
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Afsnit I
Generelle bestemmelser

Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på
1) forvaltere af alternative investeringsfonde, der har regi-

streret hjemsted i Danmark,
2) forvaltere af alternative investeringsfonde, der har regi-

streret hjemsted i et tredjeland, og som har Danmark
som sit referenceland,

3) alternative investeringsfonde, der er etableret i Dan-
mark, og som ikke er omfattet af en aftale med en for-
valter, der har tilladelse eller er registreret som forval-
ter, om forvaltning af fonden, og

4) alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland,
og som ikke er omfattet af en aftale med en forvalter,
der har tilladelse eller er registreret som forvalter, om
forvaltning af fonden, som har Danmark som sit refe-
renceland.

Stk. 2. §§ 18, 19 og 23, § 67, stk. 4, §§ 155-157, 161, 162,
164, 170, 171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder an-
vendelse på forvaltere af alternative investeringsfonde, som
har Danmark som værtsland, når de er meddelt tilladelse til
at udøve den i § 11 nævnte virksomhed i et andet land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren
forvalter eller markedsfører alternative investeringsfonde i
Danmark gennem en filial i Danmark.

Stk. 3. §§ 61-68, 70-75, 130, 155-157, 161, 162, 164, 170,
171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder anvendelse
på forvaltere af alternative investeringsfonde, som har regi-
streret hjemsted i et tredjeland, og som ikke har et reference-
land i Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, der planlægger

at markedsføre andele i alternative investeringsfonde i Dan-
mark.

Stk. 4. §§ 5, 9, 10, 161 og 190-192 finder anvendelse på
forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registre-
ret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af forpligtel-
sen til at søge om tilladelse som forvalter af alternative inve-
steringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt frivilligt
at søge en sådan tilladelse til at forvalte alternative investe-
ringsfonde (registrerede forvaltere af alternative investe-
ringsfonde).

Stk. 5. § 18, § 67, stk. 4, §§ 155-157, 161, 162, 164, 170,
171, 173-176, 180, 182, 184 og 190-192 finder anvendelse
på forvaltere af alternative investeringsfonde, der har regi-
streret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, når forvalteren forvalter eller mar-
kedsfører alternative investeringsfonde i Danmark uden at
etablere en filial i Danmark.

§ 2. Uanset § 1 finder loven ikke anvendelse på:
1) Holdingselskaber.
2) Forvaltere af alternative investeringsfonde, der ude-

lukkende forvalter en eller flere alternative investe-
ringsfonde, hvis eneste investorer er forvalteren, eller
forvalterens moderselskaber eller datterselskaber eller
andre datterselskaber af disse moderselskaber, forud-
sat at ingen af disse investorer selv er en alternativ in-
vesteringsfond.

3) Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, som er om-
fattet af reglerne, der gennemfører direktiv
2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelate-
rede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed,
herunder i givet fald de godkendte enheder, der er an-
svarlige for forvaltningen af sådanne pensionskasser,
og som handler på deres vegne, jf. reglerne, der gen-
nemfører artikel 2, stk. 1, i det pågældende direktiv,
eller de investeringsadministratorer, der er udpeget i
henhold til reglerne, der gennemfører artikel 19, stk.

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af
direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010, EU-Tidende 2011, nr. L 174, side 1.
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1, i samme direktiv, for så vidt de ikke forvalter alter-
native investeringsfonde.

4) Overnationale institutioner, lignende internationale
organisationer og medlemmer af de europæiske ud-
viklingsfinansieringsinstitutioner, hvis sådanne insti-
tutioner og organisationer forvalter alternative inve-
steringsfonde, og i det omfang disse alternative inve-
steringsfonde handler i offentlighedens interesse.

5) Vækstfonden.
6) Danmarks Nationalbank.
7) Statslige, regionale og kommunale organer eller andre

institutioner, der forvalter fonde til støtte for social-
sikrings- og pensionsordninger.

8) Ordninger for medarbejderdeltagelse eller opsparings-
ordninger for medarbejdere.

9) Securitisationsenheder med særligt formål.
10) Familieejede investeringsenheder.

Kapitel 2
Definitioner

§ 3. I denne lov forstås ved:
1) Alternativ investeringsfond: En kollektiv investerings-

enhed eller investeringsafdelinger deraf, som
a) rejser kapital fra en række investorer med henblik

på at investere den i overensstemmelse med en de-
fineret investeringspolitik til fordel for disse inve-
storer og

b) ikke skal have tilladelse i henhold til de regler, der
gennemfører artikel 5 i direktiv 2009/65/EF af 13.
juli 2009 om samordning af love og administrative
bestemmelser om visse institutter for kollektiv in-
vestering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

2) Andel: Enhver ejerandel af formuen i en alternativ in-
vesteringsfond.

3) Forvalter af alternativ investeringsfond: En virksom-
hed, hvis sædvanlige erhvervsmæssige virksomhed be-
står i forvaltning af en eller flere alternative investe-
ringsfonde, og som har påtaget sig ansvaret som forval-
ter for en eller flere alternative investeringsfonde.

4) Filial af en forvalter af alternative investeringsfonde: Et
forretningssted, som retligt udgør en ikkeselvstændig
del af en forvalter, og som leverer de ydelser, som for-
valteren har fået tilladelse til. Alle forretningssteder,
der etableres i samme land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, af en forvalter med regi-
streret hjemsted i et andet land, anses for at være en en-
kelt filial.

5) Præferenceafkast: En del af fortjenesten fra en alterna-
tiv investeringsfond, som forvalteren har tjent som
godtgørelse for forvaltning af en alternativ investe-
ringsfond, men reduceret med den del af fortjenesten
fra den alternative investeringsfond, som forvalteren
har tjent som afkast af en eventuel investering, som for-
valteren måtte have foretaget i den alternative investe-
ringsfond.

6) Snævre forbindelser:

a) En situation, hvor to eller flere fysiske eller juridi-
ske personer er forbundet ved kapitalinteresser,
hvorved forstås direkte eller indirekte besiddelse af
20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller ka-
pitalen i en virksomhed.

b) En situation, hvor en fysisk eller juridisk person
har bestemmende indflydelse over en eller flere an-
dre fysiske eller juridiske personer forstået som for-
holdet mellem et moderselskab og et datterselskab
som omhandlet i stk. 4-7 eller et tilsvarende for-
hold mellem en fysisk eller juridisk person og en
virksomhed. Et datterselskab af et datterselskab an-
ses for at være datterselskab af moderselskabet for
disse datterselskaber.

c) En situation, hvor den samme fysiske eller juridi-
ske person er varigt forbundet med to eller flere fy-
siske eller juridiske personer ved at have bestem-
mende indflydelse over disse.

7) Kompetente myndigheder: Nationale myndigheder i et
land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget
til at føre tilsyn med forvaltere.

8) Kompetente myndigheder, for så vidt angår en deposi-
tar:
a) De kompetente myndigheder som defineret i artikel

4, nr. 4, i direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om
adgang til at optage og udøve virksomhed som kre-
ditinstitut, hvis depositaren er et kreditinstitut, som
har erhvervet tilladelse i henhold til reglerne, der
gennemfører direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006
om adgang til at optage og udøve virksomhed som
kreditinstitut.

b) De kompetente myndigheder som defineret i artikel
4, stk. 1, nr. 22, i direktiv 2004/39/EF af 21. april
2004 om markeder for finansielle instrumenter,
hvis depositaren er et investeringsselskab, som har
erhvervet tilladelse i henhold til reglerne, der gen-
nemfører direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om
markeder for finansielle instrumenter.

c) De nationale myndigheder i depositarens hjemland,
der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at
føre tilsyn med sådanne kategorier af foretagender,
hvis depositaren falder under en kategori af fore-
tagender som omhandlet i reglerne, der gennemfø-
rer artikel 21, stk. 3, 1. afsnit, litra c, i direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alter-
native investeringsfonde.

d) De nationale myndigheder i det land, hvor enheden
har sit registrerede hjemsted, som ved lov eller an-
den forskrift er bemyndiget til at føre tilsyn med
enheden, eller det officielle organ med kompetence
til at registrere eller føre tilsyn med enheden i over-
ensstemmelse med de gældende fagetiske regler,
hvis depositaren er en enhed som omhandlet i reg-
lerne, der gennemfører artikel 21, stk. 3, 3. afsnit, i
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde.
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e) De nationale myndigheder i det tredjeland, hvor de-
positaren har sit registrerede hjemsted, hvis deposi-
taren er depositar for en alternativ investeringsfond
fra et tredjeland i henhold til reglerne, der gennem-
fører artikel 21, stk. 5, litra b, i direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alter-
native investeringsfonde, og ikke er omfattet af li-
tra a-d.

9) Alternativ investeringsfond fra et tredjeland: En alter-
nativ investeringsfond, der
a) ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret i et

land inden for den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område i henhold til gældende national lov-
givning, og

b) ikke har sit registrerede hjemsted eller hovedkontor
i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område.

10) Bestemmende indflydelse: Beføjelsen til at styre en
dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige be-
slutninger, jf. stk. 3-7.

11) Kapitalforening: En alternativ investeringsfond stiftet
i medfør af afsnit VIII som en forening med en eller
flere investorer,
a) hvis formål er at skabe et afkast til foreningens in-

vestorer ved investering i likvide midler, herunder
valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af
bilag 5 i lov om finansiel virksomhed,

b) hvis vedtægter angiver, at foreningen er en kapi-
talforening, og

c) som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til
at administrere alternative investeringsfonde, som
har ansvaret for at forvalte kapitalforeningen.

12) Etableret, for så vidt angår alternative investerings-
fonde: Det land, hvor en alternativ investeringsfond
har erhvervet tilladelse eller er registreret, eller, hvis
fonden ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret,
det land, hvor fonden har sit registrerede hjemsted.

13) Etableret, for så vidt angår depositarer: Det land, hvor
depositaren har sit registrerede hjemsted, eller det
land, hvor depositaren har en filial.

14) Etableret, for så vidt angår retlige repræsentanter, der
er juridiske personer: Det land, hvor den retlige re-
præsentant har registreret hjemsted, eller det land,
hvor den retlige repræsentant har en filial.

15) Etableret, for så vidt angår retlige repræsentanter, der
er fysiske personer: Det land, hvor den retlige repræ-
sentant er hjemmehørende.

16) En alternativ investeringsfond fra et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område: En alter-
nativ investeringsfond, der
a) har erhvervet tilladelse eller er registreret i et land

inden for den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område i henhold til gældende national lovgiv-
ning, eller

b) ikke har erhvervet tilladelse eller er registreret i et
land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, men har sit registrerede hjem-
sted eller hovedkontor i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område.

17) En forvalter fra et land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område: En forvalter, der har
sit registrerede hjemsted i et land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område.

18) Feederfond: En alternativ investeringsfond, der
a) investerer mindst 85 pct. af sine aktiver i andele i

en anden alternativ investeringsfond (masterfon-
den),

b) investerer mindst 85 pct. af sine aktiver i mere
end én masterfond, når disse masterfonde har
identiske investeringsstrategier, eller

c) på anden vis har en eksponering på mindst 85 pct.
af sine aktiver i en masterfond.

19) Finansielt instrument: Et instrument som angivet i § 2,
stk. 1 og 2, i lov om værdipapirhandel m.v.

20) Holdingselskab: Et selskab med kapitalandele i et el-
ler flere andre selskaber, hvis kommercielle formål er
at gennemføre en forretningsstrategi eller -strategier
gennem sine datterselskaber, tilknyttede selskaber el-
ler kapitalinteresser for at bidrage til deres værdi på
lang sigt, og som enten er et selskab, der
a) driver virksomhed på grundlag af egne aktiver, og

hvis kapitalandele optages til handel på et regule-
ret marked i et land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået afta-
le med på det finansielle område, eller

b) ikke er oprettet med det primære formål at genere-
re afkast til sine investorer ved at afhænde sine
datterselskaber eller tilknyttede selskaber som do-
kumenteret af selskabets årsrapport eller andre of-
ficielle dokumenter.

21) Alternative investeringsfondes hjemland: Enten
a) det land inden for Den Europæiske Union eller det

land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, og hvor den alternative inve-
steringsfond har erhvervet tilladelse eller er regi-
streret i henhold til gældende national ret, eller i
tilfælde af flere tilladelser eller registreringer det
land inden for Den Europæiske Union eller det
land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, og hvor den alternative inve-
steringsfond første gang erhvervede tilladelse eller
blev registreret, eller

b) det land inden for Den Europæiske Union eller det
land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, og hvor den alternative inve-
steringsfond har sit registrerede hjemsted eller ho-
vedkontor, hvis den alternative investeringsfond
hverken har erhvervet tilladelse eller er registreret
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i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område.

22) Forvalterens hjemland: Det land inden for Den Euro-
pæiske Union eller det land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, og hvor forvalte-
ren har sit registrerede hjemsted. For forvaltere med
registreret hjemsted i et tredjeland forstås alle henvis-
ninger til forvalterens hjemland i denne lov som refe-
renceland.

23) Forvalterens værtsland: Det eller de lande inden for
Den Europæiske Union eller det eller de lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle om-
råde, og som ikke er forvalterens hjemland, hvor en
forvalter
a) forvalter eller markedsfører andele i en alternativ

investeringsfond fra et land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, eller

b) markedsfører andele i en alternativ investerings-
fond fra et tredjeland.

24) Startkapital: Forvalterens kapitalgrundlag opgjort på
det tidspunkt, hvor forvalteren opnår tilladelse til at
forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3.

25) Udsteder: En udsteder som omhandlet i reglerne, der
gennemfører artikel 2, stk. 1, litra d, i direktiv
2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering
af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysnin-
ger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til han-
del på et reguleret marked, når udstederen har sit regi-
strerede hjemsted i Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, og når dens andele optages til han-
del på et reguleret marked som omhandlet i reglerne,
der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finan-
sielle instrumenter.

26) Retlig repræsentant: En fysisk person, der er hjemme-
hørende i et land inden for Den Europæiske Union el-
ler et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, eller en juridisk person, der har sit
registrerede hjemsted i et land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået af-
tale med på det finansielle område, og som er udtryk-
keligt udpeget af en forvalter, der har sit registrerede
hjemsted i et tredjeland, til at handle på vegne af den-
ne forvalter over for myndigheder, kunder, organer og
modparter i Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle om-
råde, vedrørende forvalterens forpligtelser i henhold
til denne lov.

27) Gearing: En metode, som forvalteren anvender til at
øge eksponeringen af en alternativ investeringsfond,
som den forvalter, hvad enten dette sker ved hjælp af
lån af kontante midler eller værdipapirer eller gearing
indeholdt i derivatpositioner eller ved andre midler.

28) Forvaltning af alternative investeringsfonde: Ansvaret
for udøvelse af mindst de investeringsforvaltnings-

funktioner, der er nævnt i bilag 1, nr. 1, for en eller
flere alternative investeringsfonde.

29) Markedsføring: En direkte eller indirekte udbydelse
eller placering på initiativ af forvalteren eller på vegne
af forvalteren af andele i en alternativ investerings-
fond, som den forvalter, til eller hos investorer, som er
hjemmehørende eller har deres registrerede hjemsted i
et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område.

30) Masterfond: En alternativ investeringsfond, som en
anden alternativ investeringsfond investerer eller har
eksponering i, i overensstemmelse med nr. 18.

31) Referenceland: Et land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, som fastslået i over-
ensstemmelse med kapitel 17.

32) Tredjeland: Et land uden for Den Europæiske Union,
som Unionen ikke har indgået aftale med på det finan-
sielle område.

33) Unoteret selskab: Et selskab, som har sit registrerede
hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, og hvis andele ikke optages til
handel på et reguleret marked som omhandlet i regler-
ne, der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finan-
sielle instrumenter.

34) Kapitalgrundlag: Forvalterens kapitalgrundlag som
omhandlet i reglerne, der gennemfører artikel 56-67 i
direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at
optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

35) Moderselskab: Et moderselskab som defineret i regler-
ne, der gennemfører artikel 1 og 2 i direktiv
83/349/EØF af 13. juni 1983 om tilsyn med kreditin-
stitutter på et konsolideret grundlag.

36) Prime broker: Et kreditinstitut, en reguleret investe-
ringsvirksomhed eller en anden enhed, der er under-
lagt tilsynsmæssig regulering og løbende tilsyn og til-
byder tjenesteydelser til professionelle investorer pri-
mært for at finansiere eller foretage transaktioner i fi-
nansielle instrumenter som modpart, og som også kan
tilbyde andre tjenesteydelser som f.eks. clearing og
afvikling af handler, opbevaringsydelser, udlån af
værdipapirer, skræddersyet teknologi og driftsstøttefa-
ciliteter.

37) Professionel investor: En investor, der anses som en
professionel kunde, eller som efter anmodning be-
handles som en professionel kunde som defineret i
reglerne, der gennemfører bilag II til direktiv
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finan-
sielle instrumenter.

38) Kvalificerede andele: Direkte eller indirekte besiddel-
se af en andel i en forvalter, som enten udgør mindst
10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne, jf. reg-
lerne, der gennemfører artikel 9 og 10 i direktiv
2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering
af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysnin-
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ger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til han-
del på et reguleret marked, under hensyntagen til be-
tingelserne for sammenlægning af besiddelsen, jf. reg-
lerne, der gennemfører artikel 12, stk. 4 og 5, i det på-
gældende direktiv, eller som giver mulighed for at ud-
øve en betydelig indflydelse på ledelsen af den forval-
ter, hvori denne besiddelse findes.

39) Arbejdstagerrepræsentanter: Arbejdstagernes repræ-
sentanter som defineret i reglerne, der gennemfører
artikel 2, litra e, i direktiv 2002/14/EF af 11. marts
2002 om indførelse af en generel ramme for informa-
tion og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske
Fællesskab.

40) Detailinvestor: En investor, der ikke er en professio-
nel investor, jf. nr. 37.

41) Datterselskab: Et datterselskab som defineret i regler-
ne, der gennemfører artikel 1 og 2 i direktiv
83/349/EØF af 13. juni 1983 om tilsyn med kreditin-
stitutter på et konsolideret grundlag.

42) Tilsynsmyndigheder, for så vidt angår alternative in-
vesteringsfonde fra tredjelande: Nationale myndighe-
der i et tredjeland, der ved lov eller anden forskrift er
bemyndiget til at føre tilsyn med alternative investe-
ringsfonde.

43) Tilsynsmyndigheder, for så vidt angår forvaltere fra
tredjelande: Nationale myndigheder i et tredjeland,
der ved lov eller anden forskrift er bemyndiget til at
føre tilsyn med forvaltere.

44) Securitisationsenheder med særligt formål: Enheder,
hvis eneste formål er at foretage securitisation eller
securitisationer som omhandlet i artikel 1, nr. 2, i for-
ordning (EF) nr. 24/2009 og andre passende aktivite-
ter med henblik på at opfylde dette formål.

45) UCITS: Et institut for kollektiv investering i værdipa-
pirer, som har erhvervet tilladelse i overensstemmelse
med reglerne, der gennemfører artikel 5 i direktiv
2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og
administrative bestemmelser om visse institutter for
kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinsti-
tutter).

46) Reguleret marked: Et marked, som er omfattet af reg-
lerne, der gennemfører artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direk-
tiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for fi-
nansielle instrumenter.

47) Variable løndele: Aflønningsordninger og anden form
for betaling, hvor den endelige værdi ikke er kendt på
forhånd, herunder bl.a. bonusordninger, resultatkon-
trakter, præferenceafkast og andre lignende ordninger.

Stk. 2. For forvaltere af alternative investeringsfonde, der
har deres registrerede hjemsted i Danmark, som ikke er selv-
forvaltende, forstås i denne lov ved:
1) Det øverste ledelsesorgan:

a) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en
direktion.

b) Tilsynsrådet i selskaber, der har et tilsynsråd og en
direktion.

c) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion.
2) Det centrale ledelsesorgan:

a) Direktionen i selskaber, der har en direktion og et
tilsynsråd.

b) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse og en
direktion.

c) Direktionen i selskaber, der alene har en direktion.
3) Ledelsen: Alle de organer, som er nævnt i nr. 1 og 2. Et

medlem af ledelsen kan være et medlem af et selskabs
tilsynsråd, bestyrelse eller direktion.

Stk. 3. For forvaltere af alternative investeringsfonde, der
ikke har deres registrerede hjemsted i Danmark, og for selv-
forvaltende alternative investeringsfonde skal bestemmelser-
ne i stk. 1, 2 og 5, § 11, stk. 3, § 13, § 20, stk. 2-7 og 10, §
21, stk. 3 og 4, § 22, § 23, stk. 2, § 28, stk. 1 og 9, § 61, stk.
3, § 157, stk. 2 og 3, § 166, § 168, stk. 1-3, 5 og 7, § 173,
stk. 2 og 3, § 190, stk. 7, og § 191, stk. 1 og 3, om det øver-
ste ledelsesorgan, det centrale ledelsesorgan, direktionen og
ledelsen eller medlemmer af disse ledelsesorganer anvendes
med de fornødne tilpasninger på disse forvalteres ledelsesor-
ganer og medlemmer heraf.

Stk. 4. Bestemmende indflydelse i forhold til en datter-
virksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller
indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halv-
delen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre
det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerfor-
hold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Stk. 5. Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen
af stemmerettighederne i en virksomhed, foreligger der be-
stemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har
1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettigheder-

ne i kraft af en aftale med andre investorer,
2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige for-

hold i en virksomhed i henhold til en vedtægt eller afta-
le,

3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af med-
lemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ be-
sidder den bestemmende indflydelse på virksomheden
eller

4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på gene-
ralforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved
besidder den faktiske bestemmende indflydelse over
virksomheden.

Stk. 6. Eksistensen og virkningen af potentielle stemme-
rettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner på ka-
pitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal
tages i betragtning ved vurderingen af, om en virksomhed
har bestemmende indflydelse.

Stk. 7. Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en datter-
virksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter
sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden
selv eller dens dattervirksomheder.

Stk. 8. Med henblik på stk. 1, nr. 34, finder reglerne, der
gennemfører artikel 13-16 i direktiv 2006/49/EF af 14. juni
2006 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitut-
ters kapitalgrundlag, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
hvornår en enhed opfylder betingelserne nævnt i stk. 1, nr.
1, litra a.
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Afsnit II
Tilladelse og virksomhedsområde

Kapitel 3
Forvaltning af alternative investeringsfonde

§ 4. Hvis en alternativ investeringsfond ikke er omfattet
af en aftale om at blive forvaltet af en forvalter af alternative
investeringsfonde, der er meddelt tilladelse eller er registre-
ret som forvalter, er fonden selvforvaltende. Bestemmelser-
ne i denne lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. gælder tilsvarende for selvforvaltende alternative inve-
steringsfonde med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2. Kan en forvalter ikke sikre overholdelsen af krave-
ne i denne lov, for hvilke en alternativ investeringsfond eller
anden enhed på fondens vegne er ansvarlig, skal forvalteren
omgående meddele dette til Finanstilsynet og de kompetente
myndigheder i det land inden for Den Europæiske Union el-
ler det land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, og som fonden er fra, hvis dette ikke er
Danmark. Finanstilsynet påbyder herefter forvalteren at fo-
retage de fornødne foranstaltninger til at rette op på situatio-
nen.

Stk. 3. Hvis den manglende overholdelse fortsætter på
trods af foranstaltningerne påbudt af Finanstilsynet i hen-
hold til stk. 2, og i den udstrækning der er tale om en forval-
ter med registreret hjemsted i Danmark eller en alternativ in-
vesteringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, skal Finanstilsynet inddrage forvalterens
tilladelse eller afregistrere forvalteren som forvalter for den
pågældende alternative investeringsfond. I så fald kan fon-
den ikke længere markedsføres i lande inden for Den Euro-
pæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område. I den udstrækning der er tale
om en forvalter med registreret hjemsted i et tredjeland eller
en alternativ investeringsfond, der er fra et tredjeland, skal
Finanstilsynet forbyde markedsføring af fonden i lande in-
den for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område. Finanstilsynet
skal straks underrette de kompetente myndigheder i forval-
terens eventuelle værtslande.

§ 5. Virksomheder, der forvalter alternative investerings-
fonde, skal have tilladelse til at forvalte alternative investe-
ringsfonde, jf. § 11, stk. 3, eller være registreret hos Finans-
tilsynet, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der har tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde, og virksomheder, der er regi-
streret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative inve-
steringsfonde, har eneret til at forvalte alternative investe-
ringsfonde og har eneret til at benytte betegnelsen forvalter
af alternative investeringsfonde i deres navn.

Stk. 3. Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har
tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, må
markedsføre andele i alternative investeringsfonde over for
professionelle investorer i overensstemmelser med reglerne i
afsnit VI.

Stk. 4. Andele i alternative investeringsfonde må ikke
markedsføres over for detailinvestorer i Danmark. Finanstil-
synet kan meddele forvaltere med tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde tilladelse til at markedsføre an-
dele i alternative investeringsfonde over for detailinvestorer.

Stk. 5. Andele i alternative investeringsfonde må ikke
markedsføres i andre lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, medmindre dette sker af forvaltere af al-
ternative investeringsfonde med tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde eller i henhold til delegation fra
en sådan forvalter.

Stk. 6. Forvaltere, der er registreret i Finanstilsynet, må
markedsføre andele i alternative investeringsfonde, der er
etableret i Danmark eller i et tredjeland, over for professio-
nelle investorer i Danmark og i tredjelande.

Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for
at en forvalter med tilladelse må markedsføre andele i alter-
native investeringsfonde over for detailinvestorer i Dan-
mark, samt regler for tilladelsen og markedsføringen vedrø-
rende dette.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om ty-
per af forvaltere af alternative investeringsfonde.

Forvaltere af alternative investeringsfonde, der skal have
tilladelse

§ 6. Virksomheder, der forvalter en eller flere alternative
investeringsfonde, skal have tilladelse fra Finanstilsynet, så-
fremt aktiverne i de alternative investeringsfonde, virksom-
heden forvalter, sammenlagt overstiger en værdi svarende til
1) 100 mio. euro eller
2) 500 mio. euro, såfremt virksomheden udelukkende for-

valter alternative investeringsfonde, der ikke har gearet
sine investeringer, og ingen investorer i fondene har ret
til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter
datoen for den oprindelige investering i hver af fonde-
ne.

Stk. 2. Aktiver, der er erhvervet via gearing, jf. § 3, stk. 1,
nr. 27, skal medregnes i opgørelsen over aktiverne i henhold
til stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den samlede værdi af de aktiver,
som virksomheden i alt forvalter, skal aktiver, der forvaltes
enten direkte eller indirekte via et selskab, som forvalteren
er knyttet til gennem fælles forvaltning, har bestemmende
indflydelse over eller er knyttet til gennem en betydelig di-
rekte eller indirekte besiddelse, medregnes.

Stk. 4. Tærskelsværdierne i stk. 1 finder ikke anvendelse
for virksomheder, der forvalter en eller flere kapitalforenin-
ger, idet disse forvaltere uanset værdien af aktiverne skal ha-
ve tilladelse af Finanstilsynet til at forvalte alternative inve-
steringsfonde.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om opgørelsen
af grænserne nævnt i stk. 1 samt proceduren for meddelelse
af tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler til præ-
cisering af metoder til gearing og for, hvordan gearingen be-
regnes.
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§ 7. Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilla-
delse, der har registreret hjemsted i Danmark, skal være juri-
diske personer omfattet af selskabsloven.

Stk. 2. Forvaltere af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i et tredjeland, som har Danmark som re-
ferenceland, skal være selskaber med begrænset ansvar.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis forvalteren er en al-
ternativ investeringsfond, der er selvforvaltende.

§ 8. Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilla-
delse, som ikke er selvforvaltende, må ikke udføre andre ak-
tiviteter end dem, der er omhandlet i bilag 1, nr. 1 og 2, jf.
dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forvaltere af alternative investeringsfonde, som ik-
ke er selvforvaltende, kan dog tillige have tilladelse som in-
vesteringsforvaltningsselskab efter § 10 i lov om finansiel
virksomhed og udføre de aktiviteter, dette giver tilladelse til.

Stk. 3. Ud over det i stk. 1 nævnte kan forvaltere, der ikke
er selvforvaltende, få tilladelse til at udføre de i bilag 1, nr.
3, nævnte ydelser. En forvalter kan ikke få tilladelse til at
yde accessoriske tjenesteydelser efter bilag 1, nr. 3, litra b,
medmindre forvalteren har tilladelse til forvaltning af inve-
steringsporteføljer efter bilag 1, nr. 3, litra a.

