credit enhancement to the 

securitisation positions held by protection providers by contractually designating certain amounts to cover losses of 

the securitised exposures during the life of the transaction. These amounts, which encumber the originator 

institution’s income statement in a manner similar to an unfunded guarantee were not previously risk weighted. 

The Consultation Paper further specify how originator institutions are to determine the exposure value of SES, taking 

into account the relevant losses expected to be covered by it. In particular, the focus is on the exposure value of SES of 

future periods, and on the so-called “trapped and use-it-or-lose-it” mechanisms. 

Læs mere 

Dato: 09.08.2022 

EBA UPDATES DATA ON DEPOSIT GUARANTEE SCHEMES ACROSS THE EUROPEAN 

ECONOMIC AREA 

It is the first time that the DGS data published by the EBA includes the provisions from the Guidelines on the 

delineation and reporting of AFMs of the DGSs, issued in December 2021. AFMs are the amount of funds raised by 

DGSs from banks and their main purpose is to reimburse depositors in case of banking failures. The EBA Guidelines 

make a distinction between qualified AFMSs (QAFMs – stemming from contributions of DGS member institutions) 

andr other AFMs (e.g. borrowed funds from loans). Only QAFMs count towards reaching the target level of the DGS 

fund. 

The data as of 31 December 2021 shows that 34 of 36 EEA DGSs had increased their funds since the previous year by 

more than 19 % (vs. an increase of 12 % in 2020 compared to 2019), which strengthens DGSs’ preparedness to 

compensate depositors if their bank fails. Covered deposits also increased significantly in 2021, reaching growth rate 

of 5.6 % over the year. This is lower than the substantial growth rate of 8.6 % observed in 2020, but higher than the 

growth rate of 4.3 % for the period 2015-2019. The increase, observed in 2020 and confirmed in 2021, could be a 

consequence of the COVID-19 pandemic as households may have delayed purchases or sought to store their savings 

safely. 

Changes in the AFMs and covered deposits are important because the ratio of QAFMs over covered deposits is the 

measurement for the target level of 0.8 % of covered deposits set out in the DGSD, which the DGSs need to reach by 3 

July 2024. On 31 December 2021, 17 DGSs have already reached the target level while 19 DGSs have yet to reach it. 

Since the increase in covered deposits in 2021 is above average, DGS contributions might need to be higher in the 

coming years, particularly where the DGS has not yet reached the target level of 0.8 % of AFM to covered deposits. 

The EBA has also introduced new visualization tools (such as dynamic charts and tables) for each of the EEA DGS with 

the aim to improve and facilitate the understanding and analyse by the public of DGSs’ main metrics, such as 

variations over time of AFM amounts held by the DGSs. 

Læs mere 

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-technical-standards-help-originator-institutions-determine-exposure-value-synthetic
https://www.eba.europa.eu/eba-updates-data-deposit-guarantee-schemes-across-european-economic-area
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Dato: 04.08.2022 

PRAKSIS & AFGØRELSER 

DOMME  

U 2022.4111 V - ARLA VAR BERETTIGET TIL AT EKSKLUDERE ANDELSHAVER, DER I EN 

LÆNGERE PERIODE HAVDE TILSIDESAT ARLAS KVALITETSPROGRAM VEDRØRENDE 

NAVNLIG DYREVELFÆRD OG MÆLKEKVALITET. 

A, der var mælkeproducent, blev i 1989 andelshaver i Arla Foods. Af selskabets vedtægter § 3, stk. 5, fremgik bl.a., at 

medlemmer kunne ekskluderes, hvis de ikke overholdt selskabets vedtægter eller andre forpligtelser over for 

selskabet eller virkede til skade for selskabets formål. Arla havde et kvalitetsprogram, der bl.a. stillede krav til 

mælkekvalitet og dyrevelfærd. I perioden 2007-2009 blev der i 10 tilfælde fundet antibiotika i A’s mælkeleverancer. 

