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DANSK RET 

NYT FRA ERHVERVSMINISTERIET 

NU TRÆDER INDEFRYSNINGSORDNINGEN I KRAFT 

Indefrysningsordningen er nu statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at husholdninger og 

virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere 

tidspunkt. 

Det betyder, at husholdninger og virksomheder nu kan få indefrosset en del af ekstraregningen til el og gas, hvis prisen 

når over en fastsat grænse. 

Det vil også være muligt at få indefrosset en del af fjernvarmeregningen fra 1. januar 2023. Ordningen starter senere, 

fordi fjernvarmeselskaber typisk afregner kvartalsvist, men vil fortsat gælde i et år. 

Læs mere 

Dato: 31.10.2022 

NYT FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

NY VEJLEDNING OM RISIKOVURDERING AF FORENINGER EFTER HVIDVASKLOVEN 

Finanstilsynet har udstedt en ny vejledning, som skal gøre det nemmere for både foreninger og virksomheder, når de 

skal gennemføre kundekendskabsprocedurer.  

Den nye vejledning supplerer Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven med specifik vejledning om, hvordan 

virksomheder omfattet af hvidvaskloven kan risikovurdere foreninger i forbindelse med gennemførelse af 

kundekendskabsprocedurer. Vejledningen er relevant for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som 

har foreninger som kunder.   

Vejledningen indeholder en række karakteristika, der skal hjælpe dig til nemmere at vurdere, hvilken risiko en given 

forening har. Vejledningen indeholder også en række konkrete eksempler på, hvilke kundekendskabsprocedurer du 

kan nøjes med at gennemføre, når en kunde har begrænset henholdsvis øget risiko.    

Læs mere 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/oktober/nu-traeder-indefrysningsordningen-i-kraft/
https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-vejledning-om-risikovurdering-af-foreninger-efter-hvidvaskloven
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Dato: 04.11.2022 

NYT FRA FINANSTILSYNET  

FRA KURSGEVINSTER TIL KURSTAB PÅ VÆRDIPAPIRER I KREDITINSTITUTTERNES 

HALVÅRSREGNSKABER 2022 

Kreditinstitutterne fik i første halvår af 2022 et mindre overskud end i samme periode i 2021 viser Finanstilsynets nye 

markedsudviklingsartikler for kreditinstitutter. Nedgangen skyldes skiftet fra positive til negative kursreguleringer på 

værdipapirbeholdninger mv. som følge af store kursfald på de globale aktie- og obligationsmarkeder i 1. halvår 2022. 

Stigende inflation, højere renter, og høje råvare- og energipriser vil påvirke låntagernes økonomi negativt. Det må 

forventes at føre til større nedskrivninger på kreditinstitutternes eksponeringer og større forventede tab. Det er derfor 

vigtigt, at kreditinstitutterne løbende vurderer, hvordan det slår igennem på kreditkvaliteten af deres udlån, og om 

det giver anledning til flere nedskrivninger. F.eks. vil der være boliglånskunder, der rammes hårdt af stigende 

energipriser og renter. Da dette typisk alene i begrænset omfang er opfanget af modeller og data, vil det i mange 

institutter være nødvendigt med betydelige ledelsesmæssige skøn. 

I en konjunktursituation med udsigt til en økonomisk afmatning er det afgørende, at kreditinstitutterne er 

kapitalrobuste og kan absorbere tab på deres udlån uden at få problemer med kapital- og bufferkrav. 

Kreditinstitutternes kapitalisering og kapitaloverdækning giver i dag et bedre udgangspunkt til at kunne håndtere et 

konjunkturtilbageslag end før finanskrisen. 

Læs mere 

Dato: 09.11.2022 

FINANSTILSYNET SKAL GODKENDE UDBYDERE AF CROWDFUNDINGTJENESTER 

De nye regler kræver tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder, hvis man udøver investeringsbaseret eller 

lånebaseret crowdfunding, og giver mulighed for at udøve grænseoverskridende aktivitet som 

crowdfundingtjenesteudbyder.  

Det fremgår af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet er kompetent myndighed for tilsynet med 

crowdfundingforordningen, herunder for at give tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter 

crowdfundingforordningen. 

Reglerne finder anvendelse fra den 10. november 2021 og indebærer, at selskaber, som ikke har udøvet 

crowdfundingtjenester inden den 10. november 2021, skal ansøge om og opnå Finanstilsynets tilladelse som 

crowdfundingtjenesteudbyder, inden der udbydes investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding. For selskaber, 

som har udbudt investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding inden den 10. november 2021, finder 

overgangsordningen i crowdfundingforordningen anvendelse. 

Ifølge overgangsordningen kan selskaber, som har udbudt investeringsbaseret eller lånebaseret crowdfunding inden 

den 10. november 2021, ansøge om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder hos Finanstilsynet fra den 10. 

november 2021 med henblik på at opnå tilladelse senest den 10. november 2023. Opmærksomheden henledes på, at 

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2022/MU_FoersteHalvaar_2022
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Finanstilsynets sagsbehandlingstid er tre måneder fra modtagelsen af en fuldstændig ansøgning, og at selskabet 

derfor skal sikre, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning senest den 10. august 2023. 