Stk. 4. En selvforvaltende alternativ investeringsfond må
udelukkende udføre aktiviteterne nævnt i bilag 1, nr. 1 og 2,
og alene for fonden selv.

Stk. 5. Såfremt en forvalter har tilladelse til at udføre de i
bilag 1, nr. 3, nævnte aktiviteter, finder § 10, stk. 4, og §§
43, 72 og 125 i lov om finansiel virksomhed tilsvarende an-
vendelse på forvalterens udførelse af disse tjenesteydelser.

Forvaltere af alternative investeringsfonde, der skal
registreres

§ 9. Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har
registreret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af for-
pligtelsen til at søge om tilladelse som forvalter af alternati-
ve investeringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt
frivilligt at søge en sådan tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde, jf. § 10, stk. 2, skal registreres hos Fi-
nanstilsynet.

Stk. 2. Når en virksomhed registrerer sig hos Finanstilsy-
net som forvalter, skal virksomheden oplyse
1) virksomhedens navn,
2) virksomhedens cvr-nummer,
3) en entydig identifikation af de alternative investerings-

fonde, som virksomheden forvalter, og
4) en beskrivelse af investeringsstrategierne for hver alter-

nativ investeringsfond, som virksomheden forvalter.
Stk. 3. En registreret forvalter skal foretage regelmæssige

indberetninger til Finanstilsynet
1) om, hvilke alternative investeringsfonde denne forval-

ter, disses investeringsstrategier og fondenes vigtigste
eksponeringer og vigtigste koncentrationer,

2) om eventuelt væsentligt ændrede investeringsstrategier
for hver alternativ investeringsfond siden seneste ind-
beretning og

3) om de vigtigste instrumenter, som forvalteren handler
med.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
pligten til at lade sig registrere, og hvilke oplysninger en
forvalter skal give på registreringstidspunktet og regelmæs-
sigt indberette, samt hvordan oplysningerne skal afgives.

§ 10. En registreret forvalter af alternative investerings-
fonde skal inden for 30 kalenderdage søge om tilladelse hos
Finanstilsynet, når de aktiver, forvalteren sammenlagt for-
valter, overstiger de i § 6, stk. 1, nævnte grænser.

Stk. 2. En registreret forvalter eller en virksomhed kan af
egen drift anmode om tilladelse til at forvalte alternative in-
vesteringsfonde, selv om værdien af de forvaltede aktiver
ikke overstiger de i § 6, stk. 1, nævnte grænser.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
1) overskridelser, som en forvalter af alternative investe-

ringsfonde forventer er midlertidige, af de i § 6, stk. 1,
nævnte grænser og

2) proceduren for virksomheder, der søger om tilladelse.

Ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative
investeringsfonde

§ 11. Virksomheder, som overstiger de i § 6, stk. 1, fast-
satte grænser, skal søge om tilladelse til at forvalte alternati-
ve investeringsfonde hos Finanstilsynet.

Stk. 2. Finanstilsynets tilladelse skal omfatte de aktivite-
ter, der fremgår af bilag 1, nr. 1 og 2. Herudover kan Finans-
tilsynet give en forvalter tilladelse til at udøve en eller flere
af de aktiviteter, som er nævnt i bilag 1, nr. 3, medmindre
forvalteren er selvforvaltende. Tilladelse til udførelse af de i
bilag 1, nr. 3, nævnte aktiviteter er betinget af, at forvalteren
tilsluttes en garantifond, jf. lov om en garantifond for ind-
skydere og investorer, for så vidt angår disse aktiviteter. Fi-
nanstilsynet kan endvidere begrænse tilladelsens omfang,
navnlig hvad angår investeringsstrategierne i de alternative
investeringsfonde, som virksomheden søger tilladelse til at
forvalte.

Stk. 3. Finanstilsynet giver en virksomhed tilladelse til at
forvalte alternative investeringsfonde, når virksomheden er i
stand til at opfylde betingelserne i denne lov, og når
1) virksomheden har tilstrækkelig startkapital og tilstræk-

keligt kapitalgrundlag i overensstemmelse med kravene
i § 16,

2) medlemmerne af virksomhedens ledelse har et godt
omdømme og fyldestgørende erfaring til at udøve deres
hverv eller varetage deres stilling, jf. § 13,

3) fastlæggelsen af forvalterens forretningsadfærd altid
foretages af mindst to personer fra ledelsen af forvalte-
ren,

4) ejerne af kvalificerede andele i virksomheden er egne-
de i forhold til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af
virksomheden,

5) virksomhedens hovedkontor og registrerede hjemsted
er i Danmark, medmindre virksomheden er omfattet af
§ 1, stk. 1, nr. 2 eller 4,

6) virksomheden opfylder kravene i § 7,
7) betingelserne i § 116 er opfyldt, hvis virksomheden er

omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4,
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8) Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsop-
gaver som følge af snævre forbindelser mellem virk-
somheden og andre fysiske eller juridiske personer og

9) Finanstilsynet ikke hindres i at varetage sine tilsynsop-
gaver som følge af love eller administrative bestem-
melser i et tredjeland, der gælder for fysiske eller juri-
diske personer, som virksomheden har snævre forbin-
delser til, eller som følge af vanskeligheder med at
håndhæve disse love og administrative bestemmelser.

Stk. 4. En ansøgning om tilladelse til at forvalte alternati-
ve investeringsfonde skal indeholde
1) oplysninger om de personer, der har ansvaret for udfø-

relsen af forvalterens opgaver,
2) oplysninger om identiteten af fysiske eller juridiske

personer, der er kapitalejere i virksomheden, og som
direkte eller indirekte besidder en kvalificeret andel i
virksomheden, samt størrelsen af denne andel,

3) en aktivitetsplan, hvoraf virksomhedens organisatori-
ske struktur fremgår, herunder oplysninger om, hvor-
dan virksomheden har til hensigt at overholde sine for-
pligtelser i henhold til denne lov,

4) oplysninger om aflønningspolitik og -praksis i henhold
til § 20 og

5) oplysninger om aftaler vedrørende delegation og vide-
redelegation til tredjemand i henhold til §§ 40 og 43.

Stk. 5. For hver alternativ investeringsfond, som virksom-
heden har til hensigt at forvalte, skal ansøgningen indeholde
1) oplysninger om investeringsstrategierne, herunder ty-

perne af underliggende fonde, hvis den alternative in-
vesteringsfond er en fund of funds, virksomhedens po-
litik med hensyn til brugen af gearing, risikoprofilerne
og andre data om de alternative investeringsfonde, som
virksomheden forvalter eller har til hensigt at forvalte,
herunder oplysninger om de lande inden for Den Euro-
pæiske Union eller de lande, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, eller tredjelande,
på hvis område disse alternative investeringsfonde er
etableret eller forventes at blive etableret,

2) oplysninger om masterfonden, herunder hvor den er
etableret, hvis den alternative investeringsfond er en
feederfond,

3) regler eller vedtægter for hver alternativ investerings-
fond, som virksomheden har til hensigt at forvalte,

4) oplysninger om, hvilke foranstaltninger der i henhold
til kapitel 8 er truffet med hensyn til at udpege en depo-
sitar for hver alternativ investeringsfond, som virksom-
heden har til hensigt at forvalte, og

5) eventuelle andre relevante oplysninger, jf. § 62, for
hver alternativ investeringsfond, som virksomheden har
til hensigt at forvalte.

Stk. 6. Enhver fysisk eller juridisk person eller fysiske og
juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden,
der påtænker direkte eller indirekte at erhverve en kvalifice-
ret andel, jf. § 3, stk. 1, nr. 38, i en forvalter, skal på forhånd
ansøge Finanstilsynet om godkendelse af den påtænkte er-
hvervelse. Det samme gælder ved forøgelse af den kvalifice-
rede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil ud-
gøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33

pct. eller 50 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne, el-
ler medfører, at forvalteren bliver en dattervirksomhed.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om føl-
gende:
1) De oplysninger, en virksomhed skal give, når virksom-

heden søger tilladelse som forvalter.
2) Kravene til virksomhedens ansøgning.
3) Kravene i stk. 3, nr. 3.
4) Proceduren, kravene, tidsfrister m.v. i forbindelse med

anmeldelse af erhvervelse af kvalificerede andele, jf.
stk. 6.

5) Kravene i stk. 3, nr. 8 og 9, og nærmere regler om,
hvilke hindringer der kan hæmme Finanstilsynet i ef-
fektivt at varetage tilsynets opgaver.

§ 12. Finanstilsynet skal bede hjemlandets tilsynsmyndig-
heder om en udtalelse, før Finanstilsynet meddeler tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3,
til
1) et datterselskab af en anden forvalter, en UCITS’ admi-

nistrationsselskab, et fondsmæglerselskab, et kreditin-
stitut eller et forsikringsselskab, der er godkendt i et an-
det land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område,

2) et datterselskab af et moderselskab for en anden forval-
ter, en UCITS’ administrationsselskab, et fondsmæg-
lerselskab, et kreditinstitut eller et forsikringsselskab,
der er godkendt i et andet land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået afta-
le med på det finansielle område, eller

3) en virksomhed, der er underlagt bestemmende indfly-
delse af de samme fysiske eller juridiske personer som
dem, der har bestemmende indflydelse over en anden
forvalter, en UCITS’ administrationsselskab, et fonds-
mæglerselskab, et kreditinstitut eller et forsikringssel-
skab, der er godkendt i et andet land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område.

§ 13. Et medlem af ledelsen i en forvalter med tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde skal have fyldest-
gørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stil-
ling.

Stk. 2. Et medlem af ledelsen skal opfylde følgende:
1) Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for

overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning
eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen in-
debærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage
sit hverv eller sin stilling på betryggende måde.

2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-
handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.

3) Må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via
en virksomhed, som vedkommende ejer, deltager i drif-
ten af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført
eller påføre forvalteren eller de fonde, som forvalteren
forvalter, tab eller risiko for tab.
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4) Må ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er
grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage
hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurde-
ringen af, om et medlem af ledelsen opfylder kravene,
skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilli-
den til den finansielle sektor.

Stk. 3. Medlemmerne af ledelsen i en forvalter med tilla-
delse til at forvalte alternative investeringsfonde skal med-
dele Finanstilsynet oplysninger om forhold som nævnt i stk.
1 og 2 i forbindelse med deres indtræden i forvalterens virk-
somhed og forhold som nævnt i stk. 2, hvis forholdene efter-
følgende ændres.

§ 14. Inden for 3 måneder efter indgivelsen af en fuld-
stændig ansøgning om tilladelse som forvalter af alternative
investeringsfonde underretter Finanstilsynet skriftligt ansø-
geren om, hvorvidt tilladelse er givet eller ej. Finanstilsynet
kan forlænge denne frist med op til 3 måneder, hvis Finans-
tilsynet anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige
omstændigheder, og efter at have underrettet ansøgeren der-
om.

Stk. 2. En ansøgning anses for fuldstændig i relation til
stk. 1, når Finanstilsynet som minimum har modtaget oplys-
ningerne nævnt i § 11, stk. 4, nr. 1-4, og stk. 5, nr. 1 og 2.
For forvaltere, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 eller 4, skal
Finanstilsynet tillige have modtaget oplysningerne i § 119,
stk. 1.

Stk. 3. En forvalter må begynde at forvalte alternative in-
vesteringsfonde med investeringsstrategier som angivet i an-
søgningen, når tilladelsen foreligger, jf. § 11, dog tidligst 1
måned efter at have indgivet eventuelle manglende oplys-
ninger efter § 11, stk. 4, nr. 5, og stk. 5, nr. 3-5.

Stk. 4. Når Finanstilsynet modtager en ansøgning fra en
virksomhed med registreret hjemsted i et tredjeland, suspen-
deres fristerne i stk. 1 i tidsrummet, hvor Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed foretager vurde-
ringen omtalt i § 115, stk. 2, og eventuelt § 120, stk. 3.

Underretningspligt

§ 15. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
underrette Finanstilsynet om planlagte ændringer af væsent-
lige forhold, før ændringerne gennemføres, når forholdene
vedrører oplysninger, som Finanstilsynet har modtaget i for-
bindelse med meddelelse af tilladelse til at forvalte alternati-
ve investeringsfonde. Uforudsete ændringer skal meddeles
Finanstilsynet, straks efter at ændringen er sket.

Stk. 2. Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende de ændrin-
ger, som underretningen i stk. 1 vedrører, skal Finanstilsynet
give meddelelse til forvalteren herom inden for 1 måned ef-
ter modtagelsen af underretningen. Finanstilsynet kan for-
længe denne frist med op til 1 måned, hvis det er nødvendigt
på grund af sagens særlige omstændigheder. Finanstilsynet
skal i så fald give forvalteren meddelelse om eventuel ud-
skydelse af fristen, inden for 1 måned efter at Finanstilsynet
har modtaget underretningen efter stk. 1.

Stk. 3. I forlængelse af underretning til forvalteren efter
stk. 2 kan Finanstilsynet indføre restriktioner eller afvise de
ændringer, som forvalteren har planlagt. Endvidere kan Fi-

nanstilsynet pålægge forvalteren at rette op på ændringerne,
hvis disse allerede er sket. Forvalteren kan henholdsvis
iværksætte og opretholde ændringerne, hvis Finanstilsynet
ikke modsætter sig ændringerne inden fristens udløb.

Kapitalforhold

§ 16. En forvalter af alternative investeringsfonde skal ha-
ve en startkapital, der mindst udgør et beløb svarende til
værdien af 125.000 euro. Selvforvaltende alternative inve-
steringsfonde skal have en startkapital, der mindst udgør et
beløb svarende til værdien af 300.000 euro.

Stk. 2. En forvalter skal forøge sit kapitalgrundlag med
0,02 pct. af den del af de forvaltede alternative investerings-
fondsporteføljer, der overstiger 250 mio. euro. Til forvalte-
rens alternative investeringsfonds porteføljer medregnes for-
muen i de alternative investeringsfonde, som forvalteren for-
valter, herunder alternative investeringsfonde, for hvilke for-
valteren har uddelegeret funktioner vedrørende forvaltnin-
gen i overensstemmelse med kapitel 7. Til forvalterens alter-
native investeringsfondsporteføljer medregnes ikke formuen
i alternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter ef-
ter delegation.

Stk. 3. Kravene til kapitalgrundlaget efter stk. 1 og 2 ud-
gør tilsammen højst et beløb svarende til 10 mio. euro.

Stk. 4. En forvalter skal uanset stk. 1-3 have et kapital-
grundlag svarende til mindst en fjerdedel af det foregående
års faste omkostninger. Finanstilsynet kan tilpasse dette krav
i tilfælde af en væsentlig ændring i forvalterens virksomhed
siden det foregående år. Har en forvalter ikke været i drift i
1 år, skal den have et kapitalgrundlag svarende til mindst en
fjerdedel af de faste omkostninger, der fremgår af aktivitets-
planen for første års drift, medmindre Finanstilsynet kræver
denne plan ændret.

Stk. 5. En forvalter skal
1) forøge sit kapitalgrundlag ud over kravene i stk. 1-4 så-

ledes, at det er passende til at dække eventuelle risici
for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse,
eller

2) have en erhvervsansvarsforsikring mod erstatningsan-
svar som følge af pligtforsømmelse, som er passende i
forhold til de risici, den skal dække.

Stk. 6. Finanstilsynet kan tillade, at op til 50 pct. af tillæg-
get efter stk. 2 kan ydes i form af en garanti stillet af et kre-
ditinstitut eller et forsikringsselskab. Kreditinstituttet eller
forsikringsselskabet skal have hjemsted i et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, eller i et tredje-
land, hvor det er underlagt tilsynsregler, som efter Finanstil-
synets vurdering svarer til reglerne i Den Europæiske Uni-
on.

Stk. 7. En forvalter kan placere sit kapitalgrundlag, herun-
der ekstra kapitalgrundlag som omhandlet i stk. 4, i kapital-
andele og obligationer, som er optaget til handel på et regu-
leret marked, eller i andele i UCITS og kapitalforeninger,
der opfylder betingelserne i § 162, stk. 1, nr. 8, i lov om fi-
nansiel virksomhed. De aktiver, som kapitalgrundlaget inve-
steres i, skal være likvide og let omsættelige og må ikke om-
fatte spekulative positioner.
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Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om op-
gørelsen af kapitalgrundlaget, herunder hvordan risici kan
afdækkes ved brug af erhvervsansvarsforsikringer.

Stk. 9. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for
indberetning af kapitalgrundlaget.

Stk. 10. Såfremt en forvalter tillige har tilladelse som in-
vesteringsforvaltningsselskab, jf. § 10 i lov om finansiel
virksomhed, finder alene kravene i stk. 5 og 7 og regler ud-
stedt med hjemmel i stk. 8 og 9 anvendelse.

Indgreb i eller ophør af forvalterens virksomhed

§ 17. Finanstilsynet inddrager en forvalter af alternative
investeringsfondes tilladelser efter denne lov helt eller del-
vis, herunder forbyder markedsføring af de alternative inve-
steringsfonde, som forvalteren forvalter, hvis en forvalter
1) anmoder om dette,
2) har opnået tilladelsen på baggrund af urigtige oplysnin-

ger eller på anden uredelig vis,
3) ikke længere opfylder betingelserne for at få en tilladel-

se,
4) gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af

regler i denne lov eller af regler, der er udstedt i medfør
af loven,

5) ikke gør brug af tilladelsen inden for 12 måneder efter
tilladelsens meddelelse,

6) ikke udøver aktiviteter omfattet af tilladelsen til at for-
valte alternative investeringsfonde i en periode på over
6 måneder,

7) ikke længere overholder betingelserne for at udøve
skønsmæssig porteføljepleje, jf. bilag 1, nr. 3, litra a,
såfremt forvalteren har tilladelse hertil, eller

8) ikke længere kan opretholde tilladelsen som følge af
anden lovgivning.

Afsnit III
Vilkår for drift af forvaltere

Kapitel 4
Generelle bestemmelser

§ 18. En forvalter af alternative investeringsfonde skal til
enhver tid
1) udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med redelig

forretningsskik og god praksis inden for forvaltnings-
området,

2) råde over og effektivt anvende de ressourcer og proce-
durer, som er nødvendige for en tilfredsstillende udø-
velse af virksomheden,

3) træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå inte-
ressekonflikter og, når de ikke kan undgås, påvise, sty-
re og overvåge interessekonflikterne,

4) oplyse de forvaltede alternative investeringsfonde, in-
vestorerne i disse og eventuelle andre berørte parter om
mulige interessekonflikter for at forhindre, at de får ne-
gativ indflydelse på de forvaltede fonde eller investo-
rerne i disses interesser, og for at sikre, at fondene be-
handles retfærdigt,

5) overholde alle gældende regler, således at forvalteren
bedst muligt kan varetage interesserne for de forvaltede
fonde, fondenes investorer og markedernes integritet,
og

6) behandle alle de forvaltede alternative investeringsfon-
des investorer retfærdigt.

Stk. 2. Ingen investor i en alternativ investeringsfond må
gives fortrinsbehandling i forhold til andre investorer, med-
mindre det klart fremgår af fondens vedtægter eller fondsbe-
stemmelser, at den pågældende investor har ret til en sådan
fortrinsbehandling.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om de i stk. 1 og 2 omhandlede forhold.

Skønsmæssig porteføljepleje

§ 19. En forvalter af alternative investeringsfonde, der har
tilladelse til at udøve skønsmæssig porteføljepleje, jf. bilag
1, nr. 3, litra a, må ikke investere noget af kundens porteføl-
je i de alternative investeringsfonde, som forvalteren selv
forvalter, medmindre kunden forinden skriftligt har accepte-
ret dette.

Aflønning

§ 20. En forvalter af alternative investeringsfonde skal ha-
ve en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med
og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Stk. 2. Ved en forvalters aflønning af medlemmer af le-
delsen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig ind-
flydelse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen
for de forvaltede alternative investeringsfonde, skal forvalte-
ren sikre sig, at følgende er opfyldt:
1) De variable løndele til et medlem af ledelsen må højst

udgøre 50 pct. af honoraret eller den faste grundløn in-
klusive pension.

2) Der fastsættes et passende loft for variable løndele for
andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse
på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for de
forvaltede alternative investeringsfonde.

3) Med forbehold for den alternative investeringsfonds
retlige struktur og dens fondsregler og vedtægter skal
en væsentlig del og under alle omstændigheder mindst
50 pct. af en variabel løndel til et medlem af ledelsen
og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen
for de forvaltede alternative investeringsfonde, på tids-
punktet for beregningen heraf bestå af andele, kapital-
andele eller instrumenter knyttet til kapitalandele i de
alternative investeringsfonde eller disses modervirk-
somhed, der ejer de alternative investeringsfonde fuldt
ud, eller af tilsvarende instrumenter, der afspejler de al-
ternative investeringsfondes værdi. Minimumskravet
på 50 pct. i 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis forvalt-
ningen af alternative investeringsfonde udgør mindre
end 50 pct. af den samlede portefølje, som forvaltes af
forvalteren.

4) Forvalterens udbetaling af mindst 40 pct. af en variabel
løndel og ved større beløb mindst 60 pct. skal ske over
en periode på mindst 3 år, dog for et medlem af ledel-
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sen mindst 4 år, med påbegyndelse 1 år efter bereg-
ningstidspunktet med en ligelig fordeling over årene el-
ler med en voksende andel i slutningen af perioden.
Hvis en alternativ investeringsfonds livscyklus er kor-
tere end henholdsvis 3 og 4 år, tilpasses perioden i 1.
pkt. til fondens livscyklus og indløsningspolitik.

5) Forvalteren kan undlade at udbetale en variabel løndel
helt eller delvis, såfremt forvalteren på tidspunktet for
udbetaling af den variable løndel ikke overholder kra-
vene til kapitalgrundlag i § 16, eller hvis Finanstilsynet
vurderer, at der er nærliggende risiko herfor.

6) Forvalteren udbetaler ikke variabel løn til et medlem af
ledelsen, såfremt forvalteren i den periode, som aftalen
om den variable løn vedrører, og indtil tidspunktet for
beregningen heraf får en frist fra Finanstilsynet efter
§ 16 om opfyldelse af kravene til kapitalgrundlag.

Stk. 3. For et medlem af ledelsen i forvaltere må optioner
vedrørende kapitalandele eller lignende instrumenter højst
udgøre 12,5 pct. af honoraret eller den faste grundløn inklu-
sive pension på tidspunktet for beregningen heraf.

Stk. 4. Forvalteren skal sikre sig, at kapitalandele og in-
strumenter m.v., der overdrages til et medlem af ledelsen el-
ler andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse
på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for de for-
valtede alternative investeringsfonde, som en del af den va-
riable løn, som er nævnt i stk. 2, nr. 3, ikke må afhændes af
disse personer i en passende periode. Forvalteren skal ligele-
des sikre sig, at disse personer ikke må foretage en afdæk-
ning af den risiko, der knytter sig til disse kapitalandele og
instrumenter m.v.

Stk. 5. Forvalteren skal sikre sig, at udbetaling eller over-
dragelse af den efter stk. 2, nr. 4, udskudte variable løndel til
et medlem af ledelsen og andre ansatte, hvis aktiviteter har
væsentlig indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på ri-
sikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde,
er betinget af, at de kriterier, der har dannet grundlag for be-
regningen af den variable løndel, fortsat er opfyldt på udbe-
talingstidspunktet, og betinget af, at forvalterens eller de al-
ternative investeringsfondes økonomiske situation ikke er
væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen
af den variable løndel.

Stk. 6. Forvalteren skal sikre sig, at medlemmer af ledel-
sen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for
de forvaltede alternative investeringsfonde, som modtager
variabel løn, skal tilbagebetale den variable løn helt eller
delvis, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af op-
lysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejl-
agtige, og hvis modtageren er i ond tro.

Stk. 7. Forvalteren skal sikre sig, at såfremt et medlem af
ledelsen eller andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig
indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen
for de forvaltede alternative investeringsfonde, tildeles en
pensionsydelse, som helt eller delvis kan sidestilles med va-
riable løndele, skal forvalteren, hvis modtageren forlader
forvalteren inden pensionstidspunktet, beholde denne del af
pensionsydelsen i 5 år i form af instrumenter som nævnt i
stk. 2, nr. 3. Stk. 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på de i

1. pkt. nævnte tilfælde. Hvis modtageren er medlem af det
øverste ledelsesorgan eller ansat hos forvalteren ved pen-
sionsalderen, skal forvalteren udbetale den variable del af
pensionsydelsen til modtageren i form af de i stk. 2, nr. 3,
nævnte instrumenter uden mulighed for afhændelse eller ud-
nyttelse i en periode på 5 år. Stk. 6 finder tilsvarende anven-
delse på de i 3. pkt. nævnte tilfælde.

Stk. 8. En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal
fastsættes på grundlag af en vurdering af den pågældende
modtagers resultater, afdelingens eller de forvaltede alterna-
tive investeringsfondes resultater og forvalterens samlede
resultater.

Stk. 9. Stk. 2-8 finder alene anvendelse på ansættelsesfor-
hold, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster, dog
således at stk. 2-8 finder anvendelse på aftaler om variable
løndele for personer i ansættelsesforhold, der er omfattet af
en kollektiv overenskomst, hvis aftalen om variabel løn ikke
er fastsat i overenskomsten.

Stk. 10. Stk. 2, nr. 1-4, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5 finder ikke
anvendelse for præferenceafkast i følgende situationer:
1) Hvis den alternative investeringsfond har tilbagebetalt

indskuddene til investorerne og et beløb svarende til en
på forhånd fastsat forrentning af indskuddet, førend
præferenceafkast udbetales til medlemmer af ledelsen
eller andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen
for de forvaltede alternative investeringsfonde, og hvis
det præferenceafkast, som udbetales, underlægges til-
bagetagelseskrav, jf. stk. 6, indtil den pågældende alter-
native investeringsfond likvideres.

2) For alternative investeringsfonde, der investerer i akti-
ver, der er karakteriseret ved en lang investeringshori-
sont og ved forudsigelige betalingsstrømme fra de in-
vesterede aktiver, og hvor præferenceafkast udbetales
til medlemmer af ledelsen eller andre ansatte, hvis akti-
viteter har væsentlig indflydelse på forvalterens risiko-
profil eller på risikoprofilen for de forvaltede alternati-
ve investeringsfonde, inden den alternative investe-
ringsfond har tilbagebetalt alle indskuddene til investo-
rerne samt et beløb svarende til hele den på forhånd
fastsatte forrentning af indskuddet. I den forbindelse er
det en forudsætning, at det på tidspunktet for udbeta-
ling af præferenceafkast med stor sikkerhed kan fast-
slås, at investeringen muliggør tilbagebetaling af ind-
skud samt den på forhånd fastsatte forrentning til inve-
storerne inden for en aftalt tidshorisont, og at det præ-
ferenceafkast, som udbetales, underlægges tilbagetagel-
seskrav, jf. stk. 6, indtil den pågældende alternative in-
vesteringsfond likvideres.

Stk. 11. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de
foranstaltninger, som en forvalter skal træffe for at have en
lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og
fremmer en sund og effektiv risikostyring, herunder nærme-
re regler vedrørende udbetaling af variabel løn, jf. de i stk.
1-8 nævnte forhold.

§ 21. En forvalter af alternative investeringsfonde, der er
betydelig i kraft af sin størrelse og størrelsen af de alternati-

12. juni 2013. 11 Nr. 598.



ve investeringsfonde, den forvalter, sin interne organisation
og sine aktiviteters art, formål og kompleksitet, skal nedsæt-
te et aflønningsudvalg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I koncerner med flere virksomheder, som i medfør
af stk. 1 eller § 77 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed
har pligt til at nedsætte et aflønningsudvalg, kan der nedsæt-
tes et fælles aflønningsudvalg for disse virksomheder i kon-
cernen eller en del heraf. Aflønningsudvalget skal organisa-
torisk placeres i en virksomhed under tilsyn af Finanstilsy-
net og skal nedsættes i en virksomhed, der er modervirk-
somhed for de øvrige virksomheder, som udvalget er nedsat
for.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne af aflønningsudval-
get skal være medlemmer af det øverste ledelsesorgan i den
virksomhed, som nedsætter aflønningsudvalget, eller af de
øverste ledelsesorganer i virksomheder, der i medfør af
stk. 2 har et fælles aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget
skal sammensættes således, at medlemmerne er i stand til at
foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af, om virk-
somhedens aflønning, herunder lønpolitik og tilhørende for-
retningsgange, er i overensstemmelse med § 20.