Arla gennemførte i 2009-2010 en række besøg hos A, hvor Arla påpegede forhold, der ikke levede op til Arlas 

kvalitetsprogram, og i 2012 blev A straffet for overtrædelser af dyreværnsloven vedrørende kvægbesætningen, der 

var foregået i 2009 og 2010. I 2010 blev afhentningen af mælk hos A indstillet flere gange, og senere samme år 

besluttede Arlas bestyrelse at ekskludere A, da man ikke fandt, at A fremadrettet ville kunne efterleve Arlas 

kvalitetsprogram. Arlas repræsentantskab tiltrådte beslutningen i 2011. A anlagde herefter retssag mod Arla, som han 

påstod dømt til at betale ca. 36 mio. kr. samt til at anerkende, at A havde ret til at være medlem af Arla. Kravet på de 

36 mio. kr. var opgjort som A’s tab ved ikke at kunne levere mælk til Arla i perioden 2011-2021. A gjorde bl.a. 

gældende, at Arlas vedtægter var så generelt formulerede, at de ikke gav hjemmel til eksklusion. Byretten fandt, at 

fundet af antibiotika i mælken fra A samt en række forhold af dyrevelfærdsmæssig karakter, som ikke var blevet 

afhjulpet, indebar, at A ikke havde overholdt sine forpligtelser over for Arla, og at eksklusionen derfor havde hjemmel 

i Arlas vedtægter. Landsretten tiltrådte denne vurdering og anførte i øvrigt, at god dyrevelfærd og mælkekvalitet 

måtte anses for at være af afgørende betydning for Arlas mulighed for at opfylde selskabets formål. Arla blev derfor 

frifundet. 

Læs mere 

Dato: 05.07.2022 

U 2022.3860 H - DIREKTØR I SPAREKASSE HAVDE IKKE HANDLET 

ANSVARSPÅDRAGENDE VED BEVILLING AF LÅN ELLER VED OPFØLGNING OG 

DOKUMENTHÅNDTERING I FORBINDELSE MED BEVILGEDE LÅN. 

Sagen angik, om direktøren, A, i Løkken Sparekasse havde pådraget sig erstatningsansvar over for sparekassen, der 

blev overtaget af Finansiel Stabilitet i begyndelsen af 2009. For Højesteret angik sagen kun, om direktøren var 

erstatningsansvarlig for tre engagementer vedrørende lån, der var ydet i 2006-2008, og erstatningspåstanden var 

begrænset til 50 mio. kr. I landsretten var direktøren blevet frifundet, og Højesteret stadfæstede landsrettens dom. 

Højesteret henviste vedrørende det første engagement (lån på i alt ca. 59 mio. kr. i 2006 og 2007) til, at det ikke var 

godtgjort, at lånene var uforsvarlige, og til, at A, der ikke skulle varetage den praktiske lånesagsbehandling, ikke kunne 

gøres ansvarlig for ekspeditionsmæssige fejl i forbindelse med udbetalingen af lånene. Vedrørende det andet 

engagement fandt Højesteret, at A ikke var ansvarlig for, at et lån på ca. 40 mio. kr. var stillet til disposition, selv om 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000911620#AFGR_2022-0802-4


 

  

FOCOFIMA 7 

 

en ejendomshandel ikke var gennemført, og sparekassen ikke havde opnået panteret som forudsat. Om det tredje 

engagement, hvor et lån på ca. 40 mio. kr. var ydet af sparekassens kreditchef uden bevilling fra A eller sparekassens 

bestyrelse, udtalte Højesteret, at et ansvar for A i tilfælde, hvor et lån er ydet uden bemyndigelse, forudsatte, at det 

var uforsvarligt af sparekassen at yde lånet. Da det ikke kunne anses for godtgjort, at lånet, der var givet inden 

finanskrisen, var uforsvarligt, var der heller ikke grundlag for at pålægge A erstatningsansvar vedrørende dette 

engagement. 

Læs afgørelsen 

Læs mere på Karnov 

Dato: 02.07.2022 

AFGØRELSER FRA FINANSTILSYNET 

FINANSTILSYNET GIVER PÅBUD TIL AIG EUROPE OG GJENSIDIGE FORSIKRING FOR IKKE 

AT SIKRE, AT VIRKSOMHEDER, DER SÆLGER DERES FORSIKRINGER, OVERHOLDER 

REGLERNE 

Påbuddene til selskaberne går på manglende overholdelse af § 17, stk. 5 og § 20, stk. 1-4 i bekendtgørelse om god skik 

for forsikringsdistributører. 

