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New Danish act amending several Danish acts in the financial sector 

Summary in English: The Danish Parliament has adopted a new act, which provides changes to several Danish 

acts. The changes include various means to tighten existing rules against money laundering in the financial sector, 

the implementation of rules for owners of qualifying units in investment advisory companies, introduction of new 

types of alternative investment funds and introduction of a new category of liabilities suited to absorb losses and 

thereby facilitating a reconstruction. The act will enter into force July 1st, 2018. 

 

--oOo-- 

 

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FINANSIEL VIRKSOMHED, HVIDVASKLOVEN, LOV OM 

FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE M.V. OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE 

Erhvervsministeren fremsatte den 14. marts 2018 et lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, 

hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og forskellige andre love.1 Lovforslaget blev 

vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 29. maj 2018. Ændringsloven2 træder i kraft 1. juli 2018, jf. § 24, stk. 

1, jf. dog stk. 2 og 3. Der gennemføres herved en række ændringer på det finansielle område, bl.a. som led i den 

styrkede indsats mod hvidvask m.v. 

 

Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor 

Ændringsloven gennemfører dele af den politiske aftale af 21. juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask m.v. i 

den finansielle sektor. Aftalen lægger op til en række skærpelser af de eksisterende regler om hvidvask i den 

finansielle lovgivning, og dens overordnede formål er at styrke finansielle virksomheders fokus på efterlevelsen af 

reglerne på hvidvaskområdet. Baggrunden for aftalen er bl.a., at der igennem den seneste tid er konstateret flere 

tilfælde, hvor danske og udenlandske banker har været involveret i større internationale hvidvasksager. 

Indhold: 

1. Egnetheds- og hæderlighedskrav: Ændringsloven udvider kravene om egnethed og hæderlighed, jf. lov om 

finansiel virksomhed3 § 64. Manglende efterlevelse af regler på hvidvaskområdet skal således indgå i den 

egnethedsvurdering, som ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder er underlagt, jf. Ændringslovens § 1, 

nr. 1, 13-17, 26, 27, 31, 33-37, 40, 43 og 44.  

 

2. Hvidvaskansvarlige: Der indføres et krav om, at den hvidvaskansvarlige i en virksomhed, jf. hvidvaskloven4 § 

7, stk. 2, skal have et tilstrækkeligt godt omdømme, jf. Ændringslovens § 3, nr. 2 og 3. Derudover får 

Finanstilsynet mulighed for at påbyde de af hvidvaskloven omfattede virksomheder at afsætte den 

hvidvaskansvarlige, såfremt vedkommende ikke lever op til kravene om et tilstrækkeligt godt omdømme, jf. 

Ændringslovens § 3, nr. 4. 

 

3. Inddragelse af tilladelse: Ændringsloven medfører også, at Finanstilsynets mulighed for at gribe ind ved 

overtrædelser af hvidvaskreglerne forbedres. Dette indebærer, at Finanstilsynet får mulighed for at inddrage 

                                                
1 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v. og forskellige andre love vedtaget 29. maj 2018 (L184) 
2 Lov nr. 706 af 8. juni 2018 (”Ændringsloven”) 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017 med senere ændringer (lov om finansiel virksomhed) 
4 Lov nr. 651 af 8. juni 2017 med senere ændringer (hvidvaskloven) 
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en af hvidvaskloven omfattet virksomheds tilladelse alene som følge af virksomhedens overtrædelse af 

hvidvaskloven, jf. Ændringslovens § 1, nr. 28, § 3, nr. 3, § 5, nr. 5-7, § 6, nr. 3 og 4, og § 7, nr. 1-3.  

 

Gennemførelse af regler for ejere af kvalificerede andele i et investeringsrådgivningsselskab 

Enkelte endnu ikke implementerede regler i MiFID II5 gennemføres ved Ændringsloven. Disse regler angår 

betingelser for investeringsrådgivere og består bl.a. i, at ejere af kvalificerede ejerandele i virksomheder, der yder 

investeringsrådgivning, skal leve op til krav, som skal sikre en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden.  