Stk. 4. Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende
arbejde for det øverste ledelsesorgans beslutninger vedrø-
rende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger
herom, som kan have indflydelse på forvalterens risikosty-
ring. Udvalget kan varetage andre opgaver vedrørende af-
lønning. Udvalget skal i det forberedende arbejde varetage
forvalterens langsigtede interesser, herunder også i forhold
til kapitalejere og andre investorer.

§ 22. Inden en forvalter af alternative investeringsfonde
indgår en aftale om variabel løn eller fratrædelsesgodtgørel-
se med et medlem af forvalterens ledelse, skal forvalterens
øverste organ have godkendt forvalterens lønpolitik, jf. § 20,
stk. 1, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn og
retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.

Stk. 2. I en forvalter skal formanden for det øverste ledel-
sesorgan i sin beretning for forvalterens øverste organ rede-
gøre for aflønningen af forvalterens ledelse. Redegørelsen
skal indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående
regnskabsår og om den forventede aflønning i det indevæ-
rende og det kommende regnskabsår.

Stk. 3. Forvalteren skal i årsrapporten offentliggøre det
samlede vederlag for hvert enkelt medlem af ledelsen, som
vedkommende som led i dette hverv har modtaget fra for-
valteren i det pågældende regnskabsår, og som
vedkommende i samme regnskabsår har modtaget som med-
lem af ledelsen i en virksomhed inden for samme koncern.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler for forvalternes
pligt til at offentliggøre oplysninger om deres aflønning af
medlemmer af ledelsen og andre ansatte, hvis aktiviteter har
væsentlig indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på ri-
sikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde.

Interessekonflikter

§ 23. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
ved indretningen af sin virksomhed organisatorisk såvel som
administrativt træffe alle rimelige foranstaltninger med hen-

blik på at identificere, forhindre, styre og overvåge interes-
sekonflikter for at forhindre, at de skader de forvaltede alter-
native investeringsfondes eller deres investorers interesser.

Stk. 2. En forvalter skal kunne identificere interessekon-
flikter, der vil kunne opstå i forbindelse med forvaltningen
af alternative investeringsfonde imellem følgende:
1) Forvalteren, herunder dens ledelse, ansatte eller enhver

anden person, der direkte eller indirekte er forbundet
med forvalteren ved et kontrolforhold, og de forvaltede
alternative investeringsfonde eller investorer i sådanne
alternative investeringsfonde.

2) Forskellige forvaltede alternative investeringsfonde el-
ler UCITS indbyrdes eller imellem investorer i sådanne
fonde eller UCITS.

3) Forvaltede alternative investeringsfonde eller investo-
rer i sådanne fonde og en eller flere af forvalterens an-
dre kunder.

4) To af forvalterens kunder.
Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 og 2 ikke med rimelig sikker-

hed kan sikre, at risikoen for at skade investorernes interes-
ser vil blive undgået, skal forvalteren klart oplyse investo-
rerne om interessekonflikternes generelle karakter eller kil-
derne hertil, inden forvalteren påtager sig opgaver på inve-
storernes vegne.

Stk. 4. Forvalteren skal udarbejde passende politikker og
procedurer for håndteringen af interessekonflikter, som skal
anvendes, når de organisatoriske ordninger og foranstaltnin-
ger efter stk. 1 ikke er tilstrækkelige.

Stk. 5. Hvis forvalteren anvender prime broker-ydelser på
vegne af en alternativ investeringsfond, skal betingelserne
for sådanne ydelser være fastsat i en skriftlig aftale. Mulig-
hederne for værdipapirudlån eller anden overførsel af den
alternative investeringsfonds aktiver, herunder aktiver stillet
til sikkerhed, skal reguleres i aftalen, såfremt dette skal være
muligt, og skal ske inden for rammerne af den alternative in-
vesteringsfonds vedtægter eller fondsbestemmelser. Det skal
fremgå af aftalen, at den alternative investeringsfonds depo-
sitar skal underrettes om aftalen. Forvalteren skal udvise den
fornødne omhu ved udvælgelse af prime brokere, som der
indgås aftale med.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de
foranstaltninger, som forvalteren efter stk. 1 og 3-5 med ri-
melighed kan forventes at træffe, om de forskellige typer af
interessekonflikter, som er omhandlet i stk. 2, og om fore-
byggelse af interessekonflikter.

Risikostyring

§ 24. En forvalter af alternative investeringsfonde skal for
at forebygge interessekonflikter etablere en risikostyrings-
funktion, som skal være funktionelt og hierarkisk adskilt fra
de operative enheder, herunder porteføljeplejefunktionerne,
og som konsekvent og effektivt er i stand til at påvise, måle,
styre og overvåge alle risici, som er relevante i forhold til de
investeringsstrategier, målsætninger og risikoprofiler, som
de forvaltede alternative investeringsfonde hver især følger.

Stk. 2. En forvalter skal foretage relevante stresstest som
en del af risikostyringen.
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Stk. 3. En forvalter skal sikre, at hver af de forvaltede al-
ternative investeringsfondes risikoprofil svarer til deres stør-
relse, porteføljestruktur, investeringsstrategi og investerings-
målsætning som fastlagt i fondens vedtægter eller fondsbe-
stemmelser, prospekt og andre udbudsdokumenter.

Stk. 4. En forvalter af alternative investeringsfonde skal,
når denne investerer på vegne af de forvaltede alternative in-
vesteringsfonde, gennemføre relevant due diligence-proce-
dure.

Stk. 5. En forvalter skal skriftligt fastsætte grænser for det
maksimale gearingsniveau for hver af de forvaltede alterna-
tive investeringsfonde, herunder for mulighederne for gen-
anvendelse af den alternative investeringsfonds aktiver stil-
let til sikkerhed eller garanti, der vil kunne ydes i henhold til
gearingsaftalen. Ved fastlæggelse af grænserne skal forval-
teren tage hensyn til den alternative investeringsfonds type,
strategi, metode til gearing, enhver forbindelse eller anden
relation til andre institutioner, som yder finansielle ydelser,
som kunne udgøre en systemisk risiko, modpartsrisiko, afta-
ler om sikkerhedsstillelse, forholdet imellem aktiver og pas-
siver og omfanget, arten og udbredelsen af forvalterens akti-
viteter på det pågældende marked.

Stk. 6. En forvalter skal gennemgå risikostyringssystemer-
ne med passende hyppighed og mindst én gang årligt med
henblik på at sikre, at de fortsat er tilstrækkelige, og om
nødvendigt tilpasse dem.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om ri-
sikostyringsfunktionen og -systemerne, herunder om krave-
ne i stk. 1-6.

Likviditetsstyring

§ 25. En forvalter af alternative investeringsfonde skal for
hver alternativ investeringsfond med undtagelse af alternati-
ve investeringsfonde, der er af den lukkede type, og som ik-
ke anvender gearing, have og anvende et passende likvidi-
tetsstyringssystem og passende procedurer, der giver forval-
teren mulighed for at overvåge fondens likviditetsrisiko og
sikre, at likviditetsprofilen af investeringerne stemmer over-
ens med fondens underliggende likviditetsforpligtelser.

Stk. 2. Forvalteren skal for alternative investeringsfonde
af den åbne type og for fonde, der anvender gearing, regel-
mæssigt foretage stresstest for normale og ekstraordinære li-
kviditetsforhold. Resultaterne skal indgå i risikovurderingen
af fondene og tillige indgå i vurderingen af, hvad der er et
passende likviditetsstyringssystem og en passende procedu-
re for overvågning af fondenes likviditetsrisiko.

Stk. 3. Forvalteren skal sikre, at der er overensstemmelse
mellem investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsnings-
politik for hver af de forvaltede alternative investeringsfon-
de.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om likvidi-
tetsstyringssystemerne og -procedurerne og om de forplig-
telser, der påhviler forvalteren i medfør af stk. 3.

Investeringer i securitisationspositioner

§ 26. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, hvilke secu-
ritisationspositioner forvaltere af alternative investeringsfon-

de på vegne af alternative investeringsfonde må investere i,
herunder om følgende:
1) De krav, som det engagementsleverende kreditinstitut,

det organiserende kreditinstitut eller den oprindelige
långiver skal opfylde, for at en forvalter af alternative
investeringsfonde må investere på vegne af alternative
investeringsfonde i værdipapirer eller andre finansielle
instrumenter af denne type, som udstedes efter den 1.
januar 2011, samt krav, der sikrer, at det engagements-
leverende kreditinstitut, det organiserende kreditinstitut
eller den oprindelige långiver bevarer en økonomisk in-
teresse på mindst 5 pct. netto.

2) De kvalitative krav, som skal opfyldes af forvaltere, der
investerer i disse værdipapirer eller andre finansielle
instrumenter på vegne af en eller flere alternative inve-
steringsfonde.

Afsnit IV
Organisatoriske krav

Kapitel 5
Generelle bestemmelser

§ 27. En forvalter af alternative investeringsfonde skal til
enhver tid have tilstrækkelige ressourcer og kvalificerede
medarbejdere med henblik på at sikre korrekt forvaltning af
de forvaltede alternative investeringsfonde.

Stk. 2. Under hensynstagen til karakteren af de forvaltede
alternative investeringsfonde skal forvalteren have effektive
former for virksomhedsstyring, herunder
1) en klar organisatorisk struktur med en veldefineret,

gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling,
2) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,
3) skriftlige forretningsgange for alle væsentlige aktivi-

tetsområder,
4) regler for medarbejderes personlige transaktioner, be-

siddelser og forvaltning af egne midler, der som mini-
mum sikrer, at enhver transaktion, der involverer en af
de forvaltede alternative investeringsfonde, kan rekon-
strueres med hensyn til oprindelse, involverede parter
og art samt tid og sted for gennemførelsen,

5) fyldestgørende interne kontrolprocedurer, herunder
kontrolprocedurer for medarbejderes personlige trans-
aktioner, besiddelser og forvaltning af egne midler,

6) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-
området og

7) kontrolprocedurer, der sikrer, at aktiver investeres i
overensstemmelse med den forvaltede fonds vedtægter
eller fondsbestemmelser og gældende lovgivning.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de
foranstaltninger, som en forvalter skal træffe for at have ef-
fektive former for virksomhedsstyring i henhold til stk. 1 og
2.

Kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesorgan
m.v.

§ 28. I forvaltere af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget
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til handel på et reguleret marked i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, eller som har en balan-
cesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgen-
de regnskabsår, skal
1) det øverste ledelsesorgan opstille måltal for andelen af

det underrepræsenterede køn i forvalterens øverste le-
delsesorgan og

2) det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at
øge andelen af det underrepræsenterede køn i forvalte-
rens ledelsesniveauer generelt, jf. dog stk. 5-8.

Stk. 2. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren er an-
svarlig for, påse, at
1) fondens øverste ledelsesorgan har opstillet måltal for

andelen af det underrepræsenterede køn i fondens øver-
ste ledelsesorgan og

2) fondens centrale ledelsesorgan har udarbejdet en politik
for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i
fondens ledelsesniveauer generelt, jf. dog stk. 5-8.

Stk. 3. Stk. 2 finder kun anvendelse for alternative inve-
steringsfonde med registreret hjemsted i Danmark, som har
aktiver med en samlet værdi på 500 mio. kr. eller derover i 2
på hinanden følgende regnskabsår.

Stk. 4. Aktiver, som den alternative investeringsfond har
erhvervet via gearing, jf. § 3, stk. 1, nr. 27, skal medregnes i
opgørelsen over fondens aktiver i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Såfremt en alternativ investeringsfond forvaltes af
en forvalter, der har udarbejdet en politik for at øge andelen
af det underrepræsenterede køn i forvalterens ledelsesni-
veauer generelt, finder stk. 2, nr. 2, ikke anvendelse, hvis
fondens drift udøves af ledelsesniveauet hos forvalteren.

Stk. 6. For moderselskaber, der udarbejder koncernregn-
skab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbej-
des en politik, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, for koncernen
som helhed.

Stk. 7. Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan und-
lade at opstille måltal og udarbejde en politik, jf. stk. 1, nr.
2, og stk. 2, nr. 2, hvis moderselskabet opstiller måltal og
udarbejder en politik for den samlede koncern.

Stk. 8. Forvaltere af alternative investeringsfonde eller de
fonde, som forvalteren forvalter, der i det seneste regnskabs-
år har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade
at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræ-
senterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer, jf. stk. 1, nr.
2, og stk. 2, nr. 2.

Stk. 9. Såfremt en forvalter eller alternativ investerings-
fond både er omfattet af denne bestemmelse og bestemmel-
ser om kønsmæssig sammensætning i det øverste ledelsesor-
gan m.v. i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov
om erhvervsdrivende fonde eller lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder, har denne bestemmelse forrang.

Kapitel 6
Værdiansættelse

§ 29. En forvalter af alternative investeringsfonde skal for
hver alternativ investeringsfond, den forvalter, have proce-

durer for værdiansættelse af fondens aktiver og forpligtelser,
der sikrer, at værdiansættelsen af aktiverne og beregningen
af fondens indre værdi pr. andel sker korrekt, uafhængigt og
konsekvent og i overensstemmelse med denne lov og gæl-
dende national ret. Reglerne for værdiansættelse af aktiverne
og beregning af indre værdi pr. andel skal fremgå af den en-
kelte fonds vedtægter eller fondsbestemmelser.

Stk. 2. Såfremt en alternativ investeringsfond har løbende
emission og indløsning af andele, skal forvalteren sikre, at
værdiansættelse af fondens aktiver og beregningen af den
indre værdi pr. andel sker med en hyppighed, der er hen-
sigtsmæssig i forhold til fondens aktiver og hyppigheden af
emissioner og indløsninger.

Stk. 3. Såfremt en alternativ investeringsfond ikke har lø-
bende emission og indløsning af andele, skal forvalteren sik-
re, at værdiansættelse og beregning af den indre værdi pr.
andel sker i forbindelse med kapitalforhøjelser eller -ned-
sættelser.

Stk. 4. Forvalteren skal sikre, at værdiansættelsen af hver
forvaltet alternativ investeringsfonds aktiver samt beregnin-
gen af den indre værdi pr. andel i fonden sker mindst én
gang årligt.

Stk. 5. Forvalteren skal sikre, at værdiansættelsen udføres
på upartisk vis og med fornøden kompetence og omhu.

§ 30. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
sikre, at de forvaltede alternative investeringsfonde regel-
mæssigt og mindst én gang årligt oplyser fondens investorer
om den indre værdi pr. andel i overensstemmelse med denne
lov, gældende national ret og fondens vedtægter eller fonds-
bestemmelser.

Stk. 2. Forvalteren skal sikre, at fondens vedtægter eller
fondsbestemmelser indeholder bestemmelser om, hvordan
investorerne får oplysninger om værdiansættelse og den in-
dre værdi pr. andel.

§ 31. Værdiansættelsen af en alternativ investeringsfond
kan varetages af forvalteren af den alternative investerings-
fond eller en ekstern vurderingsekspert.

Stk. 2. En ekstern vurderingsekspert kan være en fysisk
eller en juridisk person. Den eksterne vurderingsekspert skal
være uafhængig af forvalteren, den alternative investerings-
fond og personer, der har snævre forbindelser til fonden el-
ler forvalteren.

Stk. 3. Hvis en forvalter selv forestår værdiansættelsen af
en eller flere alternative investeringsfonde, skal opgaven va-
retages af en funktion, der er adskilt fra porteføljeplejefunk-
tionen hos forvalteren. Forvalteren skal endvidere indrette
sin virksomhed, herunder aflønningspolitikken, således, at
interessekonflikter og utilbørlig påvirkning mindskes mest
muligt.

Stk. 4. Hvis en alternativ investeringsfonds depositar fore-
står værdiansættelsen af fondens aktiver som ekstern vurde-
ringsekspert, skal opgaven varetages af en særskilt funktion,
der er adskilt både funktionelt og hierarkisk fra depositar-
funktionen. Depositaren skal sikre, at potentielle interesse-
konflikter er korrekt identificeret, styret, overvåget og oplyst
over for fondens investorer.
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§ 32. Når en ekstern vurderingsekspert forestår værdian-
sættelsen, skal forvalteren af en alternativ investeringsfond
kunne godtgøre, at
1) den eksterne vurderingsekspert er registreringspligtig i

overensstemmelse med lovgivning, herunder admini-
strative bestemmelser, eller fagetiske regler eller er op-
taget i Finanstilsynets register over vurderingseksper-
ter, jf. stk. 2,

2) den eksterne vurderingsekspert kan levere tilstrækkeli-
ge faglige garantier for at kunne udføre værdiansættel-
sen i overensstemmelse med kravene i §§ 29 og 30 og

3) udpegelsen af vurderingseksperten opfylder kravene til
delegation i §§ 38-41 og i bestemmelser fastsat i med-
før af § 44.

Stk. 2. Finanstilsynet kan oprette et register over eksterne
vurderingseksperter, som disse kan søge optagelse i.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
kravene i stk. 1, nr. 1. Endvidere kan Finanstilsynet fastsæt-
te nærmere regler om optagelse i registeret, jf. stk. 2, og om
registerets indretning og førelse.

§ 33. En udpeget ekstern vurderingsekspert må ikke vide-
redelegere værdiansættelsesopgaven til tredjemand.

§ 34. En forvalter af en alternativ investeringsfond skal
underrette Finanstilsynet om, at forvalteren vil bruge en eks-
tern vurderingsekspert, inden aftalen med den eksterne vur-
deringsekspert træder i kraft.

Stk. 2. Såfremt Finanstilsynet vurderer, at kravene i § 32
ikke er opfyldt, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren at ud-
pege en anden vurderingsekspert.

§ 35. Hvis værdiansættelsen af en alternativ investerings-
fond ikke er foretaget af en uafhængig ekstern vurderings-
ekspert, kan Finanstilsynet kræve, at forvalterens værdian-
sættelsesproces eller værdiansættelsen eller begge verifice-
res af en uafhængig ekstern vurderingsekspert eller, hvis det
er relevant, af en revisor.

§ 36. Forvalteren af en alternativ investeringsfond er an-
svarlig for, at værdiansættelsen af alternative investerings-
fondes aktiver og forpligtelser samt beregningen af den in-
dre værdi pr. andel er korrekte, uanset om forvalteren selv
forestår værdiansættelsen og beregningerne eller disse opga-
ver er delegeret til en ekstern vurderingsekspert.

Stk. 2. Forvalteren er ansvarlig for offentliggørelsen af
den indre værdi pr. andel, uanset om forvalteren selv fore-
står beregningerne eller opgaven er delegeret til en ekstern
vurderingsekspert.

Stk. 3. Hvis værdiansættelsen af en alternativ investe-
ringsfonds aktiver og forpligtelser, beregningen af den indre
værdi pr. andel eller begge opgaver er delegeret til en eks-
tern vurderingsekspert, er den eksterne vurderingsekspert
ansvarlig over for forvalteren for ethvert tab, som forvalte-
ren har lidt, som følge af at den eksterne vurderingsekspert
har udvist uagtsomhed eller forsætligt ikke har udført sine
opgaver.

§ 37. Finanstilsynet kan fastsætte regler om følgende:

1) Procedurer for værdiansættelse af aktiver og beregning
af den indre værdi pr. andel.

2) De faglige garantier, som en ekstern vurderingsekspert
skal kunne levere, for at vurderingseksperten kan udfø-
re den relevante værdiansættelse på en effektiv måde.

3) Hyppigheden af den værdiansættelse, der skal foretages
af alternative investeringsfonde med løbende emission
og indløsning, som er passende i forhold til både fon-
dens aktiver og dens emissioner og indløsninger.

Kapitel 7
Delegation

§ 38. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
underrette Finanstilsynet, når forvalteren har til hensigt at
delegere udførelsen af væsentlige opgaver til tredjemand.
Underretningen skal ske, inden delegationsaftalen træder i
kraft.

§ 39. En forvalter af alternative investeringsfonde eller
den, der i henhold til reglerne i denne lov delegerer eller vi-
deredelegerer opgaver, skal løbende kontrollere de ydelser,
der leveres af den virksomhed, der er delegeret til.

§ 40. Delegation kan kun ske, hvis følgende er opfyldt:
1) Forvalteren skal objektivt kunne begrunde hele sin de-

legationsstruktur.
2) Forvalteren skal have sikret sig og skal være i stand til

at godtgøre, at den, der delegeres til, råder over til-
strækkelige ressourcer til at udføre de respektive opga-
ver, og at de personer, der rent faktisk udfører dennes
opgaver, har et tilstrækkelig godt omdømme og fyldest-
gørende erfaring.

3) Ved delegation af porteføljepleje eller risikostyring må
delegationen kun ske til virksomheder, der har tilladel-
se til eller er registreret med henblik på forvaltning af
aktiver, og som er underlagt tilsyn. Er denne betingelse
ikke opfyldt, kan delegation alene ske efter forudgåen-
de godkendelse fra Finanstilsynet.

4) Ved delegation af porteføljepleje eller risikostyring til
en virksomhed i et tredjeland må delegationen kun ske,
når kravene i nr. 3 er opfyldt og der er etableret et sam-
arbejde imellem Finanstilsynet og virksomhedens til-
synsmyndighed.

5) Delegation må ikke forhindre et effektivt tilsyn med
forvalteren og må ikke forhindre forvalteren i at handle
eller den alternative investeringsfond i at blive forvaltet
i investorernes interesse.

6) Forvalteren skal kunne godtgøre, at den, der delegeres
til, har kompetencerne, er i stand til at udføre de pågæl-
dende funktioner og er blevet udvalgt med passende
omhu.

7) Forvalteren skal kunne godtgøre, at forvalteren er i
stand til effektivt at overvåge udførelsen af de delege-
rede opgaver.

8) Forvalteren skal kunne godtgøre, at forvalteren til en-
hver tid vil kunne give yderligere instruktioner til den,
der udfører de delegerede opgaver, og at forvalteren til
enhver tid har mulighed for med øjeblikkelig virkning
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at inddrage delegationen, hvis det er i investorernes in-
teresse.

§ 41. Delegation eller videredelegation af porteføljepleje
eller risikostyring må ikke ske til
1) alternative investeringsfondes depositar eller en, der

har fået overdraget opgaver fra depositaren, eller
2) andre, som kan have interesser, der strider imod forval-

teren af alternative investeringsfondes eller den alterna-
tive investeringsfonds investorers interesser, medmin-
dre den pågældende foretager porteføljeplejen eller risi-
kostyringen i en særskilt funktion, der er adskilt både
funktionelt og hierarkisk fra de funktioner, der vareta-
ger andre opgaver, der kunne skabe interessekonflikter,
og de potentielle interessekonflikter er fyldestgørende
påvist, styret, overvåget og oplyst over for fondens in-
vestorer.

§ 42. Forvalteren af alternative investeringsfondes pligter
og ansvar over for de alternative investeringsfonde og disses
investorer påvirkes ikke af, at forvalteren videredelegerer
opgaver til tredjemand.

Stk. 2. En forvalter må ikke delegere opgaver i et sådant
omfang, at denne ikke reelt kan anses for at være forvalter,
eller at forvalteren får karakter af at være et tomt selskab.

§ 43. Tredjemand må ikke videredelegere væsentlige op-
gaver, denne har fået ved delegation fra forvalteren, med-
mindre følgende betingelser er opfyldt:
1) Forvalteren af alternative investeringsfonde har forud

for videredelegationen godkendt videredelegationen.
2) Forvalteren har givet Finanstilsynet meddelelse om vi-

deredelegationen inden videredelegationsaftalens
ikrafttræden.

3) Videredelegationen skal overholde de krav, der i
§§ 38-40 er opstillet for forvalterens delegation.

Stk. 2. Hvis den, der har fået delegeret væsentlige opgaver
fra tredjemand, videredelegerer opgaverne, skal en sådan
delegation opfylde samme krav som dem, der gælder for
tredjemands videredelegation.

§ 44. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
1) hvornår betingelserne i §§ 38-41 og 43 er opfyldt,
2) hvornår en forvalter af alternative investeringsfonde

anses for at have delegeret opgaver i et sådant omfang,
at forvalteren anses for et tomt selskab efter § 42, stk.
2, og ikke længere kan anses for at være forvalter af
den alternative investeringsfond, og

3) hvilke opgaver der i relation til delegation anses som
væsentlige.

Kapitel 8
Depositar

§ 45. En forvalter af alternative investeringsfonde skal
sikre, at der udpeges en depositar for hver enkelt alternativ
investeringsfond, som den forvalter, i overensstemmelse
med reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Der skal foreligge en skriftlig aftale imellem den
alternative investeringsfond og dens udpegede depositar.

Stk. 3. Delegationsaftalen skal indeholde en regulering af
den udveksling af information, som er nødvendig, for at de-
positaren kan udføre sine opgaver i henhold til gældende
regler.

§ 46. En depositar skal være en af følgende, jf. dog også
stk. 2 og 3:
1) Et kreditinstitut, som har registreret hjemsted i et land

inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, og som har tilladelse i henhold til reglerne, der gen-
nemfører direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om ad-
gang til at optage og udøve virksomhed som kreditin-
stitut.

2) Et fondsmæglerselskab, som har registreret hjemsted i
et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, som er undergivet krav til tilstrækkeligt kapi-
talgrundlag i overensstemmelse med kapitalkravene i
reglerne, der gennemfører artikel 20 i direktiv
2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til investe-
ringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag,
herunder kapitalkrav til operationelle risici, som har
opnået tilladelse i henhold til reglerne, der gennemfører
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for
finansielle instrumenter, og som leverer accessoriske
tjenesteydelser i form af opbevaring og forvaltning af
finansielle instrumenter for kundernes regning, jf. reg-
lerne, der gennemfører bilag I, afsnit B, nr. 1, i direktiv
2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finan-
sielle instrumenter.

3) Andre kategorier af foretagender, der er underlagt til-
synsmæssig regulering og løbende overvågning, og
som den 21. juli 2011 tilhørte de kategorier af foreta-
gender, som landene i Den Europæiske Union havde
fastlagt kunne vælges som depositar for UCITS i hen-
hold til reglerne, der gennemfører artikel 23, stk. 3, i
direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af
love og administrative bestemmelser om visse institut-
ter for kollektiv investering i værdipapirer.

Stk. 2. For alternative investeringsfonde fra et tredjeland
og med forbehold for kravene i § 48, stk. 2, og § 49, nr. 3,
kan depositaren også være et kreditinstitut eller en anden en-
hed af samme type som de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte enhe-
der.

Stk. 3. For alternative investeringsfonde, der opfylder be-
tingelserne i 2. pkt., kan Finanstilsynet tillade, at depositaren
er en enhed, som udfører depositarfunktionerne som en del
af dennes professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter,
med hensyn til hvilke den pågældende enhed er registre-
ringspligtig i medfør af lovgivning, herunder administrative
bestemmelser, eller fagetiske regler, og som kan stille til-
strækkelige finansielle og professionelle garantier med hen-
blik på at gøre den i stand til effektivt at udføre de relevante
depositarfunktioner og opfylde de krav, der er forbundet
med disse funktioner.  Finanstilsynet kan meddele tilladelse
efter 1. pkt., hvis der er tale om en alternativ investerings-
fond, som i en periode på 5 år efter datoen for første investe-
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ring ikke har pligt til at indløse sine investorer, og hvis
grundlæggende investeringspolitik hovedsagelig er at inve-
stere i udstedere eller unoterede selskaber med henblik på
potentielt at opnå bestemmende indflydelse over sådanne
selskaber i overensstemmelse med § 71, eller hvis den alter-
native investeringsfonds grundlæggende investeringspolitik
ikke hovedsagelig er at investere i aktiver, som skal opbeva-
res i depot efter reglerne i § 51, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Et fondsmæglerselskab, der udpeges som deposi-
tar, skal have et kapitalgrundlag, der mindst udgør et beløb
svarende til værdien af 730.000 euro.

§ 47. En forvalter af alternative investeringsfonde kan ik-
ke udpeges som depositar.