Som led i Finanstilsynets tilsyn med hhv. lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om god skik for 

forsikringsdistributører iværksatte Finanstilsynet i sommeren 2020 en undersøgelse, der omhandlede de forpligtelser, 

der påhviler forsikringsselskaberne ved brug af forsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidlere. 

Undersøgelsen omfattede i alt 10 forsikringsselskaber, og var delt op i to dele. 

Undersøgelsens første del havde fokus på forsikringsselskabernes brug af forsikringsformidlere på tværs af (alle) 

forsikringsprodukter.  

Undersøgelsens anden del havde fokus på forsikringsselskabernes brug af accessoriske forsikringsformidlere, der ikke 

er omfattet af Lov om forsikringsformidling, jf. lovens § 1, stk. 2, i forbindelse med salg af rejseforsikringer og/eller 

elektronikforsikringer. 

Finanstilsynet kan på baggrund af de indsendte redegørelser af forsikringsselskaberne konstatere, at langt de fleste 

selskaber opfylder kravene i gældende lovgivning, når de anvender forsikringsformidlere til at sælge deres produkter. I 

forhold til anden del af undersøgelsen viste der sig at være generelle problem med at få krav- og behovsafdækket 

kunden tilstrækkeligt, inden forbrugeren indgår en forsikringsaftale. Et enkelt selskab havde også utilstrækkelig 

procedure for udlevering af IPID dokument inden aftaleindgåelse. Kravet om, et forsikringsselskab eller dem, som 

sælger forsikringen på vegne af selskabet skal sikre, at en forsikring passer til kundens krav og behov er helt centralt i 

forbrugebeskyttelsen på forsikringsområdet. Det er derfor vigtigt, at dette sker. 

Læs mere 

Dato: 31.08.2022 

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2022/6/om-erstatningsansvar-for-et-ledelsesmedlem-i-loekken-sparekasse/
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000907840#AFGR_2022-0613-3
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Paabud_god_skik_forsikring_310822
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REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL OBTON FORVALTNING A/S OM AT ÆNDRE VILDLEDENDE 

MARKEDSFØRING AF FONDE OG BERIGTIGE OPLYSNINGER OVERFOR KUNDER 

Obton Forvaltning A/S har markedsført sine fonde med oplysninger om forventede afkast, der ikke er i 

overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår i dokumentet med central investorinformation (KID) for fondene. 

Oplysningerne i markedsføringsmaterialet stiller investor et højere afkast i udsigt og er derfor vildledende og egnede 

til at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. 

Finanstilsynet vurderede, at Obtons markedsføringsmateriale for virksomhedens fonde indeholdte oplysninger om 

forventet afkast, som var i modstrid med oplysningerne om forventet afkast i KID for den samme fond. Fordi Obtons 

angivelse af forventet afkast i markedsføringsmateriale fik dens fonde til at fremstå mere fordelagtige end andre 

fonde, vurderede Finanstilsynet, at markedsføringen var vildledende og egnet til at forvride kundernes økonomiske 

adfærd på markedet. 

Finanstilsynet påbød derfor Obton at bringe oplysningerne i markedsføringsmaterialet om det forventede årlige afkast 

i overensstemmelse med oplysningerne i dokumenterne med central investorinformation for fondene, således at 

oplysningerne ikke er egnede til at vildlede og påvirke investorers adfærd på markedet i strid med § 18, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.  (FAIF-loven) og artikel 4, stk. 1, i forordning 

(EU) 2019/1156 (cross border-forordningen) og ikke er i strid med artikel 9, 1. pkt., i forordning (EU) nr. 1286/2014 

(PRIIP-forordningen). 

inanstilsynet påbød desuden Obton at berigtige den vildledende information i markedsføringsmaterialet til Obtons 

kunder ved individuel kommunikation overfor nuværende kunder i medfør af § 164, stk. 2, i FAIF-loven, jf. § 18, stk. 1.  

Endelig påbød Finanstilsynet Obton at angive i markedsføringsmaterialet for dets fonde, at der findes et dokument 

med central investorinformation, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, i henhold til artikel 9, 2. pkt., i PRIIP-

forordningen. 