De nærmere krav til ansøgningen og Finanstilsynets behandling heraf følger af artikel 12 i crowdfundingforordningen. 

Læs mere 

Dato: 10.11.2022 

NOTAT OM GOD PRAKSIS FOR KREDITINSTITUTTERNES STYRING AF OPERATIONEL 

RISIKO 

Finanstilsynet har samlet observationer af god praksis for kreditinstitutternes styring af operationel risiko. 

Observationerne er indsamlet fra Finanstilsynets inspektioner og det løbende tilsynsarbejde. Finanstilsynet 

offentliggør observationerne i et notat, som kreditinstitutterne kan lade sig inspirere af. 

I 2021 og 2022 har Finanstilsynet gennemført inspektioner af styringen af operationel risiko i store danske 

pengeinstitutter. Inspektionerne er afsluttet med rapportering til det enkelte pengeinstitut og offentliggørelse af 

Finanstilsynets redegørelser. 

På baggrund af inspektionerne i de store danske pengeinstitutter og af det ordinære tilsyn med kreditinstitutterne 

finder Finanstilsynet anledning til i dette notat at dele nogle observationer og erfaringer, som i forskelligt omfang er 

relevante for kreditinstitutter, og som de bør tage i betragtning i deres tilrettelæggelse af styringen af operationel 

risiko. 

Der er krav til styringen af operationel risiko i bilag 3 til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

(ledelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1103 af 30. juni 2022). 

Læs mere 

Dato: 30.11.2022 

ORIENTERING OM NYE ESMA RETNINGSLINJER 

ESMA har udarbejdet retningslinjer for stresstestscenarier i henhold til artikel 28 i MMF-forordningen. 

Retningslinjerne finder anvendelse fra de datoer, der er fastsat i artikel 44 og 47 i MMF-forordningen. 

Retningslinjerne er udstedt i medfør af artikel 16, stk. 1 i ESMA-forordningen og skal sikre fælles, ensartet og 

konsekvent anvendelse af bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, i MMF-forordningen. Retningslinjerne vil fremover indgå 

i Finanstilsynets tilsyn som fortolkningsgrundlag af eksisterende regler. Danmark har dog for nuværende ikke fonde af 

denne type.  

Retningslinjerne er adresseret til nationale kompetente myndigheder og pengemarkedsforeninger og forvaltere af 

pengemarkedsforeninger, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 om 

pengemarkedsforeninger (herefter "MMF-forordningen"). 

Læs mere 

Dato: 07.11.2022 

https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2021/Crowdfunding_101121
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2022/NotatOperationalRisiko_301122
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Sektornyt/2022/ESMA_stresstestscenarier_071122
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EUROPÆISK RET 

NYT FRA KOMMISSIONEN  

DET EUROPÆISKE INNOVATIONSRÅDS FOND: DE FØRSTE EGENKAPITALINVESTERINGER 

FOR I ALT 190 MIO. EUR UNDER HORISONT EUROPA 

EIC-fonden — egenkapitalinvesteringsdelen af Det Europæiske Innovationsråd (EIC), som er et centralt element i den 

nye europæiske innovationsdagsorden med henblik på at identificere, udvikle og opskalere deep tech-innovation, har 

truffet de første 35 investeringsbeslutninger under Horisont Europa. 

Læs mere 

Dato: 17.11.2022 

NYT FRA ESMA 

ESMA PUBLISHED ANNUAL REPORT ON WAIVERS AND DEFERRALS 

In the report, ESMA provides a picture of the European trading landscape in 2021, encompassing the net effect of 

Brexit and the relocation process from the UK to the European Union (EU). 

Trading under waivers and deferrals is significant in the EU, specifically for shares and interest rate derivatives. In 

addition, trading volumes, both in terms of total turnover and in the number of transactions, have significantly 

increased from 2020 to 2021 for equity instruments as a consequence of Brexit. 

For the analysis on non-equity instruments, ESMA identified a number of significant issues in the data received via the 

ad-hoc data collection exercise. In light of this, the analysis of non-equity instruments is limited to the trading activity 

under waivers and deferrals. Taking note of these data quality issues, ESMA included a recommendation in the report 

to amend MiFIR to allow ESMA to request data on the use of waivers and deferrals via the Financial Instruments 

Transparency System (FITRS) also for non-equity instruments. 

Finally, ESMA included other recommendations such as streamlining the current deferral regime via a targeted set of 

amendments, deleting the SSTI waiver and deferral for non-equity instruments, and increasing the pre- and post-trade 

transparency LIS threshold for Exchange-Traded Funds. 

