Strategi 2025

Samlede målbilleder
og indsatsområder

En ordentlig finansiel sektor
Gode finansielle produkter for forbrugere og investorer
Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
God ledelsesadfærd og virksomhedskultur
Ordentlighed på de finansielle markeder

En ordentlig finansiel sektor

Målbillede 1

Gode finansielle produkter for
forbrugere og investorer
Finanstilsynet skal sikre, at de finansielle virksomheder tilbyder produkter, som giver værdi for kunderne og ikke
påfører dem uforholdsmæssigt store økonomiske risici. Pensionsprodukterne skal understøtte forsørgelsesgrundlaget for den enkelte pensionist. Detailinvestorer skal sikkert kunne bruge det investeringsunivers, som er tilgængeligt
og rettet mod dem.

Indsatsområder
•	Vi

styrker produkttilsynet og tilsynet med virksomhedernes produktgodkendelsesprocedurer (product oversight
and governance) på tværs af virksomheder og produkter. De finansielle virksomheder skal kun sælge produkter
til forbrugere og investorer, der er transparente, pålidelige og tilpasset kundernes økonomiske forhold.

•	Vi

fastholder fokus på pensionsprodukter uden garantier for at sikre god forbrugerbeskyttelse. Det skal sikre, at
bestyrelserne i virksomhederne udfylder deres roller og ansvar i forhold til de udbudte produkter. Der skal være
tilstrækkelig risikostyring af produkterne og kundernes risici. Kunderne skal have tilstrækkelig information om
produkter og tilknyttede risici.

•	Vi

identificerer svage punkter i investorbeskyttelsen på tværs af produkter, markeder og virksomheder og adresserer disse tilsynsmæssigt eller i indspillet til europæisk eller dansk regulering. Vi har stor opmærksomhed på
markedsføring overfor detailinvestorer.

•	Vi

har fokus på bæredygtighed i relation til finansielle produkter. Tilsynet med produkter fokuserer på transparens
og på at undgå greenwashing overfor forbrugere og investorer.

Målbillede 2

Forebyggelse af hvidvask og
terrorfinansiering
Danske finansielle virksomheder skal være blandt de førende i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.

Indsatsområder
•	Vi

sikrer, at hvidvasktilsynet med den finansielle sektor er effektivt og lever fuldt ud op til kravene fra FATF, IMF
og EU.

•	Vi

bygger tilsynet med virksomhederne på en effektiv risikovurdering og passende sanktioner.

•	Vi

benytter både on-site- og off-site-tilsyn og når bredt ud i virksomhederne, samtidig med at der er fokus på de
virksomheder, hvor risikoen er størst.

•	Vi

understøtter finansielle virksomheder i at udvikle digitale løsninger til hvidvaskbekæmpelse. Formålet er at
øge effektiviteten i hvidvaskbekæmpelsen og sikre en mere smidig håndtering af lavrisikokunder.
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Målbillede 3

God ledelsesadfærd og
virksomhedskultur
Ledelserne i den finansielle sektor skal udvise god adfærd og have fokus på at integrere denne adfærd i virksomhedskulturen på alle niveauer for blandt andet at sikre en ordentlig behandling af kunderne.

Indsatsområder
•	Vi

opstiller klare forventninger til hensigtsmæssig adfærd for ledelsen og ansatte. Adfærden skal også være med
til at sikre en ordentlig behandling af kunderne.

•	Vi

har fokus på, om governance (politikker, målfastsættelse, rammer etc.) understøtter eller modarbejder hensigtsmæssig adfærd, og på at kommunikere forventninger til hensigtsmæssig adfærd.

•	Vi

skaber større klarhed og tydelighed i relation til, hvordan uacceptabel adfærd kan have betydning i vurdering
af egnethed og hæderlighed.

Målbillede 4

Ordentlighed på de finansielle
markeder
Investorerne skal kunne investere med sikkerhed for, at der ikke sker markedsmanipulation eller insiderhandel, og
i forvisning om, at prospekter er fyldestgørende. Det vil også bidrage til at fremme kapitalmarkedernes rolle i finansieringen af virksomheder.

Indsatsområder
•	Vi

bruger den forbedrede dataadgang til i højere grad at identificere markedsmisbrug.

•	Vi

kommunikerer på baggrund af vores observationer om forventningerne til adfærd på de finansielle markeder.

•	Vi

videreudvikler og bidrager til regnskabs- og revisionsreglerne på det finansielle område og fokuserer kontrollen af, at reglerne bliver overholdt, så regnskaberne bidrager til transparensen.

•	Vi

sikrer lighed i informationsadgang for alle investorer. Vi bidrager til at sikre transparensen, bl.a. gennem regel
udarbejdelse og udvikling af en mere struktureret og effektiv tilsynsindsats på kapitalmarkeds- og investeringsområdet baseret på en stærkere dataudnyttelse.