Læs mere 

Dato: 04.08.2022 

REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL KONCENTON A/S OM AT ÆNDRE VILDLEDENDE 

MARKEDSFØRING AF FONDE OG BERIGTIGE OPLYSNINGER OVERFOR KUNDER 

Koncenton A/S har markedsført sine fonde med oplysninger om forventede afkast, der ikke er i overensstemmelse 

med de oplysninger, der fremgår i dokumentet med central investorinformation (KID) for fondene. 

Finanstilsynet vurderede, at Koncentons markedsføringsmateriale for virksomhedens fonde indeholdte oplysninger 

om forventet afkast, som var i modstrid med oplysningerne om forventet afkast i KID for den samme fond. Fordi 

Koncentons angivelse af forventet afkast i markedsføringsmateriale fik dens fonde til at fremstå mere fordelagtige end 

andre fonde, vurderede Finanstilsynet, at markedsføringen var vildledende og egnet til at forvride kundernes 

økonomiske adfærd på markedet.  

Finanstilsynet påbød derfor Koncenton at bringe oplysningerne i markedsføringsmaterialet om det forventede årlige 

afkast i overensstemmelse med oplysningerne i dokumenter med central investorinformation for fondene, således at 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Obton_040822
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oplysningerne ikke er egnede til at vildlede og påvirke investorers adfærd på markedet i strid med § 18, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.  (FAIF-loven) og artikel 4, stk. 1, i forordning 

(EU) 2019/1156 (cross border-forordningen) og ikke er i strid med artikel 9, 1. pkt., i forordning (EU) nr. 1286/2014 

(PRIIP-forordningen).  

Finanstilsynet påbød desuden Koncenton at berigtige den vildledende information i markedsføringsmaterialet til 

Koncentons kunder ved individuel kommunikation overfor nuværende kunder i medfør af § 164, stk. 2, i FAIF-loven, jf. 

§ 18, stk. 1.  

Endelig påbød Finanstilsynet Koncenton at angive i markedsføringsmaterialet for dets fonde, at der findes et 

dokument med central investorinformation, og hvordan og hvorfra det kan erhverves, i henhold til artikel 9, 2. pkt., i 

PRIIP-forordningen. 

Læs mere 

Dato: 04.08.2022 

ANMODNING OM POLITIMÆSSIG EFTERFORSKNING AF VOSA 

Finanstilsynet har anmodet National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede politimæssig efterforskning af 

VOSA. 

Politianmeldelsen vedrører overtrædelse af § 48, stk. 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 22, i lov om forebyggende foranstaltninger 

mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022. 

Finanstilsynet har konstateret, at VOSA ikke har ladet sig registrere hos Finanstilsynet på trods af, at VOSA ses at 

udbyde veksling mellem virtuel valuta og fiatvaluta. 

En registrering hos Finanstilsynet er en forudsætning for, at virksomheden kan udøve den omhandlede aktivitet, jf. § 

48, stk. 2, i hvidvaskloven. Det betyder, at virksomheder, der driver virksomhed efter § 1, stk. 1, nr. 22, uden at have 

ladet sig registrere hos Finanstilsynet, udøver ulovlig virksomhed. 

Læs mere 

Dato: 26.08.2022 

§§ 25 OG 30 I LOV OM KAPITALMARKEDER - ADMINISTRATIVT BØDEFORELÆG – 

ZEALAND PHARMA A/S 

Zealand Pharma A/S har den 8. juli 2022 modtaget et administrativt bødeforelæg på 60.000 kr. tildelt af Finanstilsynet 

for at have overtrådt reglerne om storaktionærmeddelelser i § 30 i lov om kapitalmarkeder, idet selskabet ikke har 

offentliggjort oplysninger om ændringer i en storaktionærs besiddelse af aktier i Zealand Pharma A/S. Zealand Pharma 

A/S har heller ikke indberettet oplysningerne til Finanstilsynet i overensstemmelse med § 25 i lov om kapitalmarkeder. 