Læs mere 

Dato: 21.11.2022 

ESMA PUBLISHES GUIDELINES ON RESOLVABILITY AND COOPERATION ARRANGEMENTS 

FOR CENTRAL COUNTERPARTIES 

The Guidelines on the assessment of resolvability set out common aspects to be assessed by resolution authorities 

when evaluating the extent to which a CCP may be resolved without relying on certain types of external financial 

support, including public financial support or central bank assistance.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_22_6953
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-published-annual-report-waivers-and-deferrals
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-2346_final_report_guidelines_resolvability.pdf
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The Guidelines on the cooperation arrangements specify provisions to be included in cooperation arrangements that 

shall be entered into between competent or resolution authorities and third-country authorities. These arrangements 

relate to EU CCPs that provide services to clearing members and clients located in third countries as well as to third-

country CCPs that provide services to clearing members and their EU-based clients. 

Læs mere 

Dato: 17.11.2022 

ESMA CONSULTS ON RULES FOR PASSPORTING FOR INVESTMENT FIRMS 

The main amendments proposed add the following items to the information that investment firms are required to 

provide at the passporting stage: 

 the marketing means the firm will use in host Member States; 

 the language(s) for which the investment firm has the necessary arrangements to deal with complaints from 

clients from each of the host Member States in which it provides services; 

 in which Member States the firm will actively use its passport as well as the categories of clients targeted; and 

 the investment firm’s internal organisation in relation to the cross-border activities of the firm. 

The cross-border provision of investment services is a key element of the single market of financial services as it 

fosters competition and expands the offer available to consumers who can choose among a broader number of firms 

and investment opportunities. 

Læs mere 

Dato: 17.11.2022 

NYT FRA EBA 

EBA PUBLISHES FINAL TECHNICAL STANDARDS ON THE MEASUREMENT OF LIQUIDITY 

RISKS FOR INVESTMENT FIRMS 

The European Banking Authority (EBA) published its final Regulatory Technical Standards (RTS) on specific liquidity 

measurement for investment firms under the Investment Firms Directive (IFD). These RTS will ensure that all 

competent authorities follow the same harmonised approach when adopting the decision to impose further liquidity 

requirements to an investment firm.   

The IFD allows competent authorities to increase an investment firm’s liquidity requirements if, following the 

assessment of liquidity risk in accordance with the supervisory review and evaluation process (SREP), they conclude 

that the investment firm is exposed to material liquidity risks, which are not sufficiently covered by the minimum 

liquidity requirements set out in the Investment Firms Regulation (IFR).   

In order to have a harmonised application of the specific liquidity requirements, these RTS address in detail the main 

elements that may affect the liquidity risk of an investment firm. In particular, competent authorities will have to 

assess:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-1791_final_report_art_79_ccprr.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidelines-resolvability-and-cooperation-arrangements-central
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-rules-passporting-investment-firms


 

  

FOCOFIMA 8 

 

 all elements specific to each service provided by the investment firm under the Markets in Financial Instruments 

Directive (MiFID);   

 other elements that could have a material impact, such as external factors, group structure, operational or 

reputational risks.  

For small and non-interconnected investment firms, competent authorities are expected to assess only a limited set of 

those elements. This aims at preserving the proportional approach envisaged by the IFR and IFD.  

Læs mere 

Dato: 14.11.2022 

THE EBA CLARIFIES THE OPERATIONALISATION OF INTERMEDIATE EU PARENT 

UNDERTAKINGS OF THIRD COUNTRY GROUPS 

The European Banking Authority published an Opinion to clarify the framework applicable to the set-up and 

operationalisation of intermediate EU parent undertakings (IPUs) by third country groups (TCGs) operating in the EU. 

This Opinion, which is addressed to the competent and resolution authorities, aims to ensure a harmonised and 

effective application throughout the Union of the requirement introduced by Article 21b of the revised Capital 

Requirements Directive (CRD5). 

In particular, the Opinion provides guidance for those cases where the TCG intends to have in place two IPUs and not 

a single one because it is subject to segregation of activities imposed by mandatory third country law, or because 

having a single IPU would make resolution less effective. The Opinion clarifies the process, as well as the information 

requirements and the assessment criteria, both from a supervisory and/or resolution perspective, for the approval of 

the two IPUs structure by the competent authority. 

In addition, the Opinion underscores the importance of adequate and effective arrangements to ensure the safety and 

soundness of the IPU and its subsidiaries in the Union, and draws attention to internal governance, outsourcing, risk 

management, liquidity and funding arrangements. 

Læs mere 

Dato: 07.11.2022 

PRAKSIS & AFGØRELSER 

DOMME  

U 2022.5030 V: V.L.D. 23. SEPTEMBER 2022I ANKE 4. AFD. BS-42758/2021-VLR 

Andelshaver, der først ca. 1 år og 3 måneder efter vedtagelsen af en vedtægtsændring havde gjort gældende, at 

vedtagelsen krævede enstemmighed, og som først ca. 3 år senere anlagde sag mod andelsboligforeningen, kunne ikke 

påberåbe sig, at vedtægtsændringen krævede enstemmighed og derfor var ugyldig 

Læs mere 

https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-measurement-liquidity-risks-investment-firms%C2%A0%C2%A0
https://www.eba.europa.eu/eba-clarifies-operationalisation-intermediate-eu-parent-undertakings-third-country-groups
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000915102#AFGR_2022-1016-1
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Dato: 23.09.2022 

AFGØRELSER FRA FINANSTILSYNET 

REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL AP PENSION 

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af AP Pensions overholdelse af oplysningsforpligtelsen i artikel 5 i 

disclosureforordningen. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor overholdelsen af 

samme oplysningsforpligtelse blev undersøgt i flere livsforsikrings- og pensionsselskaber. 