Indhold:  

1. Kriterier: Ejere af kvalificerede ejerandele i en virksomhed, der yder investeringsrådgivning, skal opfylde 

kriterierne i lov om finansiel virksomhed § 61 a, stk. 1. Det fremgår af bestemmelsen, at det skal sikres, at 

hensynet til en fornuftig og forsvarlig forvaltning af virksomheden kan varetages under hensyntagen til ejerens 

sandsynlige indflydelse på virksomheden. Ændringen består således i, at investeringsrådgivere bliver omfattet 

af en række allerede eksisterende bestemmelser, jf. Ændringslovens § 4, nr. 1, 2, 7 og 9, og § 2, nr. 7. 

 

2. Egnetheds- og hæderlighedskrav: Det præciseres ved Ændringsloven, at reglerne om egnethed og 

hæderlighed for direktions- og bestyrelsesmedlemmer, svarende til hvad der gælder i den øvrige finansielle 

sektor, også skal finde anvendelse på virksomheder, der yder investeringsrådgivning, jf. Ændringslovens § 4, 

nr. 3 og 6. 

 

3. Regler om dokumentation og procedurer: Der indføres endvidere en hjemmel for erhvervsministeren til at 

fastsætte regler om dokumentation og om opbevaring af dokumentation i forbindelse med 

investeringsrådgivning. Finanstilsynet får desuden hjemmel til at udstede regler om effektive procedurer for 

distribution af produkter og tjenester, jf. Ændringslovens § 4, nr. 5. 

 

4. Inddragelse af tilladelse: Ændringsloven sikrer, at reglerne om inddragelse af tilladelse for finansielle rådgivere 

og boligkreditformidlere også finder anvendelse på investeringsrådgivere, jf. Ændringslovens § 4, nr. 8. 

 

5. Offentliggørelse af reaktion: Det sikres ydermere, at der i forbindelse med offentliggørelse af en reaktion fra 

Finanstilsynet over for en investeringsrådgiver skal ske offentliggørelse af investeringsrådgiverens navn. Der 

kan alene ske offentliggørelse af navnet på en virksomhed, som er en juridisk person, og reaktioner vedr. 

fysiske personer vil således forsat blive offentliggjort i anonymiseret form, jf. Ændringslovens § 4, nr. 9. 

 

Nye former for alternative investeringsfonde  

Med Ændringsloven indføres to nye former for alternative investeringsfonde (AIF), som ikke er underlagt 

begrænsninger med hensyn til investerbare instrumenter og derfor kan investere i alle aktivklasser, herunder lån 

og fast ejendom. Herved adskiller de nye former for alternative investeringsfonde sig væsentligt fra 

kapitalforeningen. Indførelsen af de to nye former for alternative investeringsfonde er bl.a. motiveret af ønsket om 

at øge eksporten af dansk kapitalforvaltning og at lette erhvervsvirksomhedernes adgang til kapital. 

 

Indhold:  

1. Alternativ investeringsfond med variabel kapital (AIF-SIKAV): En AIF-SIKAV er en selvstændig juridisk person 

med egen bestyrelse, valgt af investorerne på en generalforsamling. Formuen er variabel, og den alternative 

                                                
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 
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investeringsfond kan opdeles i afdelinger, som kan opdeles i andelsklasser. Der kan i vedtægterne tages 

stilling til, hvilken strategi der skal følges, og hvilke instrumenter der skal investeres i. En af fordelene ved en 

AIF-SIKAV er, at den vil kunne anvendes som platform for ELTIF6, som er særlige investeringsfonde til 

investeringer i langsigtede infrastrukturprojekter, jf. Ændringslovens § 6, nr. 2-57. 

 

2. Alternativ værdipapirfond (AIF-værdipapirfond): En AIF-værdipapirfond er ikke en selvstændig juridisk person, 

men en økonomisk enhed af den pågældende forvalter. Dette medfører, at investorerne ikke har direkte 

indflydelse på driften af en AIF-værdipapirfond. Formuen er variabel, og den alternative investeringsfond kan 

opdeles i afdelinger, som kan opdeles i andelsklasser. Der kan i vedtægterne tages stilling til, hvilken strategi 

der skal følges, og hvilke instrumenter der skal investeres i. Da en AIF-værdipapirfond ikke er en selvstændig 

juridisk enhed, kan en sådan ikke oprettes af en forvalter med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land. En af 

fordelene ved en AIF-værdipapirfond er, at den har en forenklet og billig administration, jf. Ændringslovens § 

6, nr. 2-57.  