Stk. 2. En prime broker, der optræder som modpart til en
alternativ investeringsfond, kan ikke udpeges som depositar
for samme alternative investeringsfond, medmindre prime
brokeren funktionelt og hierarkisk har adskilt udførelsen af
sine depositaropgaver fra sine opgaver som prime broker og
de eventuelle interessekonflikter er fyldestgørende påvist,
styret, overvåget og oplyst over for fondens investorer. En
depositar kan dog delegere sine opbevaringsopgaver til en
prime broker i overensstemmelse med § 54, forudsat at be-
tingelserne i § 54, stk. 2-4, er opfyldt.

§ 48. Depositaren skal være etableret i det land, hvor den
alternative investeringsfond har hjemland, hvis depositaren
er udpeget af en alternativ investeringsfond fra et land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 2. For så vidt angår alternative investeringsfonde fra
et tredjeland, skal depositaren være etableret i det tredjeland,
hvor den alternative investeringsfond er etableret, i hjemlan-
det for den forvalter, der forvalter den alternative investe-
ringsfond, eller i referencelandet for den forvalter, der for-
valter den alternative investeringsfond.

§ 49. Udpegelsen af en depositar, der er etableret i et tred-
jeland, er ud over kravene i § 46 underlagt følgende betin-
gelser:
1) Hvis en alternativ investeringsfond fra et tredjeland

forvaltes af en forvalter med hjemland i Danmark eller
markedsføres i Danmark, skal Finanstilsynet have ind-
gået en aftale om samarbejde og udveksling af oplys-
ninger med depositarens kompetente myndigheder.

2) Hvis en alternativ investeringsfond fra et tredjeland
skal markedsføres i andre lande inden for Den Europæ-
iske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, end Danmark, skal der
være indgået en aftale mellem depositarens kompetente
myndigheder og de kompetente myndigheder i hvert af
disse lande om samarbejde og udveksling af oplysnin-
ger.

3) Depositaren skal være underlagt effektiv tilsynsmæssig
regulering, herunder krav til minimumskapital, og ef-
fektiv overvågning, som svarer til reguleringen og
overvågningen i Den Europæiske Union, og som hånd-
hæves effektivt.

4) Det tredjeland, hvor depositaren er etableret, må ikke
være opført på den liste over ikke samarbejdsvillige
lande og territorier, som er udarbejdet af Financial Ac-
tion Task Force.

5) Hvis en alternativ investeringsfond fra et tredjeland
forvaltes af en forvalter med hjemland i Danmark eller
markedsføres i Danmark, skal Danmark have indgået
en aftale med depositarens kompetente myndigheder,
som fuldt ud overholder standarderne i artikel 26 i Or-
ganisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings
modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst
og formue, og som sikrer effektiv udveksling af oplys-
ninger om skatteforhold, herunder om eventuelle multi-
laterale skatteaftaler.

6) Hvis en alternativ investeringsfond fra et tredjeland
skal markedsføres i andre lande inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået afta-
le med på det finansielle område, end Danmark, skal
der være indgået en aftale mellem depositarens kompe-
tente myndigheder og de kompetente myndigheder i
hvert af disse lande, som fuldt ud overholder standar-
derne i artikel 26 i Organisationen for Økonomisk
Samarbejde og Udviklings modelbeskatningsoveren-
skomst vedrørende indkomst og formue, og som sikrer
effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold,
herunder om eventuelle multilaterale skatteaftaler.

7) Depositaren skal være kontraktligt ansvarlig over for
den alternative investeringsfond eller over for fondens
investorer i overensstemmelse med §§ 55 og 56 og skal
udtrykkeligt have erklæret sig indforstået med at over-
holde § 54.

§ 50. Depositaren skal kontrollere den alternative investe-
ringsfonds betalingsstrømme.

Stk. 2. Depositaren skal føre særlig kontrol med, at alle
betalinger foretaget af eller på vegne af investorerne i for-
bindelse med tegning af andele i fonden er modtaget, og at
alle kontanter i den alternative investeringsfond er bogført
på kontantkonti, i fondens navn eller i forvalterens eller de-
positarens navn, når disse handler på vegne af fonden
1) hos enheder omfattet af reglerne, der gennemfører arti-

kel 18, stk. 1, litra a, b eller c, i direktiv 2006/73/EF af
10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt an-
går de organisatoriske krav til og betingelserne for drift
af investeringsselskaber samt definitioner af begreber
med henblik på nævnte direktiv, eller

2) hos enheder svarende til dem som nævnt i nr. 1 på det
relevante marked, hvor kontantkonti er påkrævet, for-
udsat at disse er underlagt en effektiv tilsynsmæssig re-
gulering og overvågning, som svarer til reguleringen i
Den Europæiske Union, og som håndhæves effektivt
og i overensstemmelse med principperne i artikel 16 i
direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemfø-
relse af direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de orga-
nisatoriske krav til og betingelserne for drift af investe-
ringsselskaber samt definitioner af begreber med hen-
blik på nævnte direktiv.
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Stk. 3. Såfremt kontantkonti oprettes i den alternative in-
vesteringsfonds depositars navn i henhold til stk. 2, må
hverken midler fra den kontoførende enhed eller depositaren
bogføres på sådanne konti.

§ 51. Den alternative investeringsfonds aktiver eller de
aktiver, som forvalteren forvalter på vegne af fonden, skal
overdrages til depositaren til opbevaring efter følgende reg-
ler:
1) For finansielle instrumenter, som kan opbevares i de-

pot, gælder følgende:
a) Depositaren skal opbevare alle finansielle instru-

menter, der kan registreres på en konto eller i et de-
pot oprettet hos depositaren.

b) Depositaren skal opbevare alle fysiske finansielle
instrumenter, der kan udleveres til depositaren.

c) Depositaren sikrer, at de opbevarede finansielle in-
strumenter registreres på konti eller i depoter, der
er separate fra depositarens egne, og at de benytte-
de konti og depoter er oprettet i den alternative in-
vesteringsfonds eller dennes forvalters navn, såle-
des at de til enhver tid kan identificeres som tilhø-
rende den alternative investeringsfond.

d) Registreringerne skal overholde reglerne i § 72 i
lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i
henhold til denne bestemmelse.

2) For andre aktiver gælder følgende:
a) Depositaren skal verificere, at den alternative inve-

steringsfond eller dennes forvalter på vegne af fon-
den er ejer af aktiverne.

b) Vurderingen af ejerskab skal baseres på dokumen-
tation fremlagt af den alternative investeringsfond
eller dennes forvalter og på eventuelt eksisterende
ekstern dokumentation.

c) Depositaren skal føre register over de aktiver, som
depositaren har verificeret at den alternative inve-
steringsfond eller dennes forvalter på vegne af fon-
den er ejer af. Depositaren skal løbende sikre, at re-
gisteret er ajourført.

Stk. 2. Depositaren må ikke sælge, pantsætte eller på an-
den måde disponere over den alternative investeringsfonds
aktiver eller de aktiver, som forvalteren forvalter på vegne
af fonden, uden forudgående samtykke fra fonden eller den-
nes forvalter.

§ 52. Depositaren skal sikre, at
1) salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering

af andele i den alternative investeringsfond sker i over-
ensstemmelse med gældende national ret og fondens
vedtægter eller fondsbestemmelser,

2) beregningen af den indre værdi pr. andel sker i over-
ensstemmelse med gældende lovgivning, fondens ved-
tægter eller fondsbestemmelser og procedurerne i kapi-
tel 6,

3) modydelsen i forbindelse med transaktioner, som den
alternative investeringsfond indgår i, leveres til fonden
inden for sædvanlige frister og

4) den alternative investeringsfonds indtægter anvendes i
overensstemmelse med gældende lovgivning og fon-
dens vedtægter eller fondsbestemmelser.

Stk. 2. Depositaren skal udføre forvalterens instrukser,
medmindre disse strider imod gældende lovgivning eller
fondens vedtægter eller fondsbestemmelser.

§ 53. Depositaren skal under udførelsen af sine opgaver
handle ærligt, retfærdigt, professionelt, uafhængigt og i den
alternative investeringsfonds og dennes investorers interes-
se.

Stk. 2. Depositaren må ikke udføre aktiviteter, der kan
skabe interessekonflikter mellem den alternative investe-
ringsfond, fondens investorer, forvalteren og depositaren
selv, medmindre depositaren funktionelt og hierarkisk har
adskilt udførelsen af sine depositaropgaver fra udførelsen af
de andre opgaver, der potentielt kunne skabe interessekon-
flikter, og de potentielle interessekonflikter er fyldestgøren-
de påvist, styret, overvåget og oplyst til den alternative inve-
steringsfonds investorer.

§ 54. Depositaren må ikke delegere opgaver omfattet af
§§ 50-53 til tredjemand, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan opgaver omfattet af § 51, stk. 1,
delegeres, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) Opgaverne delegeres ikke i den hensigt at unddrage sig

kravene i denne lov.
2) Depositaren skal objektivt kunne begrunde delegatio-

nen.
3) Depositaren har udvist tilstrækkelig dygtighed, grun-

dighed og omhu i forbindelse med udvælgelsen af en-
hver tredjemand, som opgaverne er delegeret til.

4) Depositaren skal udvise dygtighed, grundighed og om-
hu i den løbende kontrol med og overvågning af tredje-
mandens løsning af de delegerede opgaver og derved
forbundne arrangementer.

5) Depositaren skal sikre, at den tredjemand, til hvem op-
gaver er delegeret, i forbindelse med udførelsen af dis-
se opgaver til enhver tid opfylder følgende betingelser:
a) Tredjemandens organisation og kompetencer skal

være tilstrækkelige i forhold til arten og kompleksi-
teten af de aktiver, der tilhører den alternative inve-
steringsfond eller forvalteren på vegne af fonden,
som er overdraget til opbevaring hos tredjemanden.

b) For så vidt angår delegation af de opbevaringsop-
gaver, som er omfattet af § 51, stk. 1, nr. 1, skal
tredjemanden være underlagt en effektiv tilsyns-
mæssig regulering, herunder minimumskapitalkrav,
og overvågning i den pågældende jurisdiktion, og
tredjemanden skal være underlagt periodisk ekstern
revision for at sikre, at de finansielle instrumenter
er i tredjemandens besiddelse, jf. dog stk. 3.

c) Tredjemanden skal holde depositarens kunders ak-
tiver adskilt fra depositarens og tredjemandens eg-
ne aktiver på en måde, så de til enhver tid kan iden-
tificeres som tilhørende den specifikke kunde hos
depositaren.

d) Tredjemanden må ikke sælge, pantsætte eller på
anden måde disponere over aktiverne uden forud-
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gående at have fået samtykke til dette fra den alter-
native investeringsfond eller dennes forvalter og at
have underrettet depositaren herom.

e) Tredjemanden skal overholde pligterne og forbud-
dene i §§ 51 og 53.

Stk. 3. Depositaren kan delegere til tredjemand, uanset at
kravene i stk. 2, nr. 5, litra b, ikke er opfyldt, hvis følgende
betingelser er opfyldt:
1) Delegationen skal gælde finansielle instrumenter, for

hvilke der gælder, at et tredjelands lovgivning kræver,
at disse skal opbevares i depot hos en lokal enhed.

2) Der delegeres ikke funktioner i videre omfang end kræ-
vet som følge af tredjelands lovgivning.

3) Ingen lokal enhed opfylder kravene i stk. 2, nr. 5, litra
b, for delegation.

4) Investorerne i den alternative investeringsfond skal for-
ud for deres investering i fonden behørigt informeres
om, at delegationen er påkrævet på grund af regler i
tredjelandet, og om omstændighederne, der retfærdig-
gør delegationen.

5) Den alternative investeringsfond eller dens forvalter
skal have pålagt depositaren at delegere opbevaring af
sådanne finansielle instrumenter til den lokale enhed.

Stk. 4. Delegation efter undtagelsen i stk. 3 kan kun opret-
holdes, så længe alle betingelserne i stk. 3, nr. 1-3, er op-
fyldt.

Stk. 5. Tredjemand kan videredelegere de opgaver, som
tredjemand har fået delegeret af depositaren, under forud-
sætning af at videredelegationen opfylder samme krav, som
gælder for depositarens delegation. § 56 finder anvendelse
på de relevante parter i tilfælde af videredelegation.

Stk. 6. Levering af ydelser via værdipapirafviklingssyste-
mer, der er omfattet af reglerne, som gennemfører direktiv
98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalings-
systemer og værdipapirafviklingssystemer, og levering af
ydelser via tredjelandes værdipapirafviklingssystemer, anses
ikke som delegation af depositarfunktioner.

§ 55. Depositaren er ansvarlig over for den alternative in-
vesteringsfond eller fondens investorer for tab af finansielle
instrumenter opbevaret i depot efter reglerne i § 51, stk. 1,
nr. 1, som er forårsaget af depositaren eller tredjemand, til
hvem opgaven er delegeret.

Stk. 2. I tilfælde af tab af finansielle instrumenter opbeva-
ret i depot skal depositaren uden unødigt ophold yde en er-
statning til den alternative investeringsfond eller dennes for-
valter på vegne af fonden i form af finansielle instrumenter
af samme type eller et beløb svarende til værdien af disse.

Stk. 3. Depositaren er dog ikke ansvarlig for tab efter stk.
1 og 2, såfremt denne kan bevise, at tabet skyldes en ekstern
hændelse, som depositaren ikke med rimelighed kunne for-
ventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have
været uundgåelige, også selv om depositaren havde truffet
alle rimelige forholdsregler.

Stk. 4. Depositaren er endvidere ansvarlig over for den al-
ternative investeringsfond eller dennes investorer for ethvert
andet tab, som disse måtte lide som følge af depositarens

uagtsomme eller forsætlige misligholdelse af sine forpligtel-
ser efter denne lov.

§ 56. Depositarens ansvar påvirkes ikke af en eventuel de-
legation efter § 54, jf. dog stk. 2 og § 57.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan depositaren frigøre sig fra sit er-
statningsansvar i forbindelse med tab af finansielle instru-
menter opbevaret i depot hos tredjemand efter reglerne om
delegation i § 54, hvis depositaren kan bevise, at
1) alle krav til delegation af opbevaringen af finansielle

instrumenter efter § 54 er opfyldt,
2) der er indgået en skriftlig aftale imellem depositaren og

tredjemanden, som udtrykkeligt overdrager deposita-
rens erstatningsansvar til tredjemanden og samtidig gør
det muligt for den alternative investeringsfond eller
dennes forvalter på vegne af fonden at gøre et krav
gældende over for tredjemanden i tilfælde af tab af fi-
nansielle instrumenter eller gør det muligt for deposita-
ren at gøre et sådant krav gældende på vegne af den al-
ternative investeringsfond, og

3) der er indgået en skriftlig aftale imellem depositaren og
den alternative investeringsfond eller dennes forvalter
på vegne af fonden, som udtrykkeligt tillader en sådan
frigørelse fra erstatningsansvaret, og som giver den ob-
jektive begrundelse for at indgå en sådan aftale om de-
positarens frigørelse fra erstatningsansvar.

§ 57. Når lovgivningen i et tredjeland kræver, at visse fi-
nansielle instrumenter skal opbevares i depot hos en lokal
enhed, og der ikke er nogen lokale enheder, der opfylder de-
legationskravene i § 54, stk. 2, nr. 5, litra b, kan en depositar
endvidere frigøre sig fra sit erstatningsansvar, hvis følgende
betingelser er opfyldt:
1) Den alternative investeringsfonds vedtægter eller

fondsbestemmelser skal udtrykkeligt give mulighed for
en sådan frigørelse fra erstatningsansvar.

2) Investorerne i den alternative investeringsfond skal for-
ud for deres investering i fonden være behørigt infor-
meret om frigørelsen fra erstatningsansvar og de om-
stændigheder, der berettiger den.

3) Den alternative investeringsfond eller dens forvalter
skal have pålagt depositaren at delegere opbevaringen
af sådanne finansielle instrumenter til den lokale enhed.

4) Der er indgået en skriftlig aftale imellem depositaren
og tredjemanden, som udtrykkeligt overdrager deposi-
tarens erstatningsansvar til tredjemanden og samtidig
gør det muligt for den alternative investeringsfond eller
dennes forvalter på vegne af fonden at gøre et krav
gældende over for tredjemanden i tilfælde af tab af fi-
nansielle instrumenter eller gør det muligt for deposita-
ren at gøre et sådant krav gældende på vegne af den al-
ternative investeringsfond.

5) Der skal være indgået en skriftlig aftale imellem depo-
sitaren og den alternative investeringsfond eller dens
forvalter på vegne af fonden, som udtrykkeligt tillader
en sådan frigørelse fra erstatningsansvaret.

§ 58. Hvis en depositar eller tredjemand er ifaldet ansvar
over for den alternative investeringsfonds investorer, kan
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fondens investorer gøre dette ansvar gældende enten direkte
eller indirekte igennem fondens forvalter afhængigt af den
juridiske karakter af forholdet imellem depositaren, fondens
forvalter og fondens investorer.

§ 59. En depositar skal efter anmodning stille alle de op-
lysninger til rådighed for depositarens kompetente myndig-
heder, som depositaren har indhentet under udførelsen af si-
ne opgaver, og som kan være nødvendige for den alternative
investeringsfonds og dennes forvalters kompetente myndig-
heder. Såfremt den alternative investeringsfond eller dennes
forvalters kompetente myndigheder er forskellige fra depo-
sitarens, skal depositarens kompetente myndigheder straks
videregive de modtagne oplysninger til den alternative inve-
steringsfond og dennes forvalters kompetente myndigheder.

§ 60. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for føl-
gende:
1) Depositaraftalens indhold, jf. § 45, stk. 2 og 3.
2) Vurdering af, om tredjelandes tilsynsmæssige regule-

ring og overvågning svarer til reguleringen i Den Euro-
pæiske Union og håndhæves effektivt, jf. § 49, nr. 3.

3) Betingelserne for udførelsen af depositarfunktionerne i
§ 50, stk. 1, og §§ 51 og 52, herunder
a) hvilke typer af finansielle instrumenter der er om-

fattet af depositarens opbevaringspligt, jf. § 51, stk.
1, nr. 1,

b) betingelserne for, hvordan depositaren skal udøve
sine opbevaringsopgaver med hensyn til finansielle
instrumenter, der er registreret hos en central depo-
sitar, og

c) betingelserne for, hvordan depositaren efter § 51,
stk. 1, nr. 2, skal udøve sine opbevaringsopgaver
med hensyn til finansielle instrumenter, som er ud-
stedt på navn og registreret hos en udsteder eller en
registrator.

4) Depositarens forpligtelser i forbindelse med udvælgel-
se og overvågning af tredjemand ved delegation af de-
positaropgaver, jf. § 54, stk. 2, nr. 3 og 4.

5) De krav, der stilles til tredjemands adskillelse af depo-
sitarens egne aktiver fra sine kunders aktiver, jf. § 54,
stk. 2, nr. 5, litra c.

6) De nærmere betingelser og omstændigheder, hvorunder
finansielle aktiver, som depositaren er ansvarlig for,
skal anses for at være gået tabt, jf. § 55, stk. 1.

7) Hvad der skal forstås ved eksterne hændelser, som de-
positaren ikke med rimelighed kunne forventes at have
kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været
uundgåelige, også selv om depositaren havde truffet al-
le rimelige forholdsregler, jf. § 55, stk. 3.

8) Hvilke betingelser og omstændigheder der skal forelig-
ge, for at der er objektive grunde til at indgå en aftale,
der frigør depositaren for dennes erstatningsansvar, jf.
§ 56, stk. 2, nr. 3.

Afsnit V
Gennemsigtighed m.v.

Kapitel 9
Årsrapport for alternative investeringsfonde

§ 61. For hver alternativ investeringsfond fra et land in-
den for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, som for-
valteren forvalter, eller for hver alternativ investeringsfond,
som forvalteren markedsfører i et land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, skal forvalteren senest 6 må-
neder efter udgangen af hvert regnskabsår stille en årsrap-
port til rådighed.

Stk. 2. Årsrapporten skal efter anmodning fremsendes til:
1) Investorerne i den relevante alternative investerings-

fond.
2) Finanstilsynet.
3) De kompetente myndigheder i den alternative investe-

ringsfonds hjemland.
Stk. 3. Årsrapporten skal som minimum indeholde følgen-

de:
1) En balance eller en formueopgørelse.
2) En opgørelse over indtægter og udgifter i det pågæl-

dende regnskabsår.
3) En beretning om aktiviteterne i det forløbne regnskabs-

år.
4) Væsentlige ændringer i de i §§ 62, 64 og 65 omhandle-

de oplysninger i løbet af det regnskabsår, som årsrap-
porten dækker.

5) Den samlede lønsum i regnskabsåret fordelt på fast og
variabel løn, der udbetales af forvalteren til de ansatte,
samt antal modtagere og, hvor det er relevant, præfe-
renceafkast, der udbetales af den alternative investe-
ringsfond.

6) Den samlede lønsum fordelt på forvalterens ledelse og
ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på ri-
sikoprofilen for de forvaltede alternative investerings-
fonde.

Stk. 4. De regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporten
udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsmæssige
regler og standarder i den alternative investeringsfonds
hjemland eller de regnskabsmæssige standarder i det tredje-
land, hvor den alternative investeringsfond er etableret, og i
overensstemmelse med de regnskabsmæssige bestemmelser,
der fremgår af den alternative investeringsfonds vedtægter
eller fondsbestemmelser.

Stk. 5. Regnskabsoplysningerne i årsrapporten skal være
revideret af en eller flere revisorer, der er godkendt i hen-
hold til reglerne, der gennemfører direktiv 2006/43/EF af
17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og
konsoliderede regnskaber. Revisionspåtegningen inklusive
eventuelle forbehold skal gengives ubeskåret i årsrapporten.
For forvaltere, der markedsfører alternative investeringsfon-
de, der er fra et tredjeland, kan årsrapporterne fra disse fon-
de revideres i overensstemmelse med gældende internatio-
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nale revisionsstandarder i det land, hvor fonden har sit regi-
strerede hjemsted.

Stk. 6. Hvis den alternative investeringsfond i henhold til
national regulering skal offentliggøre en årsrapport senest 6
måneder efter regnskabsårets udløb, er det kun de oplysnin-
ger, der er nævnt i stk. 3, og som ikke allerede indgår i den
reviderede og offentliggjorte årsrapport, som forvalteren er
forpligtet til at stille til rådighed eller fremsende efter stk. 1
og 2. Dette kan ske separat eller som en tilføjelse til årsrap-
porten. Hvis nogle af de oplysninger, som er nævnt i stk. 3,
udleveres separat som et supplement til en årsrapport, der er
offentliggjort som nævnt i 1. pkt., skal forvalteren samtidig
oplyse, at de øvrige oplysninger kan findes i den offentlig-
gjorte årsrapport og henvise til det sted, hvor årsrapporten er
offentliggjort.

Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for års-
rapportens indhold og form. Reglerne skal afpasses efter den
type alternative investeringsfond, de gælder for.

Kapitel 10
Forvalterens oplysningsforpligtelser over for investorerne

§ 62. En forvalter skal for hver alternativ investeringsfond
fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, som den forvalter, samt for hver alternativ investerings-
fond, som forvalteren markedsfører i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, stille følgende oplys-
ninger samt eventuelle væsentlige ændringer af disse til rå-
dighed for fondens investorer på den måde, der er angivet i
fondens vedtægter eller fondsbestemmelser, inden investo-
rerne investerer i den alternative investeringsfond:
1) En beskrivelse af den alternative investeringsfonds in-

vesteringsstrategi og investeringsmålsætninger.
2) Hvor en eventuel masterfond er etableret.
3) Hvis den alternative investeringsfond har en fund of

funds-struktur, skal det oplyses, hvor de underliggen-
de fonde er etableret.

4) En beskrivelse af de typer aktiver, som den alternative
investeringsfond kan investere i.

5) En beskrivelse af den eller de fremgangsmåder, den
alternative investeringsfond kan benytte, når den inve-
sterer, og de risici, der er forbundet med sådanne
fremgangsmåder.

6) En beskrivelse af alle gældende investeringsbegræns-
ninger.

7) En beskrivelse af de omstændigheder, hvorunder den
alternative investeringsfond kan anvende gearing, her-
under hvilke former for gearing og hvilke kilder til
gearing fonden kan benytte, eventuelle begrænsninger
for brug af gearing samt alle risici forbundet med fon-
dens brug af gearing.

8) Det maksimale niveau for gearing.
9) En beskrivelse af mulighederne for at genanvende den

alternative investeringsfonds aktiver og sikkerhed stil-
let af fonden.

10) En beskrivelse af de procedurer, hvorefter den alterna-
tive investeringsfond kan ændre sin investeringsstrate-
gi eller investeringspolitik eller begge.

11) En beskrivelse af de vigtigste retlige konsekvenser af
at indgå en aftale om at investere i den alternative in-
vesteringsfond. Herunder skal der oplyses om juris-
diktion og lovvalg, og om der findes juridiske sik-
ringsakter, der skal iagttages for at sikre fuldbyrdelse
og anerkendelse i den jurisdiktion, hvor den alternati-
ve investeringsfond er etableret.

12) Identifikation af den alternative investeringsfonds for-
valter, depositar, revisor og alle andre leverandører af
tjenesteydelser inklusive en beskrivelse af deres for-
pligtelser og investorernes rettigheder i forhold til dis-
se.

13) En beskrivelse af, hvordan forvalteren af den alterna-
tive investeringsfond opfylder kravene i § 16, stk. 5.

14) En beskrivelse af enhver forvaltningsopgave, som den
alternative investeringsfonds forvalter har delegeret,
jf. bilag 1, nr. 1 og 2, og af enhver opgave, som depo-
sitaren har delegeret. Beskrivelserne skal angive,
hvem der har fået overdraget en opgave, og en beskri-
velse af eventuelle interessekonflikter, der kan opstå i
forbindelse med delegationerne.

15) En beskrivelse af de metoder og procedurer, den alter-
native investeringsfond har fastlagt efter § 29, stk. 1,
for værdi- og prisansættelse af fondens aktiver og for-
pligtelser, herunder de metoder, der benyttes for vær-
diansættelse af aktiver og forpligtelser, der er svære at
værdiansætte.

16) En beskrivelse af den alternative investeringsfonds
styring af likviditetsrisici, herunder en beskrivelse af
investorernes ret til at blive indløst både under norma-
le og under ekstraordinære omstændigheder samt de
aftaler, der er indgået med investorer om indløsning.

17) En beskrivelse af alle gebyrer og omkostninger med
angivelse af de maksimale beløb, som direkte eller in-
direkte afholdes af investorerne.

18) En beskrivelse af, hvordan forvalteren sikrer, at alle
investorer behandles retfærdigt.

19) Hvis en eller flere investorer opnår fortrinsbehandling
eller retten til fortrinsbehandling, skal fortrinsbehand-
lingen, typen af investorer, der kan opnå en sådan be-
handling, og, hvis det er relevant, den eller disses juri-
diske eller økonomiske tilknytning til den alternative
investeringsfond eller forvalteren beskrives.

20) Den seneste årsrapport som omhandlet i § 61.
21) Proceduren og betingelserne for udstedelse og salg af

andele.
22) Den alternative investeringsfonds seneste indre værdi

eller markedspris pr. andel.
23) Den alternative investeringsfonds historiske resultater,

hvis sådanne er tilgængelige.
24) Hvis den alternative investeringsfond benytter en

prime broker, skal identiteten af prime brokeren op-
lyses, og alle væsentlige aftaler med prime brokeren
skal beskrives inklusive en beskrivelse af, hvordan
eventuelle interessekonflikter håndteres, og i givet
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fald den bestemmelse i aftalen med den alternative in-
vesteringsfonds depositar, som vedrører mulighed for
overførsel og genanvendelse af fondens aktiver, samt
en beskrivelse af enhver overførsel af ansvar til prime
brokeren.

25) En beskrivelse af, hvordan og hvornår oplysningerne
omfattet af §§ 64 og 65 offentliggøres.

Stk. 2. Forvalteren skal informere den alternative investe-
ringsfonds investorer om eventuelle foranstaltninger, som
depositaren har truffet med henblik på at frigøre sig helt el-
ler delvis for ansvar, jf. § 56, stk. 2. Forvalteren skal straks
informere den alternative investeringsfonds investorer, hvis
der sker ændringer i depositarens ansvar.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om, hvilke oplysninger der skal gives til detai-
linvestorer, og i hvilken form informationen skal gives, i det
omfang markedsføring til detailinvestorer tillades.