Finanstilsynet finder, at AP Pensions aflønningspolitik ikke skaber tilstrækkelig gennemsigtighed omkring, hvorvidt og i 

givet fald hvordan aflønningspolitikken tager højde for integration af bæredygtighedsrisici.  

Finanstilsynet har derfor påbudt AP Pension at indarbejde oplysninger i aflønningspolitikken om, hvordan politikken er 

i overensstemmelse med selskabets integration af bæredygtighedsrisici, jf. artikel 5, stk. 2 i disclosureforordningen. 

Det indebærer, at AP Pension i aflønningspolitikken skal oplyse, hvorvidt aflønningen tager højde for integration af 

bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og udbygge aflønningspolitikken med oplysninger om, 

hvordan der konkret tages hensyn til integration af disse risici ved anvendelse af variabel løn, herunder i forbindelse 

med performance- og personlige tillæg samt engangsvederlag. 

Læs mere 

Dato: 23.11.2022 

REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL TOPDANMARK LIVSFORSIKRING 

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Topdanmark Livsforsikrings overholdelse af oplysningsforpligtelsen i 

artikel 5 i disclosureforordningen. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor 

overholdelsen af samme oplysningsforpligtelse blev undersøgt i flere livsforsikrings- og pensionsselskaber. 

Finanstilsynet finder, at Topdanmark Livsforsikrings aflønningspolitik ikke skaber tilstrækkelig gennemsigtighed 

omkring, hvorvidt og i givet fald hvordan aflønningspolitikken tager højde for integration af bæredygtighedsrisici.  

Finanstilsynet har derfor påbudt Topdanmark Livsforsikring at indarbejde oplysninger i aflønningspolitikken om, 

hvordan politikken er i overensstemmelse med selskabets integration af bæredygtighedsrisici, jf. artikel 5, stk. 2 i 

disclosureforordningen. Det indebærer, at Topdanmark Livsforsikring i aflønningspolitikken skal oplyse, hvorvidt 

aflønningen tager højde for integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og udbygge 

aflønningspolitikken med oplysninger om, hvordan der konkret tages hensyn til integration af disse risici ved 

anvendelse af variabel løn, herunder i forbindelse med incitamentsordninger og engangsvederlag. 

Læs mere 

Dato: 23.11.2022 

 

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/AP_pension_231122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Topdanmark_liv_231122
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REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL PFA PENSION 

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af PFA Pensions overholdelse af oplysningsforpligtelsen i artikel 5 i 

disclosureforordningen. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor overholdelsen af 

samme oplysningsforpligtelse blev undersøgt i flere livsforsikrings- og pensionsselskaber. 

Finanstilsynet finder, at PFA Pensions aflønningspolitik ikke skaber tilstrækkelig gennemsigtighed omkring, hvorvidt og 

i givet fald hvordan aflønningspolitikken tager højde for integration af bæredygtighedsrisici.  

Finanstilsynet har derfor påbudt PFA Pension at indarbejde oplysninger i aflønningspolitikken om, hvordan politikken 

er i overensstemmelse med PFA’s integration af bæredygtighedsrisici, jf. artikel 5, stk. 2 i disclosureforordningen. Det 

indebærer, at PFA i aflønningspolitikken skal oplyse, hvorvidt aflønningen tager højde for integration af 

bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og udbygge aflønningspolitikken med oplysninger om, 

hvordan der konkret tages hensyn til integration af disse risici ved anvendelse af variabel løn, herunder i forbindelse 

med incitamentsordninger og engangsvederlag. 

Læs mere 

Dato: 23.11.2022 

REDEGØRELSE OM PÅBUD TIL AKADEMIKERPENSION 

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af AkademikerPensions overholdelse af oplysningsforpligtelsen i artikel 5 i 

disclosureforordningen. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor overholdelsen af 

samme oplysningsforpligtelse blev undersøgt i flere livsforsikrings- og pensionsselskaber. 

Finanstilsynet finder, at AkademikerPensions aflønningspolitik ikke skaber tilstrækkelig gennemsigtighed omkring, 

hvorvidt og i givet fald hvordan aflønningspolitikken tager højde for integration af bæredygtighedsrisici. 

Finanstilsynet har derfor påbudt AkademikerPension at indarbejde oplysninger i aflønningspolitikken om, hvordan 

politikken er i overensstemmelse med selskabets integration af bæredygtighedsrisici, jf. artikel 5, stk. 2 i 

disclosureforordningen. Det indebærer, at AkademikerPension i aflønningspolitikken skal oplyse, hvorvidt aflønningen 

tager højde for integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og udbygge 

aflønningspolitikken med oplysninger om, hvordan der konkret tages hensyn til integration af disse risici ved 

anvendelse af variabel løn, herunder i forbindelse med performancebonus og engangsvederlag. 