Læs mere 

Dato: 10.08.2022 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Koncenton_040822
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Politianmeldelse/2022/VOSA_260822
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Domme-og-boeder/2022/Zealand_Pharma_100822
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ADMINISTRATIVT BØDEFORELÆG TIL BRD. KLEE A/S FOR OVERTRÆDELSE AF § 25, 1. 

PKT., I LOV OM KAPITALMARKEDER 

Brd. Klee A/S har den 1. august 2022 modtaget et administrativt bødeforelæg på 10.000 kr., tildelt af Finanstilsynet, 

for at have overtrådt § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder, idet selskabet i flere tilfælde ikke har indsendt 

offentliggørelsespligtige oplysninger til Finanstilsynet i perioden fra 19. januar 2019 til 3. marts 2022, herunder i 

forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapporter og halvårsrapporter. 

Finanstilsynet har lagt vægt på, at overtrædelse af bestemmelsen kan medføre, at offentligheden ikke har adgang til 

de oplysninger, som de skal have i henhold til lov om kapitalmarkeder, og at overtrædelse kan medvirke til at skade 

tilsynet med kapitalmarkederne. Endvidere har Finanstilsynet lagt vægt på, at Brd. Klee A/S i flere konkrete tilfælde 

ikke har indberettet i henhold til § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder. Det gælder i forbindelse med offentliggørelse 

af selskabets års- og halvårsrapporter siden 2019. Som følge heraf har Finanstilsynet valgt at tildele en administrativ 

bøde. 

Læs mere 

Dato: 04.08.2022 

AFGØRELSER FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

SAINT REVISION APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 29. august 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende SAINT REVISION ApS, CVR-nr. 36393947. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller 

tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere 

materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét 

tilfælde ikke havde indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger. 

Virksomheden modtog endvidere et påbud for i fem tilfælde ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet 

oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Virksomheden modtog ligeledes en påtale 

for i tre tilfælde ikke rettidigt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens 

formål og tilsigtede beskaffenhed. 

Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold. 

Virksomheden modtog ligeledes en påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have foretaget risikovurdering af det 

enkelte kundeforhold.  

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, 

idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i fire tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige 

oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Domme-og-boeder/2022/BrdKlee_040822
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Læs mere 

Dato: 29.08.2022 

REVIRAAD APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. august 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Reviraad ApS, CVR-nr. 39033658. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller 

tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere 

materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af 

dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig kilde i 12 tilfælde. 

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de 

reelle ejeres identitet i 12 tilfælde. 

Læs mere 

Dato: 26.08.2022 

BOLIGONE LARS HENRIK ERIKSEN APS 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. august 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende BoligOne Lars Henrik Eriksen ApS, CVR nr. 38619268. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, 

forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til 

kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog desuden en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige 

kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne 

konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde kontrolleret den juridiske persons ejer og kontrolstruktur. 

Læs mere 

Dato: 12.08.2022 

ESTALDO APS 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. august 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Estaldo ApS, CVR nr. 40415807. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller 

tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere 

materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/saint-revision-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/reviraad-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/boligone-lars-henrik-eriksen-aps
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Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en 

politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor 

virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor. 

Læs mere 

Dato: 11.08.2022 

DB AARHUS CITY APS 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. august 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende DB AARHUS CITY ApS, CVR nr. 29849722. 

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fire tilfælde 

ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold. Virksomheden modtog herudover en påtale for i fire 

tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående 

eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Læs mere 

Dato: 11.08.2022 

KENDELSER FRA ERHVERVSANKENÆVNET 

Intet nyt. 

AFGØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN 

Intet nyt. 

FONDSBØRSEN 

Intet nyt. 

LITTERATUR  

ARTIKLER FRA UFR 

U.2022B.256/3 - BOGOMTALE: IVÆRKSÆTTERENS JURIDISKE UDFORDRINGER. EN 

HÅNDBOG FOR IVÆRKSÆTTERE OG DERES RÅDGIVERE 

Jesper Lau Hansen & Jørgen Bek Weiss Hansen (red.) : Iværksætterens juridiske udfordringer. En håndbog for 

iværksættere og deres rådgivere.  