 

Ny kategori af gældsforpligtelser  

Pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I får i medfør lov om finansiel virksomhed § 266 af Finanstilsynet et 

krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP-krav). NEP-kravet skal medvirke til at sikre, at virksomhederne har 

tilstrækkeligt med passiver til, at der kan gennemføres en hensigtsmæssig restrukturering eller afvikling af 

virksomheden, hvis den bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende. Det er hensigtsmæssigt, at de pågældende 

passiver er egnede til at absorbere tab i tilfælde af rekonstruktion, afvikling og konkurs og dermed oftest også, at 

de er efterstillet simple krav. Gæld udstedt af pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I er efter gældende ret 

simple krav, medmindre de kontraktuelt er efterstillet. Ændringsloven indfører en ny kategori af seniorgæld, der er 

efterstillet simple krav, jf. konkursloven7 § 97, men foranstillet øvrige fordringer, jf. konkursloven § 98, og relevante 

kapitalinstrumenter (hybrid kernekapital og supplerende kapital, jf. definitionen i § 2, nr. 20, i lov om restrukturering 

og afvikling af visse finansielle virksomheder8). Denne nye type af gæld, der reguleres ved et nyt stk. 3 i § 13 i lov 

om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, kan således anvendes til at opfylde NEP-krav. 

Realkreditinstitutter vil ligeledes efter omstændighederne kunne anvende udstedelser omfattet af forslaget til 

opfyldelse af kravet om gældsbuffer. Kontraktuelt efterstillet gæld udstedt før ændringslovens ikrafttræden vil med 

forbehold for det specifikke aftalegrundlag være sidestillet med NEP-krav. Ændringsloven indebærer en førtidig 

implementering af artikel 1 i ændringsdirektivet til BRRD for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters 

prioritetsrækkefølge ved insolvens.  

 

Indhold: 

1. NEP-krav: Gældsforpligtelserne skal have en oprindelig kontraktmæssig løbetid på mindst 1 år. De må 

derudover ikke være derivater eller have indbyggede afledte finansielle instrumenter. Dette skal sikre, at 

gældforpligtelsens hovedstol og dermed tabsabsorberingsevne er kendt, og ikke afhængig af underliggende 

forhold, samt sikre at gældsforpligtelsen reelt kan benyttes til tabsabsorbering i en afvikling eller konkurs. 

Forpligtelsens placering i konkursordnen skal udtrykkelig anføres i aftalen samt i et eventuelt prospekt. 

Ændringsloven sikrer hermed, at de omfattede virksomheder kan opfylde kravet til nedskrivningsegnede 

passiver ved at udstede sådanne gældsforpligtelser, jf. Ændringslovens § 20, nr. 1. 

 

                                                
6 European Long Term Investment Funds 
7 Lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014 med senere ændringer (konkursloven) 
8 Lov nr. 333 af 31. marts 2015 med senere ændringer (lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder) 
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Andre ændringer 

Ændringsloven vedtager i øvrigt ændringer vedrørende grænsen for prospektpligt, digital kommunikation i den 

finansielle lovgivning, meddelelsespligt for ekstern revisor, regler om provisionsbetalinger, SFTR9, forordningen 

om pengemarkedsforeninger, finansieringsinstitutters etablering af filialer i EU m.v., et nødlidende eller forventet 

nødlidende pengeinstitut m.v., konkurslovens regler om omstødelse, kravet om selskabsform for udbydere af 

kontooplysningstjenester, gældsbufferkravet til realkreditinstitutter, nedskrivningsegnede passiver, samt en række 

øvrige ændringer af den finansielle regulering. 

 

--oOo-- 

 

Eventuelle spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til advokat Christoffer Galbo (E: cg@copenhagenlaw.eu, 

T: +45 26 22 09 77) eller Mie Rune Frostholm (E: mrf@copenhagenlaw.eu, T: +45 40 58 56 43).  

 

--oOo-- 

 

Nærværende skrivelse er en generel orientering og bør ikke anvendes som grundlag for konkrete transaktioner. 

                                                
9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/2365/EU af 25. november 2015 om gennemsigtighed af 
værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse 