§ 63. Hvis den alternative investeringsfond skal offentlig-
gøre et prospekt efter reglerne, der gennemfører direktiv
2003/71/EF af 4. november 2007 om det prospekt, der skal
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden
eller optages til handel, skal forvalteren kun offentliggøre de
oplysninger, der er nævnt i § 62, stk. 1 og 2, og som ikke
allerede indgår i prospektet. Offentliggørelsen kan ske sepa-
rat eller som et tillæg til prospektet.

§ 64. En forvalter skal for hver alternativ investeringsfond
fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, som den forvalter, samt for hver alternativ investerings-
fond, som forvalteren markedsfører i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, regelmæssigt oplyse
fondenes investorer om følgende:
1) Andelen i procent af aktiverne i den alternative investe-

ringsfond, som på grund af deres illikvide natur er om-
fattet af særlige foranstaltninger.

2) Alle nye ordninger til styring af den alternative investe-
ringsfonds likviditet.

3) Den alternative investeringsfonds aktuelle risikoprofil
og de risikostyringssystemer, som forvalteren benytter
til at styre fondens risici.

§ 65. En forvalter skal for hver alternativ investeringsfond
fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, som den forvalter, samt for hver alternativ investerings-
fond, som forvalteren markedsfører i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, hvis fonden benytter
gearing, med regelmæssige mellemrum oplyse fondens in-
vestorer om følgende:
1) Enhver ændring af det maksimale gearingsniveau, som

forvalteren kan benytte på vegne af den alternative in-
vesteringsfond, og enhver ret til at genanvende stillet
sikkerhed eller anden garanti stillet i henhold til den af-
tale, der muliggør gearingen.

2) Det totale beløb, som den alternative investeringsfond
er gearet med.

§ 66. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for de i
§§ 64 og 65 angivne oplysningsforpligtelser, herunder om
hyppigheden for afgivelse af de oplysninger, som er omfat-
tet af § 65. Reglerne tilpasses efter den type forvalter, som
de gælder for.

Kapitel 11
Forvalterens oplysningsforpligtelser over for Finanstilsynet

§ 67. Forvaltere af alternative investeringsfonde skal re-
gelmæssigt afgive oplysninger til Finanstilsynet om følgen-
de:
1) De vigtigste markeder, som forvalteren handler på som

led i porteføljeplejen for de alternative investeringsfon-
de, som forvalteren forvalter.

2) De vigtigste instrumenter, som forvalteren handler med
som led i porteføljeplejen for de alternative investe-
ringsfonde, som forvalteren forvalter.

3) De vigtigste instrumenter, som forvalteren handler
med.

4) De markeder, som forvalteren er medlem af eller hand-
ler på.

5) De væsentligste risikoeksponeringer og koncentrationer
for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren
forvalter.

Stk. 2. Ved udgangen af hvert kvartal skal forvalteren ef-
ter anmodning indsende en liste til Finanstilsynet over de al-
ternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter.

Stk. 3. Forvalteren skal for hver alternativ investerings-
fond fra Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, som for-
valteren forvalter, indsende følgende oplysninger til Finans-
tilsynet:
1) Den procentuelle andel af den alternative investerings-

fonds aktiver, som er omfattet af særlige foranstaltnin-
ger, fordi de er illikvide.

2) Alle nye ordninger til styring af den alternative investe-
ringsfonds likviditet.

3) Den aktuelle risikoprofil og de risikostyringssystemer
for den alternative investeringsfond, som forvalteren
anvender til at styre markedsrisici, likviditetsrisici,
modpartsrisici og andre risici, herunder operationelle
risici.

4) Oplysninger om de vigtigste kategorier af aktiver, som
den alternative investeringsfond har investeret i.

5) Resultaterne af de stresstest, der foretages i henhold til
§ 24, stk. 2, og § 25, stk. 2.

Stk. 4. Finanstilsynet kan kræve, at forvaltere, som Dan-
mark er værtsland for, og som forvalter eller markedsfører
alternative investeringsfonde i Danmark, forsyner Finanstil-
synet med de oplysninger, som Finanstilsynet skønner nød-
vendige for at føre tilsyn med overholdelsen af de regler,
som Danmark har ansvaret for at føre tilsyn med, herunder
§§ 18, 19 og 23. Finanstilsynet må dog ikke kræve andre el-
ler flere oplysninger end de oplysninger, som Finanstilsynet
kan kræve af forvaltere med tilladelse til at forvalte alterna-
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tive investeringsfonde efter § 11, for så vidt angår kontrollen
af, om de overholder de samme regler.

Stk. 5. Finanstilsynet kan kræve, at forvaltere skal indbe-
rette andre oplysninger til Finanstilsynet end dem, der er an-
ført i dette kapitel, hvis det er nødvendigt, for at Finanstilsy-
net effektivt kan overvåge opbygningen af systemiske risici.
Finanstilsynet kan kræve oplysningerne regelmæssigt eller
på ad hoc-basis. Finanstilsynet underretter Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om de oplys-
ningskrav, som Finanstilsynet har stillet. Finanstilsynet kan
endvidere fastætte yderligere indberetningskrav, hvis Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
under særlige omstændigheder, og hvor det er påkrævet for
at sikre det finansielle systems stabilitet og integritet eller
for at fremme langsigtet bæredygtig vækst, anmoder Finans-
tilsynet om at indføre yderligere indberetningskrav.

Stk. 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de
rapporterings- og oplysningsforpligtelser, som gælder for
forvaltere efter stk. 1-5.

§ 68. En forvalter skal for hver af de alternative investe-
ringsfonde, som forvalteren forvalter, og som i væsentligt
omfang anvender gearing, stille følgende oplysninger til rå-
dighed for Finanstilsynet:
1) Det gearingsniveau, der anvendes af den alternative in-

vesteringsfond.
2) En opdeling mellem gearing baseret på lån i kontanter

eller værdipapirer og gearing i finansielle derivater.
3) Oplysninger om det omfang, hvori fondens aktiver er

blevet genanvendt i henhold til gearingsaftaler.
4) De fem største kilder til lånte kontanter eller værdipapi-

rer for hver alternativ investeringsfond og de gearede
beløb, der er modtaget fra hver af disse kilder for den
alternative investeringsfond.

Stk. 2. For forvaltere, hvis registrerede hjemsted er i et
tredjeland, omfatter pligten til at stille oplysninger til rådig-
hed for Finanstilsynet efter stk. 1 kun de alternative investe-
ringsfonde, som forvalteren forvalter, der er fra et land in-
den for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, eller som
markedsføres af forvalteren i Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område.

Stk. 3. Forvalteren skal påvise over for Finanstilsynet, at
de gearingslofter, den fastsætter for hver alternativ investe-
ringsfond, som den forvalter, er rimelige, og at de af forval-
teren fastsatte gearingslofter til enhver tid overholdes.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
hvornår gearing efter stk. 1 skal anses for at være anvendt i
væsentligt omfang af en forvalter på vegne af en alternativ
investeringsfond.

Finanstilsynets anvendelse af oplysningerne

§ 69. Finanstilsynet skal anvende de oplysninger, som
forvalteren indsender i medfør af § 61, stk. 1, og §§ 67 og
68, til at vurdere, i hvilket omfang gearede investeringer, der
anvendes som led i alternative investeringsfondes investe-
ringer, bidrager til at forøge den systemiske risiko i det fi-

nansielle system, risikoen for uro på markederne eller risi-
ciene for den økonomiske vækst på lang sigt.

Stk. 2. Finanstilsynet skal sørge for, at de oplysninger om
forvaltere, som er indhentet i henhold til § 68, stk. 1 og 3, og
de oplysninger, som forvalteren har indsendt i henhold til §
11, stilles til rådighed for kompetente myndigheder i lande
inden for Den Europæiske Union og lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 160, stk.
1, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndig-
hed og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Finans-
tilsynet skal tillige sørge for hurtigst muligt og bilateralt at
sende oplysninger direkte til andre kompetente myndigheder
i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
hvis en forvalter, der er omfattet af deres tilsyn, eller en al-
ternativ investeringsfond, der forvaltes af denne forvalter,
vil kunne udgøre en vigtig kilde til modpartsrisiko for et
kreditinstitut eller andre systemrelevante institutioner i disse
lande.

Stk. 3. Finanstilsynet skal vurdere, hvilken risiko for den
finansielle stabilitet en forvalters anvendelse af gearing i
forbindelse med de enkelte alternative investeringsfonde,
som den forvalter, vil kunne indebære.

Stk. 4. Når det skønnes nødvendigt for at sikre den finan-
sielle stabilitet, skal Finanstilsynet efter underretning af Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Det
Europæiske Råd for Systemiske Risici og i givet fald den re-
levante alternative investeringsfonds kompetente myndighe-
der fastsætte grænser for det gearingsniveau, som forvalte-
ren må anvende for de enkelte fonde, som forvalteren for-
valter. Finanstilsynet kan også fastsætte andre restriktioner i
forvalterens forvaltning af en alternativ investeringsfond for
at begrænse gearingens medvirken til at forøge den systemi-
ske risiko i det finansielle system eller risikoen for uro på
markederne.

Stk. 5. Hvis Finanstilsynet agter at træffe en afgørelse
som nævnt i stk. 4, som er i modstrid med den rådgivning
herom, som Finanstilsynet har modtaget fra Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, skal Finanstilsy-
net underrette Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed herom med angivelse af begrundelsen her-
for.

Stk. 6. Når Finanstilsynet har pålagt forvalteren begræns-
ninger i anvendelse af gearing i en alternativ investerings-
fond eller andre restriktioner i forvalterens forvaltning af en
alternativ investeringsfond, skal Finanstilsynet underrette
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed,
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og den alternati-
ve investeringsfonds kompetente myndigheder.

Stk. 7. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, skal
Finanstilsynet sende den i stk. 4 nævnte underretning,
mindst 10 arbejdsdage før grænserne træder i kraft eller bli-
ver forlænget.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
under hvilke omstændigheder og hvordan Finanstilsynet
fastsætter grænser for en forvalters brug af gearing samt an-
dre restriktioner i en forvalters forvaltning af en alternativ
investeringsfond.
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Kapitel 12
Forvalterens forpligtelser, når en alternativ

investeringsfond opnår bestemmende indflydelse over et
unoteret selskab

§ 70. Reglerne i dette kapitel gælder for
1) forvaltere af alternative investeringsfonde, som forval-

ter en eller flere alternative investeringsfonde, der en-
ten individuelt eller kollektivt på grundlag af en aftale
opnår bestemmende indflydelse over et unoteret sel-
skab, og

2) forvaltere af alternative investeringsfonde, der i hen-
hold til aftale herom samarbejder med en eller flere an-
dre forvaltere om, at de alternative investeringsfonde,
som de forvalter, kollektivt opnår bestemmende indfly-
delse over et unoteret selskab.

Stk. 2. En forvalter af alternative investeringsfonde, der
forvalter alternative investeringsfonde, som erhverver en ka-
pitalinteresse, der ikke udgør en bestemmende indflydelse i
et unoteret selskab, skal ligeledes afgive de i § 72, stk. 1,
omhandlede oplysninger.

Stk. 3. § 73, stk. 1-3, og § 75 finder ligeledes anvendelse
for forvaltere, som forvalter alternative investeringsfonde,
som opnår bestemmende indflydelse over udstedere. I så
fald finder stk. 4 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Stk. 4. Reglerne i dette kapitel gælder ikke, hvis de unote-
rede selskaber er:
1) Små eller mellemstore virksomheder som defineret i

artikel 2, stk. 1, i bilaget til Europa-Kommissionens
henstilling 2003/361/EF.

2) Selskaber, der særlig har til formål at købe, besidde el-
ler administrere fast ejendom.

Stk. 5. Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, i
den udstrækning de strider mod reglerne i lov om informa-
tion og høring af lønmodtagere.

Stk. 6. Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, i
den udstrækning der gælder strengere regler vedrørende er-
hvervelse af andele i udstedere og unoterede selskaber.

§ 71. Ved bestemmende indflydelse i unoterede selskaber
forstås i dette kapitel at råde over mere end 50 pct. af stem-
merettighederne i selskabet. Procentdelen af stemmerettig-
hederne beregnes på grundlag af alle de kapitalandele, der er
knyttet stemmerettigheder til, også hvis udøvelsen heraf er
suspenderet.

Stk. 2. Ved beregningen af procentdelen af stemmerettig-
hederne, som den relevante alternative investeringsfond rå-
der over, lægges de stemmerettigheder, som den relevante
alternative investeringsfond råder direkte over, sammen med
de stemmerettigheder, som følgende råder over:
1) Enhver virksomhed, der er underlagt bestemmende ind-

flydelse af den alternative investeringsfond.
2) Enhver fysisk og juridisk person, der handler i eget

navn, men på vegne af den alternative investeringsfond
eller af en virksomhed, der er underlagt bestemmende
indflydelse af den alternative investeringsfond.

Stk. 3. Den procentdel af stemmerettighederne, der med-
fører, at der opnås bestemmende indflydelse over en udste-
der, samt beregningsmåden herfor skal i forbindelse med

reglerne i § 72, stk. 1-3, og § 75 fastsættes efter reglerne i
det land, hvor selskabet har sit registrerede hjemsted.

§ 72. Når en alternativ investeringsfond erhverver, afhæn-
der eller ejer kapitalandele i et unoteret selskab, skal fon-
dens forvalter underrette Finanstilsynet om andelen af fon-
dens stemmerettigheder i det unoterede selskab, når som
helst denne andel når, overstiger eller falder under tærskler-
ne på 10 pct., 20 pct., 30 pct., 50 pct. og 75 pct.

Stk. 2. En forvalter af alternative investeringsfonde, som
forvalter en alternativ investeringsfond, der individuelt eller
kollektivt opnår bestemmende indflydelse over et unoteret
selskab, skal underrette følgende om fondens opnåelse af
bestemmende indflydelse:
1) Det unoterede selskab.
2) De øvrige kapitalejere, hvis identitet og adresser forval-

teren er i besiddelse af, eller som forvalteren kan ind-
hente fra det unoterede selskab eller fra et register, som
forvalteren har eller kan få adgang til.

3) Finanstilsynet.
Stk. 3. Underretningen efter stk. 2 skal indeholde oplys-

ninger om følgende:
1) Den situation, for så vidt angår stemmerettigheder, der

følger af den alternative investeringsfonds opnåelse af
den bestemmende indflydelse.

2) Betingelserne, i henhold til hvilke den bestemmende
indflydelse blev opnået, med angivelse af identiteten af
de øvrige samarbejdende kapitalejere, enhver fysisk el-
ler juridisk person eller enhed, der har ret til at stemme
på deres vegne, og, hvis det er relevant, den kæde af
virksomheder, hvorigennem der rådes over stemmeret-
tighederne.

3) Den dato, hvor den bestemmende indflydelse blev op-
nået.

Stk. 4. Forvalteren skal i underretningen til det unoterede
selskab anmode selskabets øverste ledelsesorgan om uden
unødig forsinkelse at underrette arbejdstagernes repræsen-
tanter eller, når sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv om
den bestemmende indflydelse, som den forvaltede alternati-
ve investeringsfond har opnået, samt give de oplysninger,
der er nævnt i stk. 3. Forvalteren skal udfolde alle rimelige
bestræbelser på at sikre, at det øverste ledelsesorgan har op-
lyst arbejdstagernes repræsentanter eller, når sådanne ikke
findes, arbejdstagerne selv i overensstemmelse med denne
bestemmelse.

Stk. 5. Underretning efter stk. 1-3 skal ske så hurtigt som
muligt og senest 10 arbejdsdage efter den dag, hvor den al-
ternative investeringsfond har nået, over- eller underskredet
den relevante tærskel eller opnået bestemmende indflydelse
over det unoterede selskab.

Oplysninger ved opnåelse af bestemmende indflydelse

§ 73. En forvalter af alternative investeringsfonde, som
forvalter en alternativ investeringsfond, der individuelt eller
kollektivt opnår bestemmende indflydelse over et unoteret
selskab eller en udsteder, skal stille de i stk. 2 omhandlede
oplysninger til rådighed for følgende:
1) Det unoterede selskab.
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2) Det unoterede selskabs kapitalejere, hvis identitet og
adresser forvalteren er i besiddelse af eller kan indhente
fra det unoterede selskab eller fra et register, som for-
valteren har eller kan få adgang til.

3) Finanstilsynet.
Stk. 2. Forvalteren skal afgive følgende oplysninger:

1) Identifikation af den eller de forvaltere, der enten indi-
viduelt eller kollektivt med andre forvaltere forvalter
de alternative investeringsfonde, som har opnået be-
stemmende indflydelse.

2) Politikken for forebyggelse og styring af interessekon-
flikter særlig mellem forvalteren, den eller de alternati-
ve investeringsfonde og det unoterede selskab, herun-
der oplysninger om de konkrete beskyttelsesforanstalt-
ninger, der skal sikre, at enhver aftale mellem forvalte-
ren eller den alternative investeringsfond og selskabet
indgås på armslængdevilkår.

3) Politikken for ekstern og intern kommunikation vedrø-
rende det unoterede selskab særlig over for selskabets
ansatte.

Stk. 3. Forvalteren skal i underretningen til det unoterede
selskab anmode selskabets øverste ledelsesorgan om uden
unødig forsinkelse at underrette arbejdstagernes repræsen-
tanter eller, når sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv om
de oplysninger, som er nævnt i stk. 2. Forvalteren skal ud-
folde alle rimelige bestræbelser på at sikre, at det øverste le-
delsesorgan har oplyst arbejdstagernes repræsentanter eller,
når sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv i overensstem-
melse med reglerne i denne bestemmelse.

Stk. 4. En forvalter af alternative investeringsfonde, som
forvalter en alternativ investeringsfond, der individuelt eller
kollektivt opnår bestemmende indflydelse over et unoteret
selskab, skal enten selv eller gennem den forvaltede alterna-
tive investeringsfond give oplysninger om den alternative
investeringsfonds hensigt med hensyn til det unoterede sel-
skabs fremtidige virksomhed og de sandsynlige konsekven-
ser for beskæftigelsen, herunder enhver væsentlig ændring i
arbejdsvilkårene, til følgende:
1) Det unoterede selskab.
2) Det unoterede selskabs kapitalejere, hvis identitet og

adresser forvalteren er i besiddelse af eller kan indhente
fra det unoterede selskab eller fra et register, som for-
valteren har eller kan få adgang til.

Stk. 5. Forvalteren skal udfolde alle rimelige bestræbelser
på at sikre, at det øverste ledelsesorgan i det unoterede sel-
skab stiller de i stk. 4 nævnte oplysninger til rådighed for det
unoterede selskabs arbejdstagerrepræsentanter eller, når så-
danne ikke findes, for arbejdstagerne selv.

Stk. 6. En forvalter af alternative investeringsfonde, som
forvalter en alternativ investeringsfond, der alene eller sam-
men med andre opnår bestemmende indflydelse over et uno-
teret selskab, skal give Finanstilsynet og den alternative in-
vesteringsfonds investorer oplysninger om, hvordan erhver-
velsen blev finansieret.

Særlige bestemmelser om årsrapporter for alternative
investeringsfonde, der har bestemmende indflydelse over

unoterede selskaber

§ 74. En forvalter af alternative investeringsfonde, der
forvalter en alternativ investeringsfond, som individuelt el-
ler kollektivt opnår bestemmende indflydelse over et unote-
ret selskab, skal
1) anmode om og gøre sig alle bestræbelser på at sikre, at

årsrapporten for det unoterede selskab, som er udarbej-
det i overensstemmelse med stk. 2, af selskabets ledelse
stilles til rådighed for arbejdstagerrepræsentanterne el-
ler, når sådanne ikke findes, arbejdstagerne selv senest
ved udløbet af fristen for udarbejdelse af den pågæl-
dende årsrapport i henhold til det relevante lands natio-
nale regler, eller

2) medtage de i stk. 2 nævnte oplysninger vedrørende det
eller de relevante unoterede selskaber i den i § 61 om-
handlede årsrapport for hver alternativ investerings-
fond.

Stk. 2. De supplerende oplysninger, der i overensstemmel-
se med stk. 1 skal indgå i selskabets eller den alternative in-
vesteringsfonds årsrapport, skal mindst omfatte en rimelig
gennemgang af udviklingen i selskabets virksomhed, som il-
lustrerer selskabets situation på statustidspunktet for årsrap-
porten. Årsrapporten skal endvidere indeholde en beskrivel-
se af følgende:
1) Enhver betydningsfuld hændelse indtruffet efter regn-

skabsårets afslutning.
2) Selskabets forventede fremtidige udvikling.
3) Oplysninger vedrørende erhvervelse af egne kapitalan-

dele, jf. reglerne, der gennemfører artikel 22, stk. 2, i
direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samord-
ning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af
de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til
beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredje-
mands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktiesel-
skabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital,
med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde.

Stk. 3. En forvalter af alternative investeringsfonde, der
forvalter en alternativ investeringsfond, som individuelt el-
ler kollektivt opnår bestemmende indflydelse over et unote-
ret selskab, skal
1) anmode om og gøre sig alle rimelige bestræbelser på at

sikre, at selskabets ledelse i det unoterede selskab stil-
ler de i stk. 1, nr. 2, omhandlede oplysninger vedrøren-
de selskabet til rådighed for arbejdstagerrepræsentan-
terne eller, når sådanne ikke findes, for arbejdstagerne
senest ved udløbet af fristen i § 61, stk. 1, eller

2) stille de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1, til
rådighed for investorerne i den alternative investerings-
fond, i det omfang disse oplysninger allerede forelig-
ger, inden for den i § 61 stk. 1, nævnte frist og under
alle omstændigheder ikke senere end den dato, hvor
årsrapporten fra det unoterede selskab senest skal udar-
bejdes i henhold til det relevante lands nationale regler.
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Udlodningsbegrænsning m.v.

§ 75. En forvalter af alternative investeringsfonde, der in-
dividuelt eller kollektivt opnår bestemmende indflydelse
over et unoteret selskab eller en udsteder, er i en periode på
24 måneder efter den alternative investeringsfonds opnåelse
af bestemmende indflydelse over selskabet underlagt følgen-
de pligter og forbud, jf. dog stk. 3-5:
1) Forvalteren må ikke muliggøre, støtte eller give in-

struks til nogen udlodning til kapitalejere, kapitalned-
sættelse, indløsning af kapitalandele eller erhvervelse
af egne kapitalandele i selskabet.

2) Forvalteren skal træffe alle rimelige forholdsregler for
at forhindre udlodning til kapitalejere, kapitalnedsættel-
ser, indløsning af kapitalandele eller selskabets erhver-
velse af egne kapitalandele.

Stk. 2. Ved erhvervelse af egne kapitalandele i selskabet
efter stk. 1 skal tillige medregnes kapitalandele erhvervet af
en person, der handler i eget navn, men på vegne af selska-
bet.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at for-
valteren medvirker til udlodninger til kapitalejere, når der til
udlodningen udelukkende anvendes frie reserver, hvorved
forstås beløb, som i selskabets senest godkendte årsregnskab
er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er
bundne i henhold til lov eller vedtægter, med fradrag af
overført underskud.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at for-
valteren medvirker til selskabets erhvervelse af egne kapital-
andele, hvis selskabets nettoaktiver efter erhvervelsen
mindst svarer til beløbet for den tegnede kapital med tillæg
af de reserver, som i henhold til lov eller vedtægter ikke kan
udloddes.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at for-
valteren medvirker til kapitalnedsættelse i selskabet, hvis
formålet med kapitalnedsættelsen er at dække underskud el-
ler at inkludere pengebeløb i en særlig reserve, der ikke kan
udloddes, under forudsætning af at størrelsen af en sådan re-
serve herefter ikke udgør mere end 10 pct. af den nedsatte
tegnede kapital.

Afsnit VI
Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning

Kapitel 13
Markedsføring i Danmark af andele i alternative

investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på

det finansielle område, af forvaltere med registreret
hjemsted i Danmark

§ 76. Forvaltere af alternative investeringsfonde med regi-
streret hjemsted i Danmark, som forvalter alternative inve-
steringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, kan markedsføre disse fondes andele til
professionelle investorer i Danmark, hvis betingelserne i §§
77-80 er opfyldt.

Stk. 2. Hvis den alternative investeringsfond, som forval-
teren ønsker at markedsføre i Danmark, er en feederfond, er
det en betingelse for, at forvalteren må markedsføre fonden
inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Uni-
onen har indgået aftale med på det finansielle område, at
masterfonden ligeledes er fra et land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, og at masterfonden forvaltes
af en forvalter fra et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, med tilladelse til at forvalte alternative in-
vesteringsfonde.

§ 77. Forvaltere af alternative investeringsfonde med regi-
streret hjemsted i Danmark, der i Danmark ønsker at mar-
kedsføre alternative investeringsfonde fra Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, skal indgive anmeldelse til Finanstil-
synet for hver fond forud for markedsføring.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal være skriftlig og om-
fatte følgende dokumentation og oplysninger:
1) En driftsplan med en entydig identifikation af de alter-

native investeringsfonde, som forvalteren planlægger at
markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etable-
ret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.
6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om

hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.

7) Hvor det er relevant, oplysninger om de foranstaltnin-
ger, der er truffet for at forhindre, at andele i fonden
markedsføres til detailinvestorer, også når forvalteren
benytter uafhængige enheder til at levere investerings-
ydelser i forbindelse med fonden.

§ 78. Senest 20 arbejdsdage efter at have modtaget en
fuldstændig anmeldelse i henhold til § 77, stk. 2, skal Fi-
nanstilsynet give forvalteren meddelelse om, hvorvidt for-
valteren kan påbegynde markedsføring af den alternative in-
vesteringsfond i Danmark. Afslag på markedsføring må kun
meddeles, hvis forvalterens forvaltning af den alternative in-
vesteringsfond ikke er i overensstemmelse med denne lov
og regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øv-
rigt ikke overholder denne lov og regler udstedt i medfør
heraf.

Stk. 2. Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den
alternative investeringsfond i Danmark fra den dato, hvor
Finanstilsynet har underrettet forvalteren om, at markedsfø-
ring kan påbegyndes.

Stk. 3. Såfremt Danmark ikke er hjemland for den alterna-
tive investeringsfond, skal Finanstilsynet umiddelbart efter
at have truffet afgørelse om, at den alternative investerings-
fond kan markedsføres i Danmark, tillige underrette de
kompetente myndigheder i den alternative investeringsfonds
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hjemland om, at forvalteren kan påbegynde markedsføring
af andele i fonden i Danmark.

§ 79. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til § 77, stk. 2. For planlagte ændringer
skal underretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne
iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstil-
synet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 2. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

§ 80. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for
1) formen og indholdet af den anmeldelse, som forvalte-

ren skal sende til Finanstilsynet forud for markedsfø-
ring i henhold til § 77, og

2) formen for den skriftlige underretning, som forvalteren
skal indsende til Finanstilsynet, jf. § 79, stk. 1, om
planlagte eller indtrufne ændringer i de oplysninger,
der er afgivet i henhold til § 77, stk. 2.

Markedsføring i et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det

finansielle område, af andele i alternative investeringsfonde
fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land,

som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, af en forvalter med registreret hjemsted i Danmark

§ 81. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, der ønsker at markedsføre an-
dele i alternative investeringsfonde fra et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, til professionelle inve-
storer i et andet land inden for Den Europæiske Union eller
et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, skal give Finanstilsynet meddelelse herom.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal være skriftlig og om-
fatte følgende dokumentation og oplysninger:
1) En driftsplan med en entydig identifikation af de alter-

native investeringsfonde, som forvalteren planlægger at
markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etable-
ret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.
6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om

hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.

7) Oplysninger om den eller de medlemsstater, hvor for-
valteren har til hensigt at markedsføre andele til profes-
sionelle investorer for hver fond.

8) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at
markedsføre fonde, og eventuelle oplysninger om de
foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele
i hver fond markedsføres til detailinvestorer, også når
forvalteren benytter uafhængige enheder til at levere
investeringsydelser i forbindelse med fonden.

§ 82. Den i § 81 nævnte anmeldelse skal udfærdiges på et
sprog, der er gængs i den internationale finansverden.

§ 83. Hvis den alternative investeringsfond, som forvalte-
ren ønsker at markedsføre i henhold til § 81, er en feeder-
fond, er det en betingelse for, at forvalteren må markedsføre
fonden i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, at masterfonden ligeledes er fra et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, og at masterfon-
den forvaltes af en forvalter med tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde.