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/estaldo-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/db-aarhus-city-aps


 

  

FOCOFIMA 13 

 

De første udgaver af denne håndbog udkom i 2015 og 2017. Bogen har siden været anvendt på den juridiske 

kandidatuddannelse og af iværksættere. Den ny udgave er væsentligt omstruktureret, idet nogle emner (bl.a. om 

erhvervslejeret og miljøforhold) er udgået og andre kommet til (bl.a. om koncernstrukturer). Ligeledes er kapitlet om 

persondatabeskyttelse omskrevet og udvidet i lyset af de regler i GDPR og databeskyttelsesloven, som er kommet til 

siden 2.-udgaven. Bogen er skrevet af en kreds af eksperter med tilknytning til Københavns Universitet. Målgruppen er 

iværksætterens juridiske rådgivere, men bogen er holdt i en form, så iværksætteren selv også kan læse med. Emnerne 

fremstilles i en kronologisk systematik, der går fra idéskabelsen via valg af selskab over immaterialretlig beskyttelse og 

til finansiering. 

Læs mere 

Dato: 11.08.2022 

U.2022B.255/1 - BOGOMTALE: LOV OM FONDSMÆGLERSELSKABER OG 

INVESTERINGSSERVICE OG -AKTIVITETER MED KOMMENTARER 

Jesper Lau Hansen & Peer Schaumburg-Müller: Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter 

med kommentarer. 

Denne bog kommenterer lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, som blev vedtaget ved 

lov nr. 1155 af 8. juni 2021 og trådte i kraft den 26. juni 2021 til gennemførelse af direktiv (EU) 2019/2034 af 27. 

november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber. Foruden lovteksten og forarbejderne hertil bygger den på andre 

relevante retskilder samt forfatternes personlige opfattelse. Målgruppen er advokater, revisorer, firmajurister og 

praktikere hos fondsmæglere og værdipapirhandlere mv. Fremstillingen er ført ajour frem til december 2021. 

Læs mere 

Dato: 11.08.2022 

NYE PUBLIKATIONER FRA NATIONALBANKEN 

TILPASNING AF REGULERING SKAL BIDRAGE TIL MERE EFFEKTIVE KAPITALBUFFERE 

Kapitalbufferne skal sikre, at bankerne kan låne ud til sunde virksomheder og husholdninger i økonomisk uvejr. I 

Danmark udgør samspillet med andre krav en begrænsning for anvendelsen af kapitalbufferne. 

Reguleringen skal tilpasses, så kapital brugt til at opfylde kapitalbufferkravene ikke samtidig bruges til at opfylde andre 

krav. Det vil bidrage til mere effektive kapitalbuffere. 

Bankerne kan imødekomme en tilpasning i kravene ved at justere deres fundingprofil og udstede forskellige 

kapitalinstrumenter eller gæld. 

Læs mere 

Dato: 30.08.2022 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000911664#UB20220256-03
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000911659
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/08/Tilpasning-af-regulering-skal-bidrage-til-mere-effektive-kapitalbuffere.aspx
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STIGNINGEN I DANSKE VIRKSOMHEDERS INDLÅN I BANKERNE 

Indlån i bankerne i den typiske danske virksomhed er steget efter finanskrisen i 2007/08 – det gælder især for de 

mindre virksomheder. Stigningen i indlån er sket samtidigt med, at den typiske virksomheds brug af lånefinansiering er 

faldet. De to modsatrettede udviklinger indikerer, at låneefterspørgslen fra eller låneudbuddet til virksomhederne er 

faldet. Den stigende indlån i bankerne er også drevet af en stærk selektionseffekt, da virksomheder med lave indlån i 

højere grad er afviklet under og efter finanskrisen. 

Læs mere 

Dato: 08.08.2022 

ARTIKLER FRA ERHVERVSJURIDISK TIDSSKRIFT 

Intet nyt. 

ARTIKLER FRA NORDISK TIDSSKRIFT FOR SELSKABSRET  

Intet nyt. 