Læs mere 

Dato: 23.11.2022 

PÅBUD TIL LUNAR BANK A/S FOR OVERTRÆDELSE AF KREDITAFTALELOVEN 

Finanstilsynet giver påbud til Lunar Bank A/S for utilstrækkelige kreditværdighedsvurderinger. 

Finanstilsynet påbyder Lunar Bank A/S at foretage en kreditværdighedsvurdering i overensstemmelse med 

kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1, jf. § 43, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed forud for indgåelsen af en kreditaftale, 

herunder at:  

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/PFA_pension_231122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Akademiker_pension_231122
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 indhente fyldestgørende oplysninger om forbrugerens faktiske, faste udgifter og dokumentation for udgifterne, 

hvis der er tale om simple erklæringer.  

 foretage en individuel vurdering af, om forbrugerens rådighedsbeløb efter optagelse af det ansøgte lån vil være 

tilstrækkeligt til, at forbrugeren vil være i stand til at betale ydelserne på kreditten tilbage til tiden. 

 oplysninger fra forbrugeren om formålet med lånet skal indgå ved beregningen af det fremtidige lånebeløb, hvis 

det har indflydelse herpå. Hvis forbrugeren f.eks. angiver at låneformålet er køb af en bil, skal forbrugerens 

fremtidige budget indeholde udgifter til bil. 

Læs mere 

Dato: 17.11.2022 

PÅBUD OM AT INFORMERE ALLE NUVÆRENDE OG TIDLIGERE KUNDER I FORBINDELSE 

MED OVERTRÆDELSE AF REGLER OM LIGEBEHANDLING 

Finanstilsynet modtog i oktober 2021 en borgerhenvendelse, der indikerede, at Vestjylland Forsikring havde 

forsikringsvilkår, der undtog dækning ved graviditet og fødsel. 

Vestjylland Forsikring påbydes ved individuel kommunikation at orientere nuværende og tidligere kunder, som har 

været omfattet af ulovlige vilkår, om at virksomheden har haft forsikringsvilkår, der har været i strid med reglerne i lov 

om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser. Det 

gælder dog ikke kunder, for hvem vilkåret ikke har haft relevans, f.eks. grundet alder eller køn, eller kunder som 

virksomheden ikke har kontaktoplysninger på. 

Læs mere 

Dato: 11.11.2022 

UNDERSØGELSE AF EJENDOMSKREDITSELSKABERS KREDITVÆRDIGHEDSVURDERING 

SAMT PÅBUD 

Finanstilsynet har undersøgt, om tre ejendomskreditselskaber efterlever reglerne om at foretage en 

kreditværdighedsvurdering af låntageren. To selskaber har tilstrækkelige forretningsgange til at sikre en grundig 

kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger. Det sidste selskab har derimod fået et påbud. 

To af de tre ejendomskreditselskaber, som er blevet undersøgt, har forretningsgange der sikrer, at der foretages en 

grundig kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger. Ejendomskreditselskabet Fairkredit A/S har fået et 

påbud for ikke i tilstrækkelig grad at sikre sig, at kreditværdighedsvurderingen sker på baggrund af fyldestgørende og 

dokumenterede oplysninger om den individuelle forbrugers økonomi. 

Læs mere 

Dato: 04.11.2022 

 

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/Lunar_171122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paabud/2022/VestjyllandForsikring_111122
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2022/ejendomskreditselskab_kreditvaerdighed_041122
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RESUMÉ AF AFGØRELSE OM FREMADRETTET PÅBUD TIL INTERMAIL A/S VEDRØRENDE 

ÅRSRAPPORTEN FOR 2020/21 

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af 

årsrapporten for InterMail A/S for 2020/21. 

Virksomhedens politik for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse 

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden har politikker for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og 

bestikkelse. Selvom virksomhedens bestyrelse ikke formelt har godkendt et dokument, der beskriver virksomhedens 

politik vedrørende menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse, så er det, på baggrund af 

virksomhedens beskrivelse, styrelsens vurdering, at virksomheden har tilstrækkelige retningslinjer til, at de kan 

betegnes som politikker i henhold til årsregnskabslovens § 99 a. 

Oplysninger om samfundsansvar for de områder, hvor virksomheden har implementeret politikker 

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden, bortset fra beskrivelsen af sygefraværet, ikke har beskrevet de 

resultater, som arbejdet med samfundsansvar har medført i regnskabsåret 1. oktober 2020 til 30. september 2021. 

Det er endvidere styrelsens vurdering, at virksomheden ikke har beskrevet sine fremtidige forventninger til arbejdet 

med samfundsansvar. Kravet gælder for alle de områder, hvor virksomheden har en politik for samfundsansvar. 

På den baggrund er det styrelsens vurdering, at virksomhedens beskrivelsen af samfundsansvar ikke er i 

overensstemmelse med kravene i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, nr. 4. 

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 

Virksomheden har i årsrapporten oplyst, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer alle er mænd, og at 

det er målet, at antallet af kvinder inden for en 3-årig periode skal udgøre 25 % af de generalforsamlingsvalgte 

medlemmer. 