§ 84. Senest 20 arbejdsdage efter at have modtaget en
fuldstændig anmeldelse, som opfylder betingelserne i §§ 81
og 82, skal Finanstilsynet fremsende anmeldelsen til de
kompetente myndigheder i det land, hvor det er hensigten at
den alternative investeringsfond skal markedsføres. Finans-
tilsynet fremsender kun anmeldelsen, hvis forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond er i overens-
stemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør heraf
og forvalteren i øvrigt overholder denne lov og regler ud-
stedt i medfør heraf.

Stk. 2. Finanstilsynet vedlægger en erklæring om, at for-
valteren har tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde med en investeringsstrategi, som den pågældende al-
ternative investeringsfond følger.

§ 85. Når Finanstilsynet har sendt anmeldelsen til de
kompetente myndigheder i værtslandet, jf. § 84, underretter
Finanstilsynet straks forvalteren om fremsendelsen. Forval-
teren kan påbegynde markedsføringen af den alternative in-
vesteringsfond i værtslandet fra datoen for denne underret-
ning.

Stk. 2. Hvis den alternative investeringsfond har hjemland
i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, end værtslandet, skal Finanstilsynet tillige underret-
te de kompetente myndigheder i den alternative investe-
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ringsfonds hjemland om, at forvalteren kan påbegynde mar-
kedsføring af andele i fonden i værtslandet.

§ 86. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til § 81, stk. 2. For planlagte ændringer
skal underretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne
iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstil-
synet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 2. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 4. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks de kompetente myndighe-
der i forvalterens værtsland om ændringerne.

§ 87. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for
1) formen og indholdet af den anmeldelse, som forvalte-

ren skal sende til Finanstilsynet forud for markedsfø-
ring i henhold til §§ 81 og 82, og

2) formen for den skriftlige underretning, som forvalteren
skal indsende til Finanstilsynet, jf. § 86, stk. 1, om
planlagte eller indtrufne ændringer i de oplysninger,
der er afgivet i henhold til § 81.

Markedsføring i Danmark af andele i alternative
investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske

Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, af en forvalter med registreret

hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle

område

§ 88. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, som har fået tilladelse til at forvalte
alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gen-
nemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde, og som ønsker at markeds-
føre andele i alternative investeringsfonde fra et land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har

indgået aftale med på det finansielle område, over for pro-
fessionelle investorer i Danmark, kan begynde denne mar-
kedsføring fra det tidspunkt, hvor de kompetente myndighe-
der i forvalterens hjemland har underrettet forvalteren om, at
de har fremsendt en anmeldelse og erklæring herom til Fi-
nanstilsynet i henhold til reglerne i direktiv 2011/61/EU af
8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen omhandlet i stk. 1.

Kapitel 14
Forvaltning af alternative investeringsfonde fra et andet
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som

Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
af forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret

hjemsted i Danmark

§ 89. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark kan forvalte alternative inve-
steringsfonde, der er etableret i et andet land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, enten direkte eller ved
oprettelse af en filial, under forudsætning af at forvalteren
har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde
med den pågældende type investeringsstrategi.

§ 90. Første gang en forvalter af alternative investerings-
fonde med registreret hjemsted i Danmark ønsker at forvalte
alternative investeringsfonde, der er etableret i et andet land
inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, skal forval-
teren indgive følgende oplysninger til Finanstilsynet:
1) Hvilket land inden for Den Europæiske Union eller

land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, forvalteren har til hensigt at forvalte de
alternative investeringsfonde i enten direkte eller ved
oprettelse af en filial.

2) En driftsplan, som bl.a. skal beskrive, hvilke ydelser
forvalteren har til hensigt at levere, og hvilke alternati-
ve investeringsfonde forvalteren har til hensigt at for-
valte.

Stk. 2. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
har til hensigt at oprette en filial i værtslandet til at forestå
forvaltningen, skal forvalteren ud over oplysningerne nævnt
i stk. 1 indgive følgende oplysninger til Finanstilsynet:
1) Filialens organisatoriske struktur.
2) Adressen i den alternative investeringsfonds hjemland,

hvorfra dokumenter kan rekvireres.
3) Navnene på og kontaktinformation vedrørende de per-

soner, som er ansvarlige for filialens ledelse.
Stk. 3. Oplysningerne meddelt i henhold til stk. 1 og 2

skal udfærdiges på et sprog, der er gængs i den internationa-
le finansverden.

§ 91. Finanstilsynet fremsender senest 1 måned efter at
have modtaget hele den i § 90, stk. 1, omhandlede doku-
mentation eller senest 2 måneder efter at have modtaget hele
den i § 90, stk. 2, omhandlede dokumentation denne fuld-
stændige dokumentation til de kompetente myndigheder i
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forvalterens værtsland. Finanstilsynet fremsender kun an-
meldelsen, hvis forvalterens forvaltning af den alternative
investeringsfond er i overensstemmelse med denne lov og
regler udstedt i medfør heraf og forvalteren i øvrigt overhol-
der denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Finanstilsynet vedlægger en erklæring om, at for-
valteren har tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde med den investeringsstrategi, som den pågældende al-
ternative investeringsfond følger.

§ 92. Når Finanstilsynet har sendt oplysningerne til de
kompetente myndigheder i værtslandet, jf. § 91, underretter
Finanstilsynet straks forvalteren herom. Forvalteren kan på-
begynde levering af forvaltningsydelser i værtslandet efter
at have modtaget denne underretning.

§ 93. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til § 90. For planlagte ændringer skal un-
derretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne iværk-
sættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstilsynet,
straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 2. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 4. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks de kompetente myndighe-
der i forvalterens værtsland om ændringerne.

§ 94. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for
1) de oplysninger, der skal gives efter § 90, og
2) formen for den skriftlige underretning, som forvalteren

skal indsende til Finanstilsynet, jf. § 93, stk. 1, om
planlagte eller indtrufne ændringer i de oplysninger,
der er afgivet i henhold til § 90.

Forvaltning af alternative investeringsfonde etableret i
Danmark af forvaltere af alternative investeringsfonde med

registreret hjemsted i et andet land inden for Den

Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område

§ 95. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, som har fået tilladelse til at forvalte
alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gen-
nemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde, kan påbegynde forvaltning
af alternative investeringsfonde, der er etableret i Danmark,
fra det tidspunkt, hvor de kompetente myndigheder i forval-
terens hjemland har underrettet forvalteren om, at de til Fi-
nanstilsynet har fremsendt de oplysninger, der fremgår af §
90, stk. 1, hvis forvaltningen skal ske direkte, og de oplys-
ninger, der fremgår af § 90, stk. 2, hvis forvaltningen skal
ske via en filial i Danmark, samt en erklæring om, at forval-
teren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfon-
de med den pågældende type investeringsstrategi.

Forvaltning af alternative investeringsfonde, der er fra et
tredjeland, og som ikke markedsføres i et land inden for Den

Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, af forvaltere af

alternative investeringsfonde med hjemsted i Danmark

§ 96. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, som har tilladelse i henhold til
§ 11, kan forvalte alternative investeringsfonde, der er fra et
tredjeland, og som ikke markedsføres inden for et land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, såfremt føl-
gende betingelser er opfyldt:
1) Forvalteren overholder alle krav i denne lov og regler

udstedt i medfør heraf med undtagelse af kapitel 8 og
9, for så vidt angår disse fonde.

2) Finanstilsynet skal have indgået passende samarbejds-
aftaler med de kompetente myndigheder i det tredje-
land, hvor den alternative investeringsfond er etableret,
der lever op til internationale standarder, og som sætter
Finanstilsynet i stand til at føre tilsyn med forvalteren i
henhold til denne lov, herunder overvåge de systemiske
risici.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for ud-
formning og indhold af de i stk. 1, nr. 2, omhandlede samar-
bejdsaftaler.

Kapitel 15
Markedsføring ved brug af markedsføringspas i et land

inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, af

alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland, der
forvaltes af en forvalter fra et land inden for Den

Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område

§ 97. Dette kapitel finder anvendelser på markedsføring
af andele i følgende alternative investeringsfonde:
1) Alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland,

og som forvaltes af en forvalter med tilladelse.
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2) Alternative investeringsfonde fra et land i Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået afta-
le med på det finansielle område, som er feederfonde,
der ikke opfylder kravet i § 76, stk. 2.

§ 98. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, der ønsker at markedsføre an-
dele i de i § 97 nævnte fonde til professionelle investorer i
Danmark, et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, skal opfylde alle krav i denne lov og regler udstedt i
medfør af heraf med undtagelse af reglerne i kapitel 13 og
14. Endvidere skal følgende betingelser være opfyldt:
1) Der skal være indgået passende samarbejdsaftaler mel-

lem Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i
landet, hvor den alternative investeringsfond, jf. § 97,
nr. 1, eller masterfonden for feederfonden, jf. § 97, nr.
2, har sit registrerede hjemsted, der lever op til interna-
tionale standarder, og som sætter Finanstilsynet i stand
til at føre tilsyn med forvalteren i henhold til denne lov,
herunder overvåge de systemiske risici.

2) Det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond
har sit registrerede hjemsted, må ikke være registreret
som et ikkesamarbejdsvilligt land og territorium af Fi-
nancial Action Task Force.

3) Det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er
etableret, skal have indgået en aftale med Danmark og
med alle de lande i Den Europæiske Union og lande,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, hvor den alternative investeringsfond planlæg-
ges markedsført, som overholder standarderne i artikel
26 i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Ud-
viklings modelbeskatningsoverenskomst vedrørende
indkomst og formue, og som sikrer en effektiv udveks-
ling af oplysninger om skatteforhold, herunder oplys-
ninger i relation til multilaterale skatteaftaler.

Markedsføring i Danmark af alternative investeringsfonde,
der er fra et tredjeland, og som forvaltes af en forvalter med

registreret hjemsted i Danmark

§ 99. En forvalter af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, der ønsker at markedsføre an-
dele i de i § 97 nævnte fonde til professionelle investorer i
Danmark, skal indgive en anmeldelse til Finanstilsynet for
hver fond forud for markedsføringen.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal være skriftlig og om-
fatte følgende dokumentation og oplysninger:
1) En driftsplan med en entydig identifikation af de alter-

native investeringsfonde, som forvalteren planlægger at
markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etable-
ret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.

6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om
hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.

7) Hvor det er relevant, oplysninger om de foranstaltnin-
ger, der er truffet for at forhindre, at andele i fonden
markedsføres til detailinvestorer, også når forvalteren
benytter uafhængige enheder til at levere investerings-
ydelser i forbindelse med fonden.

§ 100. Senest 20 arbejdsdage efter at have modtaget en
fuldstændig anmeldelse i henhold til § 99 skal Finanstilsynet
give forvalteren meddelelse om, hvorvidt forvalteren kan
påbegynde markedsføring af den alternative investerings-
fond i Danmark. Afslag på markedsføring må kun meddeles,
hvis forvalterens forvaltning af den alternative investerings-
fond ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler
udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt ikke
overholder denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den
alternative investeringsfond i Danmark fra den dato, hvor
Finanstilsynet har underrettet forvalteren om, at markedsfø-
ring kan påbegyndes.

Stk. 3. Finanstilsynet skal underrette Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om, at forvalte-
ren har fået tilladelse til at markedsføre andele i den alterna-
tive investeringsfond i Danmark.

§ 101. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til § 99, stk. 2. For planlagte ændringer
skal underretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne
iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstil-
synet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 2. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 4. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks Den Europæiske Værdipa-
pir- og Markedstilsynsmyndighed, hvis ændringerne vedrø-
rer ophøret af markedsføring af visse alternative investe-
ringsfonde eller markedsføring af yderligere fonde. Finans-
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tilsynet skal, hvis det er relevant, ligeledes underrette de
kompetente myndigheder i forvalterens værtsland om æn-
dringerne.

Markedsføring i et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det

finansielle område, af alternative investeringsfonde, der er
fra et tredjeland, og som forvaltes af en forvalter med

registreret hjemsted i Danmark

§ 102. En forvalter af alternative investeringsfonde med
hjemsted i Danmark, der ønsker at markedsføre andele i de i
§ 97 nævnte alternative investeringsfonde til professionelle
investorer i et andet land end Danmark inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, skal indgive en anmeldelse
til Finanstilsynet for hver sådan fond.

Stk. 2. Anmeldelsen efter stk. 1 skal være skriftlig og om-
fatte følgende dokumentation og oplysninger:
1) En driftsplan med en entydig identifikation af de alter-

native investeringsfonde, som forvalteren planlægger at
markedsføre, og oplysning om, hvor fondene er etable-
ret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.
6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om

hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.

7) Oplysninger om den eller de medlemsstater, hvor for-
valteren har til hensigt at markedsføre andele til profes-
sionelle investorer for hver fond.

8) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at
markedsføre fonde, og eventuelle oplysninger om de
foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele
i hver fond markedsføres til detailinvestorer, også når
forvalteren benytter uafhængige enheder til at levere
investeringsydelser i forbindelse med fonden.

§ 103. Den i § 102 nævnte anmeldelse skal udfærdiges på
et sprog, der er gængs i den internationale finansverden.

§ 104. Senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af en fuld-
stændig anmeldelse, som opfylder betingelserne i § 102,
skal Finanstilsynet fremsende anmeldelsen til de kompetente
myndigheder i det land, hvor det er hensigten at den alterna-
tive investeringsfond skal markedsføres. Finanstilsynet
fremsender kun anmeldelsen, hvis forvalterens forvaltning
af den alternative investeringsfond er i overensstemmelse
med denne lov og regler udstedt i medfør heraf og forvalte-
ren i øvrigt overholder denne lov og regler udstedt i medfør
heraf.

Stk. 2. Finanstilsynet vedlægger en erklæring om, at for-
valteren har tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde med en investeringsstrategi, som den pågældende al-
ternative investeringsfond følger.

§ 105. Når Finanstilsynet har sendt anmeldelsen til de
kompetente myndigheder i værtslandet, jf. § 104, underretter
Finanstilsynet straks forvalteren om fremsendelsen. Forval-
teren kan påbegynde markedsføringen af den alternative in-
vesteringsfond i værtslandet fra datoen for denne underret-
ning.

Stk. 2. Finanstilsynet skal underrette Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om, at forvalte-
ren kan påbegynde markedsføringen af andele i den alterna-
tive investeringsfond i værtslandet.

§ 106. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til § 102, stk. 2. For planlagte ændringer
skal underretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne
iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstil-
synet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 2. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 1.

Stk. 3. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 2, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 4. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks Den Europæiske Værdipa-
pir- og Markedstilsynsmyndighed, hvis ændringerne vedrø-
rer ophøret af markedsføring af visse alternative investe-
ringsfonde eller markedsføring af yderligere fonde. Finans-
tilsynet skal, hvis det er relevant, ligeledes underrette de
kompetente myndigheder i forvalterens værtsland om æn-
dringerne.

§ 107. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler vedrø-
rende:
1) Formen og indholdet af den anmeldelse, som forvalte-

ren skal sende til Finanstilsynet forud for markedsfø-
ring i henhold til § 99.

2) Formen og indholdet af den anmeldelse, som forvalte-
ren skal sende til Finanstilsynet forud for markedsfø-
ring i henhold til § 102.

3) Formen af de i §§ 101 og 106 omhandlende skriftlige
underretninger.
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Markedsføring ved brug af markedsføringspas i Danmark af
alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland, af en
forvalter fra et andet land inden for Den Europæiske Union

eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område

§ 108. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, som har fået tilladelse til at
markedsføre de i § 97 nævnte fonde i henhold til regler, der
gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forval-
tere af alternative investeringsfonde, og som ønsker at mar-
kedsføre disse fonde til professionelle investorer i Danmark,
kan påbegynde denne markedsføring fra det tidspunkt, hvor
de kompetente myndigheder i forvalterens hjemland har un-
derrettet forvalteren om, at de har fremsendt en fuldstændig
anmeldelse og en erklæring om, at forvalteren har tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde med den pågæl-
dende investeringsstrategi, til Finanstilsynet i henhold til
reglerne i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen omhandlet i stk. 1.

Kapitel 16
Markedsføring uden markedsføringspas i Danmark af
alternative investeringsfonde fra et tredjeland af en

forvalter fra et land inden for Den Europæiske Union eller
et land, som Unionen har indgået aftale med på det

finansielle område

§ 109. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i Danmark, et andet land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, som har fået tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til reg-
ler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om
forvaltere af alternative investeringsfonde, og som ønsker at
markedsføre alternative investeringsfonde fra et tredjeland
eller alternative investeringsfonde fra et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, som er feederfonde,
der ikke opfylder kravet i § 76, stk. 2, til professionelle inve-
storer i Danmark, kan af Finanstilsynet få tilladelse til dette,
når følgende betingelser er opfyldt:
1) Forvalteren overholder alle krav i denne lov og regler,

der er udstedt i medfør af loven med undtagelse af ka-
pitel 8.

2) Forvalteren sikrer, at der udpeges en eller flere enhe-
der, som skal være forskellige fra forvalteren selv, til at
udføre de opgaver, der er omfattet af § 50, § 51, stk. 1,
og § 52. Forvalteren skal underrette Finanstilsynet om
identiteten af de enheder, der udfører de opgaver, der er
omfattet af § 50, § 51, stk. 1, og § 52.

3) Finanstilsynet skal have indgået passende samarbejds-
aftaler med de kompetente myndigheder i det tredje-
land, hvor den alternative investeringsfond er etableret,
der lever op til internationale standarder, og som sætter

Finanstilsynet i stand til at føre tilsyn med forvalteren i
henhold til denne lov, herunder overvåge de systemiske
risici.

4) Det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er
etableret, må ikke være registreret som et ikkesamar-
bejdsvilligt land og territorium af Financial Action
Task Force.

§ 110. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen omhandlet i § 109.

Kapitel 17
Regler for tilladelse og markedsføring for forvaltere af

alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et
tredjeland

Krav om tilladelse i referenceland forud for forvaltning eller
markedsføring

§ 111. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland skal have et referenceland
i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
inden forvalteren
1) påbegynder forvaltningen af alternative investerings-

fonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller
et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, eller

2) påbegynder markedsføring i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, af alternative
investeringsfonde, som forvalteren selv forvalter.

Stk. 2. Hvis Danmark er referenceland for forvalteren, jf.
§§ 112-115, skal forvalteren overholde denne lov og regler
udstedt i medfør heraf, herunder have tilladelse efter § 11,
jf. § 116, inden forvaltning eller markedsføring af alternati-
ve investeringsfonde påbegyndes.

Fastlæggelse af referenceland

§ 112. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland planlægger at forval-
te en eller flere alternative investeringsfonde, der er etable-
ret i samme land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, men ikke planlægger at markedsføre nogen af fon-
dene i et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, anses dette land for at være forvalterens referenceland.

Stk. 2. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland planlægger at forval-
te alternative investeringsfonde, der er etableret i forskellige
lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
men ikke planlægger at markedsføre nogen af fondene i et
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, er
referencelandet enten
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1) det land inden for Den Europæiske Union eller det
land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, hvor de fleste fonde er etableret, eller

2) det land inden for Den Europæiske Union eller det
land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, hvor den største mængde af aktiverne
forvaltes.

§ 113. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland udelukkende plan-
lægger at markedsføre én alternativ investeringsfond fra et
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, i
et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
fastslås referencelandet således:
1) Hvis fonden har erhvervet tilladelse eller er registreret i

et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, er forvalterens referenceland
a) den alternative investeringsfonds hjemland eller
b) det land, hvor forvalteren planlægger at markedsfø-

re fonden.
2) Hvis fonden ikke har erhvervet tilladelse i eller er regi-

streret i et land inden for Den Europæiske Union eller
et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, er forvalterens referenceland det
land, hvor forvalteren planlægger at markedsføre fon-
den.

Stk. 2. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland udelukkende plan-
lægger at markedsføre én alternativ investeringsfond, der er
fra et tredjeland, i et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, er forvalterens referenceland det pågæl-
dende land, hvor fonden planlægges markedsført.

Stk. 3. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland udelukkende plan-
lægger at markedsføre én alternativ investeringsfond fra et
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
men i forskellige lande inden for Den Europæiske Union el-
ler lande, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, fastslås referencelandet således:
1) Hvis fonden har erhvervet tilladelse i eller er registreret

i et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, er forvalterens referenceland
a) den alternative investeringsfonds hjemland eller
b) et af de lande, hvor forvalteren planlægger at ud-

vikle en effektiv markedsføring.
2) Hvis fonden ikke har erhvervet tilladelse i eller er regi-

streret i et land inden for Den Europæiske Union eller
et land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, er forvalterens referenceland et af de
lande, hvor forvalteren planlægger at udvikle en effek-
tiv markedsføring.

Stk. 4. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland udelukkende plan-
lægger at markedsføre én alternativ investeringsfond, der er
fra et tredjeland, men i forskellige lande inden for Den
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået af-
tale med på det finansielle område, er referencelandet et af
disse lande.

Stk. 5. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland planlægger at mar-
kedsføre flere alternative investeringsfonde, der alle har
hjemland i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, i et eller flere lande inden for Den Europæiske Uni-
on eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, fastslås referencelandet således:
1) Hvis samtlige fonde har erhvervet tilladelse i eller er

registreret i det samme land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, er referencelandet
a) disse alternative investeringsfondes hjemland eller
b) det land, hvor forvalteren har til hensigt at udvikle

en effektiv markedsføring for de fleste af disse fon-
de.

2) Hvis samtlige fonde ikke har erhvervet tilladelse eller
er registreret i samme land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, er forvalterens referen-
celand det land, hvor forvalteren har til hensigt at ud-
vikle en effektiv markedsføring for de fleste af fonde-
ne.

Stk. 6. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
med registreret hjemsted i et tredjeland planlægger at mar-
kedsføre flere alternative investeringsfonde i et land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, hvoraf en eller
flere af fondene er fra et tredjeland, er forvalterens referen-
celand det land inden for Den Europæiske Union eller det
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, hvor forvalteren planlægger at udvikle en effektiv
markedsføring for de fleste af disse fonde.

§ 114. Hvis Danmark i medfør af §§ 112 eller 113 er for-
valterens eneste mulige referenceland, skal en forvalter af
alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et
tredjeland søge om tilladelse hos Finanstilsynet i henhold til
§ 11, jf. § 119. Hvis der i overensstemmelse med kriterierne
i § 112, stk. 2, § 113, stk. 1, nr. 1, stk. 3 og 4, og stk. 5, nr.
1, er flere mulige referencelande, hvoraf et er Danmark, skal
forvalteren indsende en ansøgning om at få tildelt et referen-
celand til de kompetente myndigheder i samtlige lande, der
er mulige referencelande. Forvalteren skal samtidig oplyse
Finanstilsynet om, hvilke øvrige lande forvalteren skal ind-
give anmeldelse til.

Stk. 2. Når Finanstilsynet modtager en anmodning efter
stk. 1, hvor forvalteren har flere mulige referencelande, skal
Finanstilsynet, inden for 1 måned efter at samtlige kompe-
tente myndigheder i andre lande har modtaget en anmeldelse
om at få tildelt et referenceland fra forvalteren, sammen med
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de øvrige lande i henhold til de nationale lovgivninger be-
slutte, hvilket land forvalteren skal have tildelt som referen-
celand.

Stk. 3. Såfremt Danmark er forvalterens referenceland ef-
ter stk. 2, skal Finanstilsynet give forvalteren meddelelse
om, at Danmark er tildelt forvalteren som referenceland.

Stk. 4. Såfremt en afgørelse er truffet efter stk. 2 og for-
valteren ikke er informeret herom inden for 7 dage efter af-
gørelsen, eller såfremt en afgørelse ikke er truffet, inden for
1 måned efter at samtlige anmodninger efter stk. 1 er modta-
get af de kompetente myndigheder, kan forvalteren selv
vælge et referenceland ud fra de kriterier, der gælder i med-
før af direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af
alternative investeringsfonde. Såfremt forvalteren vælger
Danmark som referenceland skal forvalteren straks underret-
te Finanstilsynet herom.

Stk. 5. En forvalter, der har til hensigt at udvikle en effek-
tiv markedsføring i et bestemt land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, skal efter anmodning fra Fi-
nanstilsynet kunne dokumentere dette ved at oplyse om sin
markedsføringsstrategi.

§ 115. Når Finanstilsynet modtager en ansøgning efter §
114, stk. 1, som følge af at forvalteren anser Danmark som
eneste mulige referenceland, skal Finanstilsynet vurdere,
hvorvidt forvalterens fastlæggelse af referencelandet er i
overensstemmelse med §§ 112 og 113. Såfremt Finanstilsy-
net ikke er enig i, at Danmark er forvalterens referenceland,
eller forvalteren har andre mulige referencelande, afviser Fi-
nanstilsynet ansøgningen. Såfremt Finanstilsynet er enig i,
at Danmark er forvalterens eneste mulige referenceland, un-
derretter Finanstilsynet Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed om vurderingen af referencelan-
det sammen med forvalterens begrundelse for valget af Dan-
mark som referenceland og giver, hvis det er relevant, op-
lysninger om forvalterens markedsføringsstrategi.

Stk. 2. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns-
myndighed yder rådgivning til Finanstilsynet om dets vurde-
ring af referencelandet senest 1 måned efter at have modta-
get underretningen i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Hvis Finanstilsynet planlægger at meddele en tilla-
delse til at forvalte alternative investeringsfonde i modstrid
med rådgivningen fra Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed, skal Finanstilsynet underrette Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed her-
om sammen med oplysning om begrundelsen for afgørelsen.
Hvis forvalteren har til hensigt at markedsføre andele i alter-
native investeringsfonde, som den forvalter, i andre lande
inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, underretter
Finanstilsynet tillige de kompetente myndigheder i de på-
gældende lande herom sammen med begrundelsen for afgø-
relsen. Såfremt det er relevant, informerer Finanstilsynet og-
så de kompetente myndigheder i de af forvalterens forvalte-
de alternative investeringsfondes hjemlande herom sammen
med begrundelsen for afgørelsen.

Supplerende betingelser i forbindelse med tilladelse til
forvaltning m.v.

§ 116. Betingelserne og kravene i § 117 og § 118, stk.
1-3, skal være opfyldt, for at en forvalter af alternative inve-
steringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, som
har fået tildelt Danmark som referenceland, kan få tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 11, stk. 3,
nr. 7.

§ 117. Det er en forudsætning for, at Finanstilsynet kan
meddele tilladelse til at forvalte alternative investeringsfon-
de til forvaltere med registreret hjemsted i et tredjeland, at
følgende betingelser er opfyldt:
1) Der skal være indgået passende samarbejdsaftaler mel-

lem Finanstilsynet, de kompetente myndigheder i de
berørte alternative investeringsfondes hjemlande og til-
synsmyndighederne i det land, hvor forvalteren har sit
registrerede hjemsted, der sikrer en effektiv udveksling
af oplysninger, og som sætter Finanstilsynet i stand til
at føre tilsyn med forvalteren i henhold til denne lov,
herunder overvåge de systemiske risici.

2) Det tredjeland, hvor forvalteren har sit registrerede
hjemsted, må ikke være registreret som et ikkesamar-
bejdsvilligt land og territorium af Financial Action
Task Force.

3) Det tredjeland, hvor forvalteren har sit registrerede
hjemsted, skal have indgået en aftale med Danmark,
som overholder standarderne i artikel 26 i Organisatio-
nen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings model-
beskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og for-
mue, og som sikrer en effektiv udveksling af oplysnin-
ger om skatteforhold, herunder oplysninger i relation til
multilaterale skatteaftaler.

4) Finanstilsynets tilsynsopgaver ifølge denne lov forhin-
dres ikke af et tredjelands love eller administrative be-
stemmelser, som forvalteren er underlagt, eller af be-
grænsninger i de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser,
som gælder for det pågældende tredjelands tilsynsmyn-
digheder.

Retlig repræsentant

§ 118. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som ansøger om tilladel-
se til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til §
11, jf. § 116, skal have en retlig repræsentant, der er etable-
ret i Danmark.

Stk. 2. For så vidt angår de aktiviteter, som forvalteren an-
søger om tilladelse til at udføre, skal den retlige repræsen-
tant sammen med forvalteren være kontaktpunkt for forval-
teren for:
1) Finanstilsynet.
2) Andre kompetente myndigheder fra lande inden for

Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område.