ARTIKLER FRA REVISION OG REGNSKABSVÆSEN 

RR.8.2022.24: HVILKEN BETYDNING HAR EU'S TAKSONOMIFORORDNING FOR 

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTERING I IKKE-FINANSIELLE VIRKSOMHEDER? AF DENNIS 

VAN LIEMPD, THOMAS RIISE JOHANSEN & LISBETH FREDERIKSEN 

Formålet med denne artikel er at forklare baggrunden for Taksonomiforordningen, at give et overblik over 

rapporteringskravene til store børsnoterede ikke-finansielle virksomheder og at vise hvordan der er rapporteret indtil 

videre. 

Læs mere 

Dato: 03.08.2022 

 

 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/08/Stigningen-i-danske-virksomheders-kontantbeholdning.aspx
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000911389#RR2022080024_20220803104822_1

	Dansk ret
	Nyt fra Erhvervsministeriet
	Nyt fra Erhvervsstyrelsen
	Nyt fra Finanstilsynet
	EU-Kommissionen har vedtaget en delegeret forordning, der forventes at udsætte overgangsperioden for crowdfundingtjenester


	Europæisk ret
	Nyt fra Kommissionen
	Nyt FRA ESMA
	ESMA PROPOSES IMPROVEMENTS TO THE EU REGIME OF THIRD COUNTRY BENCHMARKS
	ESMA ISSUES OPINION ON ACCEPTED MARKET PRACTICE BY PORTUGUESE CMVM
	ESMA MAKES NEW BOND LIQUIDITY DATA AVAILABLE AND PUBLISHES DATA FOR THE SYSTEMATIC INTERNALISER CALCULATIONS

	Nyt fra EBA
	EBA consults on technical standards to help originator institutions determine the exposure value of synthetic excess spread in securitisations
	EBA updates data on deposit guarantee schemes across the European Economic Area


	Praksis & Afgørelser
	Domme
	U 2022.4111 V - Arla var berettiget til at ekskludere andelshaver, der i en længere periode havde tilsidesat Arlas kvalitetsprogram vedrørende navnlig dyrevelfærd og mælkekvalitet.
	U 2022.3860 H - Direktør i sparekasse havde ikke handlet ansvarspådragende ved bevilling af lån eller ved opfølgning og dokumenthåndtering i forbindelse med bevilgede lån.

	Afgørelser fra Finanstilsynet
	Finanstilsynet giver påbud til AIG Europe og Gjensidige Forsikring for ikke at sikre, at virksomheder, der sælger deres forsikringer, overholder reglerne
	Redegørelse om påbud til Obton Forvaltning A/S om at ændre vildledende markedsføring af fonde og berigtige oplysninger overfor kunder
	Redegørelse om påbud til Koncenton A/S om at ændre vildledende markedsføring af fonde og berigtige oplysninger overfor kunder
	Anmodning om politimæssig efterforskning af VOSA
	§§ 25 og 30 i lov om kapitalmarkeder - administrativt bødeforelæg – Zealand Pharma A/S
	Administrativt bødeforelæg til Brd. Klee A/S for overtrædelse af § 25, 1. pkt., i lov om kapitalmarkeder

	Afgørelser fra Erhvervsstyrelsen
	SAINT REVISION ApS
	Reviraad ApS
	BoligOne Lars Henrik Eriksen ApS
	Estaldo ApS
	DB AARHUS CITY ApS

	Kendelser fra Erhvervsankenævnet
	Afgørelser fra EU-domstolen
	Fondsbørsen

	Litteratur
	Artikler fra UFR
	U.2022B.256/3 - Bogomtale: Iværksætterens juridiske udfordringer. En håndbog for iværksættere og deres rådgivere
	U.2022B.255/1 - Bogomtale: Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter med kommentarer

	Nye publikationer fra Nationalbanken
	TILPASNING AF REGULERING SKAL BIDRAGE TIL MERE EFFEKTIVE KAPITALBUFFERE
	STIGNINGEN I DANSKE VIRKSOMHEDERS INDLÅN I BANKERNE

	Artikler fra Erhvervsjuridisk Tidsskrift
	Artikler fra Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
	Artikler fra Revision og Regnskabsvæsen
	RR.8.2022.24: Hvilken betydning har EU's Taksonomiforordning for bæredygtighedsrapportering i ikke-finansielle virksomheder? Af Dennis van Liempd, Thomas Riise Johansen & Lisbeth Frederiksen