Dette måltal havde været oplyst i de sidste 4 årsrapporter, uden at det havde været opfyldt. 

Det fremgår af årsregnskabslovens § 99 b, stk. 1, at store virksomheder, der er forpligtet til at opstille måltal for 

andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal oplyse om måltallet og redegøre for status 

for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede 

målsætning. 

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden mangler at medtage en forklaring på, hvorfor måltallet ikke blev nået i 

perioden, jf. årsregnskabslovens § 99 b, stk. 1. 

Det er også styrelsens opfattelse, at når virksomheden udskyder fristen for at opnå måltallet (det fremgår hvert år, at 

det er indenfor tre år hvilket udskyder fristen med ét år hvert år), så skal denne ændring omtales som en ændring i 

forhold til måltallet. 
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Specifikation af omsætningen i henhold til IFRS 8 

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse om størrelsen af omsætningen i Danmark. Virksomheden skal 

endvidere oplyse om størrelsen af omsætningen til andre lande, hvis omsætningen til disse andre lande er væsentlig, 

jf. IFRS 8, afsnit 33, litra a. 

Oplysninger om omsætning i enkeltlande kan ikke erstattes af oplysninger om omsætning i regioner. 

Øvrige forhold 

Styrelsen konstaterede, at virksomheden i noterne til koncernregnskabet har benævnt immaterielle aktiver for 

”Driftsmateriel” og materielle anlægsaktiver under opførelse”, hvilket var en fejlbenævnelse. 

Virksomheden har desuden anvendt betegnelsen ”Kapitalinteresser” om kapitalandele i associerede virksomheder, 

hvilket styrelsen ligeledes konstaterede var en fejlbenævnelse, idet begrebet ”kapitalinteresser” ikke anvendes under 

IFRS.  

Endelig konstaterede styrelsen, at virksomheden havde anført, at dagsværdien af virksomhedens gældsforpligtelser 

var den samme som den bogførte værdi, selvom nogle af gældsposterne var fastforrentede. Virksomheden skulle 

derfor opgøre og oplyse dagsværdi for disse poster, jf. IFRS 7, afsnit 25, dog under hensyntagen til undtagelserne i 

IFRS 7, afsnit 29. 

Læs mere 

Dato: 03.11.2022 

POLITIANMELDELSE AF JYSKE BANK A/S FOR OVERTRÆDELSE AF HVIDVASKLOVEN 

Finanstilsynet har den 24. november 2022 besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at 

indlede politimæssig efterforskning af Jyske Bank A/S. 

Politianmeldelsen er foretaget på baggrund af en hvidvaskinspektion den 30. september og 1. oktober 2021 i Jyske 

Bank A/S’ Keyplan Mortgage-afdeling og en supplerende hvidvaskinspektion den 30. november 2021 i bankens Private 

Banking-afdeling. 

Politianmeldelsen omfatter tre forhold. Det drejer sig om mulig overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og 5, 

om kundekendskabsprocedurer, § 17, stk. 1, om skærpede kundekendskabsprocedurer, § 25, stk. 1, om 

undersøgelsespligt, samt § 30 stk. 1, nr. 1 og 3, om opbevaringspligt. 

 

Finanstilsynet har i forbindelse med tilsynet med Jyske Bank A/S konstateret, at banken har haft væsentlige mangler i 

sine kundekendskabsprocedurer for en række kunder, der specifikt er tilknyttet bankens Keyplan Mortgage-afdeling, 

og for en række afviklede kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling. 

 

Finanstilsynet konstaterede også, at banken ikke havde gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer for flere 

klassificerede højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen. 

 

Endelig konstaterede Finanstilsynet, at banken i flere tilfælde ikke havde foretaget undersøgelse af mistænkelige 

transaktioner i Keyplan Mortgage-afdelingen. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol/2022/InterMail_031122
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Læs mere 

Dato: 28.11.2022 

POLITIANMELDELSE AF VESTJYLLAND FORSIKRING GS. TIL NATIONAL ENHED FOR 

SÆRLIG KRIMINALITET (NSK) FOR OVERTRÆDELSE AF LOV OM LIGEBEHANDLING AF 

MÆND OG KVINDER I FORBINDELSE MED FORSIKRING, PENSION OG LIGNENDE 

FINANSIELLE YDELSER 

Finanstilsynet modtog i oktober 2021 en borgerhenvendelse, der indikerede, at Vestjylland Forsikring GS. havde 

forsikringsvilkår, der undtog for dækning ved graviditet og fødsel. I den forbindelse anmodede Finanstilsynet 

virksomheden om en redegørelse for bl.a. virksomhedens forsikringsvilkår. Finanstilsynet har i den forbindelse 

konstateret, at Vestjylland Forsikring GS. har haft forsikringsvilkår, der undtager for dækning ved graviditetsrelaterede 

forhold. 

Finanstilsynet har på den baggrund politianmeldt Vestjylland Forsikring GS. for at overtræde § 18 b, i lov om 

ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, ved at have 

haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling. 