3) Investorer fra et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, i de fonde, som forvaltes af for-
valteren.
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4) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyn-
dighed.

Stk. 3. Al korrespondance fra forvalteren som omhandlet i
denne lov og regler udstedt i medfør heraf skal ske gennem
den retlige repræsentant, når korrespondancen er rettet til
følgende personer, selskaber og myndigheder:
1) Finanstilsynet.
2) Andre kompetente myndigheder fra lande inden for

Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område.

3) Investorer fra et land inden for Den Europæiske Union
eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, der investerer i de af forvalteren
forvaltede fonde.

Stk. 4. Den retlige repræsentant skal have de fornødne
kompetencer og ressourcer til at påse, at forvalteren over-
holder kravene i denne lov og regler udstedt i medfør heraf
vedrørende de aktiviteter, som forvalteren søger om tilladel-
se til.

Ansøgning om tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde

§ 119. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som søger om tilladelse
til at forvalte alternative investeringsfonde, skal sende en
ansøgning i henhold til § 11 suppleret af følgende oplysnin-
ger:
1) Forvalterens begrundelse for sit valg af Danmark som

referenceland i overensstemmelse med kriterierne i §§
112 og 113 sammen med oplysninger om forvalterens
markedsføringsstrategi.

2) En liste over de eventuelle bestemmelser i denne lov
eller regler udstedt i medfør heraf, som forvalteren ikke
kan overholde, fordi det i overensstemmelse med betin-
gelserne i § 120, stk. 1, nr. 1-3, vil være uforeneligt
med overholdelsen af en præceptiv bestemmelse i den
lovgivning, som forvalteren eller en alternativ investe-
ringsfond fra et tredjeland, som markedsføres i Den
Europæiske Union, er underlagt.

3) En eventuel skriftlig redegørelse i henhold til de regu-
leringsmæssige tekniske standarder, der er udviklet af
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyn-
dighed, der indeholder dokumentation for, at lovgivnin-
gen i det relevante tredjeland indeholder regulering
svarende til de bestemmelser i denne lov, som det er
umuligt at overholde for forvalteren, jf. § 120, og som
har det samme regulatoriske formål og giver det samme
beskyttelsesniveau for investorerne i de relevante fon-
de. Den skriftlige redegørelse skal støttes af en juridisk
udtalelse om, at den relevante uforenelige præceptive
regulering findes i tredjelandets lovgivning, herunder
en beskrivelse af reguleringens lovgivningsmæssige
formål og karakteren af den tilsigtede investorbeskyt-
telse.

4) Oplysninger om navn og etableringssted for forvalte-
rens retlige repræsentant.

Stk. 2. Når en forvalter med registreret hjemsted i et tred-
jeland søger tilladelse til at forvalte alternative investerings-

fonde efter § 11, jf. § 116, kan de i § 11, stk. 5, nævnte op-
lysninger begrænses til kun at omfatte de alternative investe-
ringsfonde fra lande inden for Den Europæiske Union eller
lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, som forvalteren har til hensigt at forvalte, og de øv-
rige alternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter
og ønsker at markedsføre i lande inden for Den Europæiske
Unionen eller lande, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
hvordan en forvalter med registreret hjemsted i et tredjeland
kan overholde kravene i denne lov, herunder navnlig krave-
ne i henhold til §§ 61-68.

§ 120. Hvis overholdelsen af en bestemmelse i denne lov
eller regler udstedt i medfør heraf strider imod overholdel-
sen af præceptiv lovgivning, som en forvalter af alternative
investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland el-
ler en alternativ investeringsfond fra et tredjeland, som for-
valteren planlægger at markedsføre i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, er underlagt, er forval-
teren ikke forpligtet til at overholde bestemmelsen. Forvalte-
ren kan dog kun undlade at overholde bestemmelsen, når
forvalteren over for Finanstilsynet kan godtgøre, at
1) det er umuligt at forene lovbestemmelsen med overhol-

delsen af den lovgivning, som forvalteren eller fonden
er underlagt,

2) den lovgivning, som forvalteren eller fonden er under-
lagt, fastsætter en tilsvarende bestemmelse med samme
formål og med samme beskyttelsesniveau for investo-
rer i fonden som i denne lov, bilag til loven eller be-
stemmelser udstedt i medfør af loven og

3) forvalteren eller fonden overholder denne lovgivning.
Stk. 2. Hvis Finanstilsynet vurderer, at forvalteren kan an-

vende bestemmelsen i stk. 1, skal Finanstilsynet uden unø-
digt ophold underrette Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed herom bilagt de oplysninger, som
forvalteren har meddelt Finanstilsynet i henhold til § 119,
stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 3. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns-
myndighed afgiver en udtalelse til Finanstilsynet om, hvor-
vidt Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyn-
dighed er enig i, at forvalteren kan undlade at overholde en
bestemmelse i denne lov eller regler udstedt i medfør af lo-
ven, senest 1 måned efter at have modtaget underretning
herom fra Finanstilsynet.

Stk. 4. Hvis Finanstilsynet meddeler tilladelse i modstrid
med rådgivningen fra Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed, skal Finanstilsynet underrette Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed her-
om sammen med oplysning om begrundelsen for afgørelsen.
Hvis forvalteren har til hensigt at markedsføre andele i alter-
native investeringsfonde, som forvalteren forvalter, i andre
lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
underretter Finanstilsynet tillige de kompetente myndighe-
der i de pågældende lande herom sammen med begrundel-
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sen for afgørelsen. Såfremt det er relevant, informerer Fi-
nanstilsynet også de kompetente myndigheder i de af forval-
teren forvaltede alternative investeringsfondes hjemlande
herom sammen med begrundelsen for afgørelsen.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om,
hvornår lovgivning, som en forvalter er underlagt, anses for
at have en bestemmelse, der har samme formål og beskyttel-
sesniveau for investorerne i fonden som den, der gælder i
henhold til denne lov. Finanstilsynet kan på tilsvarende må-
de fastsætte nærmere regler om dette for en alternativ inve-
steringsfond fra et land i Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, der forvaltes af forvalteren, eller en fond fra et tred-
jeland, som markedsføres af en forvalter i et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område.

Kapitel 18
Skift af referenceland

§ 121. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, der har fået tildelt Dan-
mark som referenceland, må ikke skifte referenceland uden
tilladelse fra Finanstilsynet.

Stk. 2. Såfremt forvalteren ændrer sin markedsføringsstra-
tegi, inden for de 2 første år efter at Finanstilsynet har med-
delt tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde til
forvalteren i henhold til § 11, jf. § 116, og denne ændring
ville have påvirket bestemmelsen af referencelandet, hvis
den ændrede markedsføringsstrategi havde været anlagt ved
forvalterens oprindelige ansøgning, skal forvalteren under-
rette Finanstilsynet herom.

Stk. 3. Forvalteren må ikke iværksætte en ændret mar-
kedsføringsstrategi, før forvalteren har meddelt dette til Fi-
nanstilsynet i henhold til stk. 2. Samtidig med meddelelsen
skal forvalteren oplyse, hvilket referenceland forvalteren
vurderer der er det rette ud fra den ændrede markedsførings-
strategi i overensstemmelse med kriterierne i §§ 112-115.
Forvalteren skal samtidig redegøre for sin nye markedsfø-
ringsstrategi over for Finanstilsynet. Forvalteren skal endvi-
dere oplyse navn og etableringssted for forvalterens retlige
repræsentant i det angivne nye referenceland.

Stk. 4. Finanstilsynet efterprøver, hvorvidt forvalterens
vurdering af det nye referenceland er i overensstemmelse
med de regler, der er udstedt i medfør af artikel 37, stk. 4, i
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde, og underretter Den Europæiske Vær-
dipapir- og Markedstilsynsmyndighed herom sammen med
forvalterens begrundelse for valget af det nye referenceland
og oplysninger om forvalterens ændrede markedsførings-
strategi.

Stk. 5. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns-
myndighed afgiver en udtalelse til Finanstilsynet med sin
vurdering af, om skiftet af referenceland er i overensstem-
melse med regler udstedt i medfør af artikel 37, stk. 4, i di-
rektiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfonde.

Stk. 6. Finanstilsynet skal træffe afgørelse om, hvorvidt
tilladelse kan meddeles til, at forvalteren må skifte referen-
celand, efter at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed har afgivet udtalelsen i henhold til stk. 5.

Stk. 7. Når Finanstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt
forvalteren kan skifte referenceland, skal Finanstilsynet un-
derrette forvalterens retlige repræsentant i Danmark og Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed her-
om. I det omfang forvalteren markedsfører alternative inve-
steringsfonde i andre lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, skal Finanstilsynet tillige underrette de
kompetente myndigheder i de lande, hvor fondene markeds-
føres, herom. Såfremt Finanstilsynet godkender skiftet, skal
Finanstilsynet underrette det nye referenceland herom.

Stk. 8. Ved skift af referenceland skal Finanstilsynet sen-
de en kopi af forvalterens tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde og sagsakterne, der knytter sig til forvalte-
rens tilladelse, til det nye referenceland.

Stk. 9. Danmark er ikke længere forvalterens reference-
land, når det nye referenceland har modtaget underretning
om tilladelsen og kopi af sagsakterne fra Finanstilsynet.

Stk. 10. Såfremt Finanstilsynets afgørelse er i strid med
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds
vurdering, skal Finanstilsynet samtidig med underretningen
til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndig-
hed om afgørelsen redegøre for begrundelsen herfor. Finans-
tilsynet skal tillige underrette de kompetente myndigheder i
de lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
hvor forvalteren markedsfører alternative investeringsfonde,
om afgørelsen. Såfremt det er relevant, skal Finanstilsynet
tillige underrette de kompetente myndigheder i hjemlandet
for de alternative investeringsfonde, som forvalteren har an-
svaret for, herom.

§ 122. Finanstilsynet skal påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland
at angive sit korrekte referenceland, hvis det, inden for 2 år
efter at forvalteren har erhvervet sin tilladelse, fremgår af
forvalterens faktiske forretningsmæssige udvikling i lande
inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, at
1) den markedsføringsstrategi, som forvalteren fik sin til-

ladelse på grundlag af, ikke er blevet fulgt,
2) forvalteren har afgivet urigtige oplysninger omkring

den markedsføringsstrategi, som forvalteren fik sin til-
ladelse på grundlag af, eller

3) forvalteren har ændret sin markedsføringsstrategi uden
at underrette Finanstilsynet herom, jf. § 121, stk. 2 og
3.

Stk. 2. Hvis forvalteren ikke efterkommer et påbud fra Fi-
nanstilsynet efter stk. 1, skal Finanstilsynet inddrage forval-
terens tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde.

§ 123. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde
ændrer sin markedsføringsstrategi, senere end 2 år efter at
Finanstilsynet har givet forvalteren tilladelse til at forvalte
alternative investeringsfonde, og forvalteren planlægger at
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skifte referenceland på grundlag af en ny markedsførings-
strategi, skal forvalteren indgive en anmodning om tilladelse
hertil til Finanstilsynet. I så fald finder § 121 anvendelse
med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
formen og indholdet af anmodningen efter stk. 1.

Kapitel 19
Værneting og lovvalg

§ 124. Sager, der vedrører forhold omfattet af denne lov,
mellem Finanstilsynet og en forvalter af alternative investe-
ringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, som har
Danmark som referenceland, anlægges her i landet efter reg-
lerne i retsplejelovens kapitel 22 om stedlig kompetence.

Stk. 2. Hvor der ikke efter reglerne i retsplejelovens kapi-
tel 22 er stedlig kompetence for sager omfattet af stk. 1, an-
lægges sagen i København.

Stk. 3. Sager omfattet af stk. 1 behandles under anvendel-
se af dansk ret.

§ 125. Sager, der vedrører forhold omfattet af denne lov,
mellem investorer med bopæl i et land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, og en forvalter af alternative
investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland,
der har fået tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, eller en alternativ investeringsfond, som forvalteren
forvalter eller markedsfører i et land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, kan anlægges her i landet ef-
ter reglerne i retsplejelovens kapitel 22 om stedlig kompe-
tence.

Stk. 2. Sager omfattet af stk. 1 behandles under anvendel-
se af loven i et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område.

Kapitel 20
Forvaltning af alternative investeringsfonde fra et andet
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som

Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
af forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret

hjemsted i et tredjeland

§ 126. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, der har tilladelse til at
forvalte alternative investeringsfonde efter § 11, jf. § 116,
kan forvalte alternative investeringsfonde, der er etableret i
et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, enten direkte eller ved oprettelse af en filial, under for-
udsætning af at forvalteren har tilladelse til at forvalte alter-
native investeringsfonde med den pågældende type investe-
ringsstrategi.

Stk. 2. Første gang en forvalter ønsker at forvalte en alter-
nativ investeringsfond, der er etableret i et andet land inden

for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, skal forvalte-
ren indgive følgende oplysninger til Finanstilsynet:
1) Hvilket land inden for Den Europæiske Union eller

land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, forvalteren har til hensigt at forvalte de
alternative investeringsfonde i enten direkte eller ved
oprettelse af en filial.

2) En driftsplan, som bl.a. skal beskrive, hvilke ydelser
forvalteren har til hensigt at levere, og hvilke alternati-
ve investeringsfonde forvalteren har til hensigt at for-
valte.

Stk. 3. Hvis en forvalter har til hensigt at oprette en filial i
værtslandet til at forestå forvaltningen, skal forvalteren ud
over oplysningerne efter stk. 2 indgive følgende oplysninger
til Finanstilsynet:
1) Filialens organisatoriske struktur.
2) Adressen i den alternative investeringsfonds hjemland,

hvorfra dokumenter kan rekvireres.
3) Navnene på og kontaktinformation vedrørende de per-

soner, som er ansvarlige for filialens ledelse.
Stk. 4. Oplysningerne meddelt i henhold til stk. 2 og 3

skal udfærdiges på et sprog, der er gængs i den internationa-
le finansverden.

Stk. 5. Finanstilsynet fremsender senest 1 måned efter at
have modtaget hele den i stk. 2 omhandlede dokumentation
eller senest 2 måneder efter at have modtaget hele den i stk.
3 omhandlede dokumentation denne fuldstændige dokumen-
tation til de kompetente myndigheder i forvalterens værts-
lande. Finanstilsynet fremsender kun anmeldelsen, hvis for-
valterens forvaltning af den alternative investeringsfond er i
overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør
heraf og forvalteren i øvrigt overholder denne lov og regler
udstedt i medfør heraf.

Stk. 6. Finanstilsynet vedlægger en erklæring om, at for-
valteren har tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde med den investeringsstrategi, som den pågældende al-
ternative investeringsfond følger.

Stk. 7. Når Finanstilsynet har sendt oplysningerne til de
kompetente myndigheder i værtslandet, jf. stk. 5 og 6, un-
derretter Finanstilsynet straks forvalteren herom. Forvalte-
ren kan påbegynde levering af forvaltningsydelser i værts-
landet efter at have modtaget denne underretning. Finanstil-
synet skal underrette Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed om, at forvalteren kan påbegynde le-
vering af ydelser i værtslandene.

Stk. 8. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsynet,
hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der er
afgivet i henhold til stk. 2 og 3. For planlagte ændringer skal
underretningen ske, senest 1 måned inden ændringerne
iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles Finanstil-
synet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 9. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forvalte-
rens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
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at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 8.

Stk. 10. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 9, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 11. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks de kompetente myndighe-
der i forvalterens værtsland om ændringerne.

Stk. 12. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler ved-
rørende
1) formen og indholdet af oplysningerne efter stk. 2 og 3

og
2) formen for den skriftlige underretning, som forvalteren

skal indsende til Finanstilsynet, jf. stk. 8.

Forvaltning af alternative investeringsfonde etableret i
Danmark af forvaltere af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt et
andet land inden for Den Europæiske Union eller et land,

som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, som referenceland

§ 127. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt et an-
det land inden for Den Europæiske Union eller et andet
land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, som referenceland, og som har fået tilladelse til at
forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler,
der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om
forvaltere af alternative investeringsfonde, kan påbegynde
forvaltning af alternative investeringsfonde, der er etableret i
Danmark, fra det tidspunkt, hvor de kompetente myndighe-
der i forvalterens hjemland har underrettet forvalteren om, at
de til Finanstilsynet har fremsendt de oplysninger, der frem-
går af § 126, stk. 2, hvis forvaltningen skal ske direkte, og
de oplysninger, der fremgår af § 126, stk. 3, hvis forvaltnin-
gen skal ske via en filial i Danmark, og en erklæring om, at
forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investe-
ringsfonde med den pågældende type investeringsstrategi.

Kapitel 21
Markedsføring ved brug af markedsføringspas i et land

inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, af

alternative investeringsfonde, der forvaltes af en forvalter

med registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt
Danmark som referenceland

§ 128. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt Dan-
mark som referenceland, og som har fået tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde i henhold til § 11, jf. §
116, der ønsker at markedsføre andele i en alternativ inve-
steringsfond, som forvalteren forvalter, til professionelle in-
vestorer i Danmark eller et andet land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, skal indgive en skriftlig an-
meldelse herom til Finanstilsynet for hver alternativ investe-
ringsfond, som forvalteren planlægger at markedsføre. An-
meldelsen skal udfærdiges på et sprog, der er gængs i den
internationale finansverden.

Stk. 2. Hvis den alternative investeringsfond, som forval-
teren ønsker at markedsføre i henhold til stk. 1, er fra et
tredjeland, skal følgende være opfyldt:
1) Der skal være indgået passende samarbejdsaftaler mel-

lem Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i
landet, hvor den alternative investeringsfond er etable-
ret, der lever op til internationale standarder, og som
sætter Finanstilsynet i stand til at føre tilsyn med for-
valteren i henhold til denne lov, herunder overvåge de
systemiske risici.

2) Det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er
etableret, må ikke være registreret som et ikkesamar-
bejdsvilligt land og territorium af Financial Action
Task Force.

3) Det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er
etableret, skal have indgået en aftale med Danmark og
med alle de lande i Den Europæiske Union og lande,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, hvor den alternative investeringsfond planlæg-
ges markedsført, som overholder standarderne i artikel
26 i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Ud-
viklings modelbeskatningsoverenskomst vedrørende
indkomst og formue, og som sikrer en effektiv udveks-
ling af oplysninger om skatteforhold, herunder oplys-
ninger i relation til multilaterale skatteaftaler.

Stk. 3. Hvis forvalteren ønsker at markedsføre en alterna-
tiv investeringsfond i Danmark efter stk. 1, skal forvalteren
vedlægge følgende dokumentation og oplysninger:
1) En anmeldelse vedlagt en driftsplan med en entydig

identifikation af de alternative investeringsfonde, som
forvalteren planlægger at markedsføre, og oplysning
om, hvor fondene er etableret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.
6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om

hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.
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7) Hvor det er relevant, oplysninger om de foranstaltnin-
ger, der er truffet for at forhindre, at andele i fonden
markedsføres til detailinvestorer, også når forvalteren
benytter uafhængige enheder til at levere investerings-
ydelser i forbindelse med fonden.

Stk. 4. Senest 20 arbejdsdage efter at have modtaget en
fyldestgørende anmeldelse i henhold til stk. 1, jf. stk. 3, om
markedsføring i Danmark skal Finanstilsynet give forvalte-
ren meddelelse om, hvorvidt forvalteren kan påbegynde
markedsføring af den eller de alternative investeringsfonde i
Danmark. Afslag på markedsføring må kun meddeles, hvis
forvalterens forvaltning af den alternative investeringsfond
ikke er i overensstemmelse med denne lov og regler udstedt
i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt ikke overholder
denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Forvalteren kan
påbegynde markedsføring af den alternative investerings-
fond i Danmark fra den dato, hvor Finanstilsynet har under-
rettet forvalteren om, at markedsføring kan påbegyndes.

Stk. 5. Finanstilsynet skal underrette Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om, at forvalte-
ren har fået tilladelse til at markedsføre andele i den alterna-
tive investeringsfond i Danmark. Hvis fonden er fra et land
inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, skal Fi-
nanstilsynet også underrette den alternative investerings-
fonds kompetente myndigheder.

Stk. 6. Hvis den alternative investeringsfond ønskes mar-
kedsført i andre lande inden for Den Europæiske Union eller
lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, skal anmeldelsen efter stk. 1 vedlægges følgende
dokumentation og oplysninger:
1) En anmeldelse vedlagt en driftsplan med en entydig

identifikation af de alternative investeringsfonde, som
forvalteren planlægger at markedsføre, og oplysning
om, hvor fondene er etableret.

2) Hver fonds regler eller vedtægter.
3) Angivelse af hver fonds depositar.
4) En beskrivelse af de fonde, som er tilgængelige for in-

vestorer.
5) Oplysninger om, hvor masterfonden er etableret, hvis

en af fondene er en feederfond.
6) Eventuelle yderligere oplysninger, jf. § 62, stk. 1, om

hver fond, som forvalteren har til hensigt at markedsfø-
re.

7) Oplysninger om den eller de medlemsstater, hvor for-
valteren har til hensigt at markedsføre andele til profes-
sionelle investorer for hver fond.

8) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at
markedsføre fonde, og eventuelle oplysninger om de
foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele
i hver fond markedsføres til detailinvestorer, også når
forvalteren benytter uafhængige enheder til at levere
investeringsydelser i forbindelse med fonden.

Stk. 7. Senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af en fyl-
destgørende anmeldelse, som opfylder betingelserne i stk. 6,
om markedsføring i et land inden for Den Europæiske Uni-
on eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, skal Finanstilsynet fremsende anmeldel-

sen til de kompetente myndigheder i det land, hvor det er
hensigten at den alternative investeringsfond skal markeds-
føres. Finanstilsynet fremsender kun anmeldelsen, hvis for-
valterens forvaltning af den alternative investeringsfond er i
overensstemmelse med denne lov og regler udstedt i medfør
heraf og forvalteren i øvrigt overholder denne lov og regler
udstedt i medfør heraf. Finanstilsynet vedlægger en erklæ-
ring om, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative
investeringsfonde med en investeringsstrategi, som den på-
gældende alternative investeringsfond følger.

Stk. 8. Når Finanstilsynet har sendt anmeldelsen til de
kompetente myndigheder i værtslandet, jf. stk. 7, underretter
Finanstilsynet straks forvalteren om fremsendelsen. Forval-
teren kan påbegynde markedsføringen af den alternative in-
vesteringsfond i værtslandet efter at have modtaget denne
underretning.

Stk. 9. Finanstilsynet skal underrette Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om, at forvalte-
ren kan påbegynde markedsføringen af andele i den alterna-
tive investeringsfond i værtslandet, jf. stk. 8. Hvis fonden er
fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ-
de, skal Finanstilsynet også underrette den alternative inve-
steringsfonds kompetente myndigheder.

Stk. 10. Forvalteren skal skriftligt underrette Finanstilsy-
net, hvis der sker væsentlige ændringer i de oplysninger, der
er afgivet i henhold til stk. 3 eller stk. 6. For planlagte æn-
dringer skal underretningen ske, senest 1 måned inden æn-
dringerne iværksættes. Uforudsete ændringer skal meddeles
Finanstilsynet, straks efter at ændringen har fundet sted.

Stk. 11. Hvis de planlagte ændringer medfører, at forval-
terens forvaltning af den alternative investeringsfond ikke
længere vil være i overensstemmelse med denne lov eller
regler udstedt i medfør heraf, eller hvis forvalteren i øvrigt
ikke længere vil kunne overholde denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren,
at denne ikke må iværksætte ændringerne. Finanstilsynet
skal meddele forvalteren dette straks efter modtagelse af
meddelelsen i stk. 10.

Stk. 12. Hvis en planlagt ændring iværksættes på trods af
Finanstilsynets meddelelse efter stk. 11, eller hvis der har
fundet en uforudset ændring sted, hvorved forvalterens for-
valtning af den alternative investeringsfond ikke længere
overholder denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, el-
ler hvis forvalteren på anden måde ikke længere overholder
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal Finanstil-
synet træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt forbyde markedsføring af den alternative inve-
steringsfond eller inddrage forvalterens tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde, jf. § 17.

Stk. 13. Hvis de meddelte ændringer ikke er i strid med
reglerne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven,
underretter Finanstilsynet straks Den Europæiske Værdipa-
pir- og Markedstilsynsmyndighed, hvis ændringerne vedrø-
rer ophør af markedsføring af visse alternative investerings-
fonde eller markedsføring af yderligere fonde, og, hvis det
er relevant, de kompetente myndigheder i de værtslande,
hvor fondene markedsføres.
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Stk. 14. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler ved-
rørende
1) formen og indholdet af anmeldelser efter stk. 1 og
2) formen for den skriftlige underretning, som forvalteren

skal indsende efter stk. 10.

Markedsføring ved brug af markedsføringspas i Danmark af
alternative investeringsfonde af en forvalter med registreret

hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt et andet land
inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen

har indgået aftale med på det finansielle område, som
referenceland

§ 129. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland, som har fået tildelt et an-
det land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
som referenceland, og som har tilladelse til at markedsføre
alternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter, i
henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af
8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde,
og som ønsker at markedsføre disse fonde til professionelle
investorer i Danmark, kan påbegynde denne markedsføring
fra det tidspunkt, hvor de kompetente myndigheder i forval-
terens referenceland har underrettet forvalteren om, at de har
fremsendt en fyldestgørende anmeldelse og en erklæring
om, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative in-
vesteringsfonde med den pågældende investeringsstrategi,
til Finanstilsynet i henhold til reglerne i direktiv 2011/61/EU
af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfon-
de.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen omhandlet i stk. 1.

Forvaltere fra tredjelande, der markedsfører alternative
investeringsfonde i Danmark uden markedsføringspas

§ 130. En forvalter af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i et tredjeland kan i stedet for en tilla-
delse i medfør af § 11, jf. § 116, få tilladelse af Finanstilsy-
net til at markedsføre andele til professionelle investorer i
Danmark i en alternativ investeringsfond, som forvalteren
forvalter, hvis betingelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. Forvalteren skal overholde §§ 61-68 for hver alter-
nativ investeringsfond, som den markedsfører i henhold til
stk. 1. Endvidere skal forvalteren overholde §§ 70-75, så-
fremt en alternativ investeringsfond, som den markedsfører i
henhold til stk. 1, falder ind under anvendelsesområdet for
§ 70, stk. 1.

Stk. 3. Finanstilsynet skal have indgået passende samar-
bejdsaftaler, der lever op til internationale standarder, og
som sætter Finanstilsynet i stand til at føre tilsyn med for-
valteren i henhold til denne lov, herunder overvåge de sy-
stemiske risici, med følgende:
1) De kompetente myndigheder i et andet land inden for

Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, hvis fon-
den er etableret der.

2) De relevante tilsynsmyndigheder i forvalterens hjem-
land.

3) De relevante myndigheder i den alternative investe-
ringsfonds hjemland, hvis fonden er etableret i et tred-
jeland.

Stk. 4. Det tredjeland, hvor den alternative investerings-
fond er etableret, må ikke være registreret som et ikkesamar-
bejdsvilligt land og territorium af Financial Action Task
Force.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
markedsføringen omfattet af denne bestemmelse.

Afsnit VII
Årsrapport for forvaltere

Kapitel 22
Års- og delårsrapport for forvaltere

§ 131. Forvaltere af alternative investeringsfonde med re-
gistreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og
som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfon-
de, skal udarbejde og aflægge årsrapport i overensstemmelse
med reglerne fastsat af Finanstilsynet i medfør af stk. 6, jf.
dog stk. 2-5.

Stk. 2. Hvor regler udstedt i medfør af stk. 6 regulerer
samme forhold, som forordning nr. 1606/2002 om anvendel-
se af internationale regnskabsstandarder regulerer, jf. forord-
ningens artikel 4, har reglerne udstedt i medfør af stk. 6 ikke
gyldighed for de af forordningens artikel 4 omfattede virk-
somheders koncernregnskaber.

Stk. 3. Forvaltere, hvis værdipapirer ikke er optaget til
handel på et reguleret marked her i landet, i et andet land in-
den for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, kan uanset
stk. 1 vælge at anvende de standarder, der er nævnt i stk. 2,
på deres koncernregnskab.