Læs mere 

Dato: 11.11.2022 

POLITIANMELDELSE AF GREEN TECHNOLOGY INVESTMENT APS FOR 

MARKEDSMANIPULATION 

Finanstilsynet anmodede den 1. november 2022 National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede nærmere 

politimæssig efterforskning af Green Technology Investment ApS. 

Finanstilsynet har identificeret syv tilfælde over en periode på ca. en måned, hvor Green Technology Investment ApS 

har udvist mistænkelig adfærd i forbindelse med aktiehandler. For alle syv tilfælde gælder det, at Green Technology 

Investment ApS indlagde salgsordrer på en større mængde aktier og efterfølgende købte en relativt lille mængde 

aktier til en højere kurs, end selskabet kort forinden havde solgt til. Købene hævede i seks tilfælde kursen i forhold til 

seneste kurs, som var sat ved salg foretaget af Green Technology Investment ApS. I seks ud af de syv tilfælde indlagde 

GTI efterfølgende salgsordrer til lavere kurser end købene var gennemført til. 

Finanstilsynet vurderer, at GTI ikke havde en reel købsinteresse. Købsordrerne gav derfor et urigtigt indtryk af 

efterspørgslen på aktien, og sikrede kursen på et unormalt eller kunstigt niveau. Det er en overtrædelse af forbuddet 

mod markedsmanipulation i artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen. 

Læs mere 

Dato: 01.11.2022 

 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Politianmeldelse/2022/Jyske_bank_281122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Politianmeldelse/2022/VestjyllandForsikring_111122
https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Politianmeldelse/2022/GreenTechnologyInvestment_011122
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AFGØRELSER FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

JOSAKA APS 

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 

29. november 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende JOSAKA ApS, CVR-nr. 33880030. 

Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, 

nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. 

Læs mere 

Dato: 29.11.2022 

HELLE REVISIONSKONTOR APS 

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 

29. november 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HELLE REVISIONSKONTOR ApS, CVR-nr. 

10300142.  

Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, 

nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.  

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en 

politimæssig efterforskning af, om HELLE REVISIONSKONTOR har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1. 

Læs mere 

Dato: 29.11.2022 

NR. SIGNATURE APS 

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 

29. november 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvasklovens vedrørende NR. Signature ApS, CVR-nr. 38941089. 

Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, 

nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. 

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en 

politimæssig efterforskning af, om NR. Signature ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1. 

Læs mere 

Dato: 29.11.2022 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/josaka-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/helle-revisionskontor-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/nr-signature-aps
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SUNI'S REGNSKABSSERVICE APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 15. november 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Suni's Regnskabsservice ApS, CVR-nr. 40233849. 

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

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

således det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er nærtstående eller 

nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Virksomheden modtog en påtale for i tre tilfælde ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, 

idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesagerne kunne konstatere, at virksomheden i tre 

tilfælde ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret de reelle ejeres identitetsoplysninger. 

Virksomheden modtog også en påtale for i ét tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte 

kundeforhold. 

Endeligt modtog virksomheden en påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret om en kunde eller dennes 

reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP), jf. hvidvasklovens § 10, stk. 1, jf. § 18, stk. 1. 

Læs mere 

Dato: 15.11.2022 

REVISION BRØNDBY APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 9. november 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Revision Brøndby ApS, CVR-nr. 37317918. 

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 i 11 tilfælde ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om 

forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. 

Virksomheden modtog påbud for i 11 tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på 

baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. 

Virksomheden modtog desuden påbud for i 11 tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske 

eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Herudover fik virksomheden en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

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

tilfælde ikke havde kontrolleret kundernes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger 

indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde rettidigt. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sunis-regnskabsservice-aps
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Virksomheden modtog desuden påtale for i fem tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret den reelle ejeres 

identitetsoplysninger, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. 

Virksomheden modtog endelig en påtale for ikke at have oprettet en whistleblowerordning, hvor ansatte via en særlig, 

uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af hvidvaskloven og 

regler, der er udstedt i medfør heraf, rettidigt. 

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en 

politimæssig efterforskning af, om Revision Brøndby ApS, CVR-nr. 37317918, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 

8, stk. 1, § 10, stk. 1, § 18, stk. 1, § 11, stk. 1, § 11, stk. 3 og § 35, stk. 1. 

Læs mere 

Dato: 09.11.2022 

NILS STÆRK APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. november 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende NILS STÆRK ApS, CVR-nr. 31498538. 

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. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er 

nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at 

udarbejde forretningsgange herfor. 

Virksomheden modtog en påtale, for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger, for at indhente og 

kontrollere den reelle ejeres identitet i ét tilfælde. 

Virksomheden modtog en påtale, for ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte 

kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage 

hvidvasklovens bilag 2 og bilag 3 i 11 tilfælde. 

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om 

forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed i 11 tilfælde. 

Endelig modtog virksomheden en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

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

tilfælde ikke har gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer. 

Læs mere 

Dato: 04.11.2022 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/revision-broendby-aps
https://erhvervsstyrelsen.dk/nils-staerk-aps
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KENDELSER FRA ERHVERVSANKENÆVNET 

Intet nyt. 

AFGØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN 

C-433/21: CONTSHIP ITALIA 

Præjudiciel forelæggelse – direkte beskatning – etableringsfrihed – selskabsskat – ordning mod skatteomgåelse med 

hensyn til skuffeselskaber – fastsættelse af den skattepligtige indkomst på grundlag af en formodet mindsteindkomst 

– udelukkelse af selskaber og enheder, der er noteret på de nationale regulerede markeder, fra denne 

beskatningsordnings anvendelsesområde 

Artikel 49 TEUF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter grunden til 

udelukkelse af anvendelsen af ordningen mod skatteomgåelse med hensyn til skuffeselskaber alene anvendes på 

selskaber, hvis værdipapirer er optaget til handel på de nationale regulerede markeder, idet andre, nationale eller 

udenlandske, selskaber, hvis værdipapirer ikke er optaget til handel på de nationale regulerede markeder, men som 

kontrolleres af selskaber og enheder, der er noteret på udenlandske regulerede markeder, udelukkes fra 

anvendelsesområdet for denne udelukkelsesgrund. 

Læs mere 

Dato: 11.11.2022 

C-414/21: VP CAPITAL 

Præjudiciel forelæggelse – etableringsfrihed – artikel 49 TEUF og 54 TEUF – flytning af et selskabs vedtægtsmæssige 

hjemsted til en anden medlemsstat end den, hvor det er stiftet – tilbageførsel af nedskrivninger, der er bogført før 

flytningen – fritagelse – sammenlignelige situationer. 

Artikel 49 TEUF er ikke til hinder for en national skattelovgivning, hvorefter værdistigninger på aktier eller 

selskabsandele, som et selskab har bogført i en medlemsstat efter flytningen af dets vedtægtsmæssige hjemsted til 

denne medlemsstat, behandles som kapitalgevinster, der er angivet, men ikke realiseret, uden at der tages hensyn til, 

om disse aktier eller andele har givet anledning til, at selskabet har bogført nedskrivninger på et tidspunkt, hvor det 

var skattemæssigt hjemmehørende i en anden medlemsstat. 

Læs mere 

Dato: 10.11.2022 

FONDSBØRSEN 

Intet nyt. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269126&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3987
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268167&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3987
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LITTERATUR  

ARTIKLER FRA UFR 

Intet nyt. 

NYE PUBLIKATIONER FRA NATIONALBANKEN 

TURBULENTE TIDER KRÆVER FOKUS PÅ RISIKOSTYRING I FINANSSEKTOREN 

Det er turbulente tider med store markedsudsving, høj inflation og højere renter. Det stiller store krav til styringen af 

likviditet i hele den finansielle sektor, viser ny analyse fra Nationalbanken. 

Stigninger i kapitalkravene siden finanskrisen har styrket bankernes evne til at absorbere kredittab. Der er aktuelt ikke 

tydelige tegn på, at flere misligholder deres lån. Stigende udgifter til lån, energi og forbrugsvarer gør dog nogle 

boligejere sårbare, særligt hvis de mister deres arbejde. Det øger risikoen for misligholdte lån. Kombineret med 

faldende ejendomspriser vil det føre til kredittab i bankerne. 

Særligt nogle mindre virksomheder kan blive udfordret af stigende omkostninger og faldende omsætning fra 

aftagende forbrugerefterspørgsel. Det kan især give tab i de mellemstore banker, der har mange udlån til denne type 

virksomheder. Udsigten til højere kredittab kommer efter en lang periode med lave kredittab i bankerne. 

Nationalbankens stresstest af bankerne viser, at enkelte store kreditinstitutter i en hård recession kommer tæt på 

kravene til kapitalbuffere. De svagere økonomiske udsigter understreger, at der er behov for forsigtighed i 

institutternes kapitalplanlægning. 

Læs mere 

Dato: 01.12.2022 

HØJ VÆKST I UDLÅN TIL ERHVERV 

Bankernes udlån til danske erhvervsvirksomheder har været stigende og er over det seneste år øget med 20,1 pct. til 

521,6 mia. kr. Denne år til år-vækstrate er dog aftaget en smule siden august måned, hvor den toppede med hele 27,9 

pct. Det er den højeste år til år-vækst for bankudlån til erhverv i nyere tid. Før dette var den højest målte vækstrate på 

26,6 pct. i juli 2006. 

Læs mere 

Dato: 25.11.2022 

ARTIKLER FRA ERHVERVSJURIDISK TIDSSKRIFT 

Intet nyt. 

 

https://www.nationalbanken.dk/da/presse/pressemeddelelser/Sider/Turbulente-tider-kr%C3%A6ver-fokus-p%C3%A5-risikostyring-i-finanssektoren.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Bank-og-realkredit-Balancer-20221125.aspx
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ARTIKLER FRA NORDISK TIDSSKRIFT FOR SELSKABSRET  

Intet nyt. 

ARTIKLER FRA REVISION OG REGNSKABSVÆSEN 

Intet nyt. 
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