Stk. 4. Forvaltere, som i medfør af stk. 3 følger de i stk. 2
nævnte standarder, skal anvende samtlige godkendte stan-
darder i deres koncernregnskab. Hvor regler udstedt i med-
før af stk. 6 regulerer samme forhold som standarderne, skal
forvaltere, der i medfør af stk. 3 anvender standarderne, an-
vende standarderne i stedet for de pågældende bestemmel-
ser.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte oplysningskrav for de
virksomheder, der følger de i stk. 2 nævnte standarder.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter regler om års- og delårs-
rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde med
registreret hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende,
og som har tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde, samt om disses indberetninger af regnskabsoplysnin-
ger til Finanstilsynet.

§ 132. Finanstilsynet kan fastsætte regler om revision for
forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret
hjemsted i Danmark, der ikke er selvforvaltende, og som har
tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, og de-
res dattervirksomheder, herunder om krav til revisor og om
valg og udpegelse af revisor.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte regler om intern revi-
sion og om systemrevisionens gennemførelse i fælles data-
centraler.

12. juni 2013. 40 Nr. 598.



Afsnit VIII
Strukturbestemmelser for kapitalforeninger

Kapitel 23
Stiftelse

§ 133. En kapitalforening kan stiftes af en eller flere stif-
tere. En stifter må ikke være under konkurs eller rekonstruk-
tionsbehandling. Hvis en stifter er en fysisk person, skal per-
sonen være myndig, og personen må ikke være under vær-
gemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål
efter § 7 i værgemålsloven. Hvis en stifter er en juridisk per-
son, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, ind-
gå forpligtelser og være part i retssager.

Stk. 2. Stifterne skal underskrive et stiftelsesdokument,
der skal indeholde kapitalforeningens vedtægter. Hvis der
ikke i forbindelse med stiftelsen af kapitalforeningen er
foretaget valg af bestyrelse og revisor, skal stifterne senest 2
uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet afholde ge-
neralforsamling til valg af bestyrelse og revisor.

§ 134. En kapitalforening skal have en foreningskapital,
der kan variere efter de vilkår, som er fastsat i kapitalfor-
eningens vedtægter. Enhver, der ejer en andel i en afdeling i
en kapitalforening, er investor i kapitalforeningen og afde-
lingen.

Stk. 2. Kapitalforeninger skal organiseres med en eller fle-
re afdelinger hver baseret på en bestemt del af aktiverne ef-
ter vedtægternes bestemmelser herom. Bestyrelsen kan eta-
blere nye afdelinger og foretage hermed forbundne vedtægt-
sændringer, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Stk. 3. Hver afdeling hæfter kun for sine egne forpligtel-
ser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de om-
kostninger, der er fælles for afdelingerne i en kapitalfor-
ening. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det
på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde si-
ne forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger soli-
darisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.

Stk. 4. En afdeling kan opdeles i andelsklasser efter ved-
tægternes bestemmelser herom.

Stk. 5. En investor i en afdeling hæfter ikke personligt for
kapitalforeningens eller afdelingens forpligtelser. Investoren
hæfter alene med sit indskud.

Stk. 6. Alle investorer i en kapitalforening skal have de
samme rettigheder, for så vidt angår forhold, som vedrører
alle investorerne i kapitalforeningen. Alle investorer i en af-
deling skal have de samme rettigheder, for så vidt angår for-
hold, som alene vedrører investorerne i afdelingen. Bestem-
melserne i 1. og 2. pkt. kan fraviges som følge af etablering
af andelsklasser, udstedelse af andele uden ret til udbytte og
fastsættelse af regler om stemmeretsbegrænsning, idet en-
hver investor dog skal have mindst én stemme.

Stk. 7. Det skal fremgå af en kapitalforenings vedtægter,
efter hvilke regnskabsregler kapitalforeningen vil aflægge
årsrapport.

§ 135. Kun kapitalforeninger kan og skal i deres navn be-
nytte betegnelsen kapitalforening.

Stk. 2. En kapitalforenings forvalter udgør kapitalforenin-
gens daglige ledelse.

Anmeldelser til Erhvervsstyrelsen

§ 136. Når en kapitalforening er stiftet, skal kapitalfor-
eningens forvalter anmelde den til registrering i Erhvervs-
styrelsen. Anmeldelsen skal vedlægges et eksemplar af kapi-
talforeningens stiftelsesdokument og vedtægter.

Stk. 2. En kapitalforening, som endnu ikke er registreret i
Erhvervsstyrelsen, kan ikke som sådan erhverve rettigheder
og indgå forpligtelser. Kapitalforeningen kan heller ikke væ-
re part i retssager bortset fra søgsmål om stiftelsen.

Stk. 3. For en forpligtelse, der før registreringen indgås på
vegne af en kapitalforening, hæfter de, der har indgået for-
pligtelsen eller har medansvar herfor, personligt, uden be-
grænsning og solidarisk. Ved registreringen overtager kapi-
talforeningen disse forpligtelser.

Stk. 4. Når en kapitalforening har ændret sine vedtægter,
skal kapitalforeningens forvalter anmelde ændringerne til
Erhvervsstyrelsen, der foretager de nødvendige registrerin-
ger.

Stk. 5. Kapitel 2, § 366, § 367, stk. 1 og 4, og § 371 i sel-
skabsloven finder med de fornødne tilpasninger anvendelse
på kapitalforeninger. Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1, i
selskabsloven skal anmeldelse af vedtægtsændringer være
modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 4 uger efter at beslut-
ningen om at ændre vedtægterne er truffet.

Stk. 6. Enhver anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, som en
forvalter foretager efter bestemmelserne om kapitalforenin-
ger i denne lov, skal vedlægges en erklæring afgivet af for-
valteren, hvoraf det fremgår, at de anmeldte forhold er i
overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforenin-
ger i denne lov.

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om
registrering i styrelsen, herunder om gebyrer for registre-
ring.

Andelsklasser

§ 137. Når vedtægterne i en kapitalforening indeholder
bestemmelser om, at afdelingerne kan opdeles i andelsklas-
ser, kan bestyrelsen
1) ved etablering af en ny afdeling uden videre opdele af-

delingen i andelsklasser og
2) opdele en eksisterende afdeling i andelsklasser efter in-

vestorernes beslutning herom på en generalforsamling.
Stk. 2. Det skal fremgå af afdelingens navn, hvis bestyrel-

sen kan etablere andelsklasser i afdelingen.
Stk. 3. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel

af afdelingens formue, herunder eventuelle klassespecifikke
aktiver. En andelsklasse har alene ret til en del af afkastet af
formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje,
hvilket er den del af porteføljen, som alle andelsklasserne
oppebærer afkast af, og afkastet af de klassespecifikke akti-
ver, som er den del af porteføljen, som det alene er den på-
gældende andelsklasse der oppebærer afkast af.

Stk. 4. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, skal bestyrel-
sen fastsætte principper for fordeling af omkostninger mel-
lem andelsklasserne, således at hver andelsklasse kun bærer
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sin andel af afdelingens fælles omkostninger og de særlige
omkostninger, der er forbundet med andelsklassens specifik-
ke karakteristika.

§ 138. En kapitalforening, der modtager midler fra detail-
investorer, skal på sin eller sin forvalters hjemmeside oply-
se, hvilke andelsklasser der er oprettet, herunder give oplys-
ninger om de karakteristika, der gælder for hver andelsklas-
se, og om principperne for fordeling af omkostninger mel-
lem andelsklasserne.

Hjemsted og repræsentant

§ 139. Har en kapitalforening udpeget en forvalter af al-
ternative investeringsfonde med hjemsted (hovedkontor) i
Danmark, har kapitalforeningen hjemsted det samme sted
som forvalteren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har en kapitalforening udpeget en forvalter af al-
ternative investeringsfonde med hjemsted (hovedkontor) i et
andet land, skal kapitalforeningen indgå aftale med en re-
præsentant om repræsentation af kapitalforeningen her i lan-
det. Kapitalforeningen har hjemsted der, hvor repræsentan-
ten har hjemsted (hovedkontor), og hovedkontor der, hvor
forvalteren har hovedkontor.

Likvidation

§ 140. Beslutning om likvidation af en afdeling i en kapi-
talforening træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingens beslutning om likvidation
skal indeholde en bestemmelse om, hvem der skal være li-
kvidator. Likvidator træder i bestyrelsens og forvalterens
sted.

Stk. 3. Likvidator kan til enhver tid afsættes af generalfor-
samlingen.

§ 141. En afdeling, der er under likvidation, skal tilføje »i
likvidation« til sit navn.

Stk. 2. Likvidator skal snarest ved en bekendtgørelse i
Statstidende med et varsel af mindst 3 måneder opfordre en
afdelings kreditorer til at anmelde deres krav. Opfordring til
at anmelde krav skal samtidig sendes til alle kendte kredito-
rer.

Stk. 3. Kan likvidator ikke anerkende en fordring, som an-
meldes, skal likvidator underrette kreditor herom ved anbe-
falet brev med tilkendegivelse af, at kreditor, såfremt denne
ønsker at anfægte afgørelsen, må indbringe spørgsmålet for
retten senest 4 uger efter brevets afsendelse.

Stk. 4. Likvidator må tidligst udlodde likvidationsprovenu
og afslutte likvidationsbehandlingen, når den frist, der er
fastsat i den i stk. 2 omhandlede bekendtgørelse, er udløbet
og
1) mulige tvistigheder i henhold til stk. 3 er afgjort og
2) al gæld til kendte kreditorer er betalt.

Stk. 5. Likvidator skal forestå, at der udarbejdes et likvi-
dationsregnskab, som godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 6. En kapitalforening anses for afviklet, når likvida-
tion af kapitalforeningens eneste eller sidste afdeling er gen-
nemført. Når en kapitalforening er afviklet i henhold til 1.
pkt., skal likvidator anmelde afviklingen til Erhvervsstyrel-
sen. Anmeldelsen skal vedlægges det af generalforsamlin-

gen godkendte likvidationsregnskab og en erklæring afgivet
af likvidator, hvoraf det fremgår, at likvidationen er gen-
nemført i overensstemmelse med bestemmelserne om likvi-
dation i denne lov.

Afvikling af kapitalforeninger og afdelinger uden investorer

§ 142. Har en kapitalforening eller en afdeling aldrig haft
investorer, kan bestyrelsen træffe beslutning om afvikling af
kapitalforeningen eller afdelingen.

Stk. 2. Når en kapitalforening eller afdeling er afviklet i
henhold til stk. 1, skal kapitalforeningens forvalter anmelde
afviklingen til Erhvervsstyrelsen.

Afvikling af andelsklasser

§ 143. Beslutning om afvikling af en andelsklasse i en ka-
pitalforening træffes af andelsklassens investorer på en ge-
neralforsamling, jf. dog stk. 2. Hvis andelsklassens investo-
rer ikke ønsker deres andele overført til en anden andels-
klasse, gennemføres afviklingen, ved at afdelingen indløser
samtlige andele, som er udstedt i andelsklassen.

Stk. 2. Har en andelsklasse aldrig haft investorer, kan be-
styrelsen træffe beslutning om afvikling af andelsklassen.

Konkurs

§ 144. De for selskaber gældende regler om konkurs i §§
233 og 234 i selskabsloven finder med de fornødne tilpas-
ninger tilsvarende anvendelse på kapitalforeninger og afde-
linger heraf.

Tvangsopløsning

§ 145. Finanstilsynet kan anmode skifteretten på kapital-
selskabets hjemsted om at opløse en kapitalforening, hvis
kapitalforeningen ikke har en forvalter, der har tilladelse til
at administrere alternative investeringsfonde.

Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte en frist, inden for hvil-
ken kapitalforeningen kan udpege en forvalter, der har tilla-
delse til at administrere alternative investeringsfonde.

Stk. 3. Finanstilsynets beslutning om at oversende en ka-
pitalforening til tvangsopløsning i skifteretten offentliggøres
i Erhvervsstyrelsens it-system.

Stk. 4. Kapitalforeningen skal beholde sit navn med tilfø-
jelsen »under tvangsopløsning«.

Stk. 5. Skifteretten kan udnævne en eller flere likvidato-
rer. Skifteretten kan tillige udnævne en revisor. For tvangs-
opløsningen gælder i øvrigt bestemmelserne om likvidation
i § 141, således at skifteretten eller den, som retten har be-
myndiget hertil, træffer afgørelser i kapitalforeningens for-
hold. Omkostningerne ved opløsningen betales om fornø-
dent af statskassen.

Stk. 6. Når bobehandlingen er afsluttet, meddeler skifte-
retten dette til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, som re-
gistrerer kapitalforeningens opløsning i styrelsens it-system.

Stk. 7. I perioden fra kapitalforeningens oversendelse til
skifteretten og til der er udpeget en likvidator, må bestyrel-
sen i kapitalforeningen foretage dispositioner, der er nød-
vendige, og som kan gennemføres uden skade for kapitalfor-
eningen og dens kreditorer.
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Stk. 8. Efter likvidators tiltræden er tidligere medlemmer
af bestyrelsen og ledelsen i kapitalforeningens tidligere for-
valter forpligtet til at bistå likvidator i fornødent omfang
med oplysninger om kapitalforeningens virke frem til likvi-
dationens indtræden. Bestyrelsen og ledelsen i kapitalfor-
eningens forvalter skal herunder give likvidator de oplysnin-
ger, som måtte være nødvendige for likvidators vurdering af
bestående og fremtidige krav.

Stk. 9. Likvidator kan anmode skifteretten om at indkalde
tidligere medlemmer af kapitalforeningens bestyrelse og le-
delsen i kapitalforeningens forvalter til møde i skifteretten
med henblik på indhentelse af oplysninger i henhold til stk.
8.

Fusion

§ 146. En kapitalforening kan fusionere med en anden ka-
pitalforening, og en afdeling i en kapitalforening kan fusio-
nere med en anden afdeling i en kapitalforening. Forud for
fusionen skal de fusionerende enheder offentliggøre en fu-
sionsplan.

Stk. 2. En fusion af kapitalforeninger gennemføres, ved at
den ophørende kapitalforening overdrager sine afdelinger til
den fortsættende kapitalforening.

Stk. 3. En fusion af afdelinger gennemføres, ved at den
ophørende afdeling overdrager aktiver og forpligtelser som
helhed til den fortsættende afdeling.

Stk. 4. Ved fusion skal investorerne i den ophørende en-
hed have ombyttet deres andele med andele i den fortsætten-
de enhed. Ved ombytning af andele bliver investorerne i den
ophørende enhed investorer i den fortsættende enhed.

Stk. 5. Overskydende beløb, der opstår ved ombytning af
andele ved en fusion mellem afdelinger, skal udbetales til
investorerne i den ophørende afdeling.

Stk. 6. En kapitalforening kan fusionere med en dansk
UCITS, og en afdeling i en kapitalforening kan fusionere
med en afdeling i en dansk UCITS efter reglerne i § 119 i
lov om investeringsforeninger m.v., således at kapitalfor-
eningen eller afdelingen heraf er den ophørende enhed.

§ 147. Beslutning om fusion træffes i den ophørende en-
hed af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om fusion træffes i den fortsættende en-
hed af bestyrelsen, medmindre det fremgår af vedtægterne,
at denne beslutning er en generalforsamlingsbeslutning.

§ 148. En kapitalforening, som ophører ved fusion, anses
for afviklet, når kapitalforeningen har overdraget sine afde-
linger til den fortsættende kapitalforening og investorerne i
den ophørende kapitalforening har fået ombyttet deres ande-
le med andele i den forsættende kapitalforening.

Stk. 2. En ved fusion ophørende afdeling anses for afvik-
let, når den ophørende afdeling har overdraget sine aktiver
og forpligtelser som helhed til den fortsættende afdeling og
investorerne i den ophørende afdeling har fået ombyttet de-
res andele med andele i den forsættende afdeling.

Stk. 3. En kapitalforening anses for afviklet, når forenin-
gens eneste eller sidste afdeling er fusioneret med en afde-
ling fra en anden kapitalforening og denne afdeling er den
fortsættende enhed.

Stk. 4. Når en kapitalforening er afviklet i henhold til stk.
1 eller stk. 3, skal kapitalforeningens forvalter anmelde af-
viklingen til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fu-
sion.

Spaltning

§ 149. En afdeling i en kapitalforening kan spaltes. Forud
for spaltningen skal kapitalforeningen offentliggøre en spalt-
ningsplan.

Stk. 2. En spaltning gennemføres, ved at en del af eller al-
le en afdelings aktiver og forpligtelser overdrages til en eller
flere
1) bestående afdelinger eller
2) nyetablerede afdelinger.

Stk. 3. Spaltning kan ske uden kreditorernes samtykke.
Såfremt en kreditor i den spaltede afdeling ikke bliver fyl-
destgjort, hæfter hver af de ved spaltningen øvrige deltagen-
de afdelinger solidarisk for forpligtelser, der bestod på tids-
punktet for spaltningsplanens offentliggørelse. De øvrige
deltagende afdelinger hæfter dog højst med et beløb svaren-
de til den nettoværdi, de har modtaget ved spaltningen.

Stk. 4. Ved spaltning skal investorerne i den spaltede af-
deling have ombyttet deres andele med andele i en af de
fortsættende afdelinger. Ved ombytningen bliver investorer-
ne i den spaltede afdeling investorer i en eller flere af de
fortsættende afdelinger. 1. og 2. pkt. gælder ikke for inve-
storer, der vedbliver med at være investorer i en afdeling,
der ved spaltning alene afgiver en del af afdelingens aktiver
og forpligtelser.

Stk. 5. Overskydende beløb, der opstår ved ombytning af
andele, skal udbetales til investorerne i den spaltede afde-
ling.

§ 150. Beslutning om spaltning af en afdeling i en kapital-
forening træffes af afdelingens investorer på generalforsam-
lingen.

Stk. 2. Beslutning om modtagelse af en del af en anden af-
delings aktiver og forpligtelser som led i en spaltning træf-
fes i den modtagende afdeling af bestyrelsen.

§ 151. De ved en spaltning overdragne aktiver og forplig-
telser anses som overgået til den modtagende afdeling på det
tidspunkt, som er fastsat i spaltningsplanen.

§ 152. En afdeling, som ophører ved spaltning, anses for
afviklet, når afdelingen har overdraget samtlige sine aktiver
og forpligtelser til den eller de modtagende afdelinger og in-
vestorerne i den ophørende afdeling har fået ombyttet deres
andele med andele i den eller de modtagende afdelinger.

Stk. 2. En kapitalforening anses for afviklet, når kapital-
foreningens eneste eller sidste afdeling ved en spaltning har
overdraget alle afdelingens aktiver og forpligtelser til afde-
linger i en eller flere andre kapitalforeninger.

Stk. 3. Når en kapitalforening er afviklet i henhold til stk.
2, skal kapitalforeningens forvalter anmelde afviklingen til
Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
spaltning.
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Overflytning af en afdeling

§ 153. En afdeling i en kapitalforening kan overflyttes til
en anden kapitalforening.

Stk. 2. Ved overflytning bliver investorerne i den overflyt-
tede afdeling investorer i den kapitalforening, som afdelin-
gen overflyttes til.

§ 154. Beslutning om overflytning af en afdeling træffes i
den kapitalforening, hvor afdelingen overflyttes fra, af afde-
lingens investorer på generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om overflytning af en afdeling træffes i
den kapitalforening, hvor afdelingen overflyttes til, af besty-
relsen.

Stk. 3. En kapitalforening anses for afviklet, når forenin-
gens eneste eller sidste afdeling er overflyttet til en anden
kapitalforening.

Stk. 4. Når en kapitalforening er afviklet i henhold til stk.
3, skal kapitalforeningens forvalter anmelde afviklingen til
Erhvervsstyrelsen.

Afsnit IX
Tilsyn og Afgifter

Kapitel 24
Tilsyn m.v.

Generelle regler om tilsyn

§ 155. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og
de regler, der er udstedt i medfør af loven. Finanstilsynet
kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrap-
porter og delårsrapporter udstedt i medfør af § 131 er over-
holdt for forvaltere af alternative investeringsfonde, som har
udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret
marked, jf. § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b i lov om værdipapir-
handel m.v. Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af
regler udstedt i medfør af § 31, stk. 8, i revisorloven. Er-
hvervsstyrelsen påser dog overholdelsen af § 136.

Stk. 2. Når de kompetente myndigheder i et andet land in-
den for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område, har givet
en forvalter fra det pågældende land eller fra et tredjeland
tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, der har
hjemland i det pågældende land, og forvalteren markedsfø-
rer andele af de pågældende fonde i Danmark, er de foran-
staltninger, som forvalteren har truffet for at markedsføre
fondene i Danmark, og de foranstaltninger, forvalteren har
truffet for at forhindre, at andele i fondene markedsføres til
detailinvestorer, underlagt dansk lov og tilsyn. Dette gælder
også, når forvalteren benytter uafhængige enheder til at mar-
kedsføre andele i investeringsfondene.

Stk. 3. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige til-
synsvirksomhed med henblik på at fremme den finansielle
stabilitet og tilliden til forvaltere af alternative investerings-
fonde og markeder. Finanstilsynet skal i sin tilsynsvirksom-
hed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte forvalters
forretningsmodel. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden
skal ske ud fra et væsentlighedshensyn, hvor den tilsyns-
mæssige indsats står i forhold til de potentielle risici eller

skadevirkninger. Finanstilsynets direktion har ansvaret for
tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse.

Stk. 4. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsyns-
virksomheden overveje de potentielle konsekvenser for den
finansielle stabilitet i andre lande inden for Den Europæiske
Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område. Det gælder navnlig i forbindelse med
krisesituationer. For filialer beliggende her i landet af uden-
landske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve
den i § 11 nævnte virksomhed i henhold til reglerne, der
gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forval-
tere af alternative investeringsfonde, i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, skal Finanstilsynet
overvåge filialerne og bistå de kompetente tilsynsmyndighe-
der i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for betyd-
ningsfulde filialer og datterselskaber af udenlandske virk-
somheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i § 11
nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Uni-
on eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, deltage i eventuelle samarbejdsfora om
tilsynet med den samlede koncern.

Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende frem-
med bistand.

Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler for Finanstilsynets procedure i overensstemmel-
se med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler.

§ 156. Det Finansielle Råd indgår i tilsynet med forvaltere
af alternative investeringsfonde, jf. § 345 i lov om finansiel
virksomhed.

Stk. 2. Det Finansielle Råd
1) træffer afgørelser i tilsynssager af principiel karakter

og i tilsynssager, der har videregående, betydelige føl-
ger for forvaltere af alternative investeringsfonde,

2) træffer afgørelse i sager om påbud efter § 163, stk. 1,
3) træffer beslutning om at overgive sager omfattet af nr.

1 til politimæssig efterforskning og
4) bistår Finanstilsynet med dets informationsvirksomhed

og rådgiver Finanstilsynet i forbindelse med dets udste-
delse af regler.

§ 157. Finanstilsynet skal undersøge forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde med tilladelse til at forvalte alternati-
ve investeringsfondes forhold, herunder ved gennemgang af
løbende indberetninger og ved inspektioner i den enkelte
forvalter. Dette omfatter også forvaltere af alternative inve-
steringsfonde, der har registreret hjemsted i et tredjeland, og
som har Danmark som referenceland, jf. § 1, stk. 1, nr. 2. Fi-
nanstilsynet skal endvidere undersøge forvaltere, som Dan-
mark er værtsland for, for så vidt angår overholdelse af §§
18, 19 og 23, såfremt forvalterne forvalter eller markedsfø-
rer alternative investeringsfonde i Danmark gennem en fili-
al, der er etableret her i landet.

Stk. 2. Efter inspektion i en forvalter af alternative inve-
steringsfonde skal der afholdes et møde med deltagelse af
forvalterens øverste ledelsesorgan, direktion, eksterne revi-
sor og interne revisionschef, medmindre inspektionen ved-
rører afgrænsede aktivitetsområder hos forvalteren. På mø-
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det skal Finanstilsynet meddele sine konklusioner vedrøren-
de inspektionen.

Stk. 3. Væsentlige konklusioner skal efter et inspektions-
besøg fremsendes i form af en skriftlig rapport til virksom-
hedens øverste ledelsesorgan, direktion, eksterne revisor og
interne revisionschef.

Stk. 4. Tilsynsmyndighederne i et andet land inden for
Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, kan efter forudgå-
ende meddelelse herom til Finanstilsynet foretage inspektion
i de her i landet beliggende filialer af udenlandske forvaltere
med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde
med hjemsted i det pågældende land. Endvidere kan Finans-
tilsynet efter anmodning fra tilsynsmyndigheden i filialens
hjemland foretage den i 1. pkt. nævnte inspektion i filialen.

Stk. 5. Tilsynsmyndighederne i et andet land inden for
Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, kan med Finans-
tilsynets tilladelse foretage verifikation af oplysninger afgi-
vet af de her i landet beliggende forvaltere med tilladelse til
at forvalte alternative investeringsfonde, der udøver acces-
sorisk finansiel virksomhed, der er underlagt supplerende
tilsyn af den pågældende tilsynsmyndighed efter bestemmel-
ser fastsat i direktiver på det finansielle område.

§ 158. Finanstilsynet kan samarbejde med andre danske
myndigheder for at sikre overholdelse af loven og af regler
udstedt i medfør af loven vedrørende forvaltere af alternati-
ve investeringsfondes forvaltning af alternative investerings-
fonde, der er etableret i Danmark eller i andre lande inden
for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, og depositar-
funktionen for de nævnte alternative investeringsfonde. Fi-
nanstilsynet kan delegere opgaver til andre myndigheder,
der er danske, organer eller personer.

§ 159. Finanstilsynet kan anmode de finansielle tilsyns-
myndigheder i et land inden for Den Europæiske Union eller
i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed og Det Europæiske Råd for Systemiske Ri-
sici om at medvirke til at påse overholdelsen af loven og af
de regler, der er udstedt i medfør af loven, ved tilsynsaktivi-
teter, kontroller på stedet eller inspektioner på et andet lands
område.

§ 160. Finanstilsynet skal samarbejde med de kompetente
myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, om at medvirke ved tilsynsaktiviteter,
kontroller på stedet eller inspektioner her i landet, når det
gælder forvaltere af alternative investeringsfonde, som ope-
rerer i andre lande inden for Den Europæiske Union eller
lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle
område, eller en forvalter, som har fået tilladelse til at for-
valte alternative investeringsfonde i Danmark, men opererer
i andre medlemslande.

Stk. 2. Såfremt en kompetent myndighed i et andet land
inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Uni-

onen har indgået aftale med på det finansielle område, an-
moder Finanstilsynet om at medvirke til en kontrol eller un-
dersøgelse af en forvalter af alternative investeringsfonde,
som opererer i andre lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, jf. stk. 1, kan Finanstilsynet
1) gennemføre kontrollen eller undersøgelsen selv,
2) tillade, at den anmodende myndighed selv gennemfører

kontrollen eller undersøgelsen, eller
3) lade en revisor eller anden ekspert gennemføre kontrol-

len eller undersøgelsen.
Stk. 3. Modsætter en forvalter af alternative investerings-

fonde med hjemsted i Danmark sig en kompetent uden-
landsk myndigheds undersøgelse, jf. stk. 2, kan undersøgel-
sen kun foretages med Finanstilsynets medvirken. Det
samme gælder en selvforvaltende alternativ investerings-
fond, der er etableret i Danmark.

Stk. 4. Hvis kontrollen eller undersøgelsen på dansk om-
råde gennemføres af Finanstilsynet, jf. stk. 2, nr. 1, kan den
finansielle tilsynsmyndighed i det land inden for Den Euro-
pæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, der har anmodet om samar-
bejde, anmode om, at dens medarbejdere ledsager de medar-
bejdere, der gennemfører kontrollen eller undersøgelsen. Fi-
nanstilsynet har det overordnede ansvar for kontrollen eller
undersøgelsen. Ligeledes kan Finanstilsynet som betingelse
for at tillade, at den anmodende myndighed selv gennemfø-
rer kontrollen eller undersøgelsen, kræve, at Finanstilsynets
medarbejdere ledsager de medarbejdere, der gennemfører
kontrollen eller undersøgelsen, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om
samarbejde og om kontroller på stedet med kompetente
myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område.

§ 161. Forvaltere af alternative investeringsfonde, leve-
randører og underleverandører skal give Finanstilsynet de
oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.
Dette gælder tilsvarende for udenlandske forvaltere, der for-
valter alternative investeringsfonde, der er etableret i Dan-
mark, eller markedsfører fonde i Danmark, herunder gen-
nem etablering af filial, eller hvor Danmark er referenceland
for en forvalter, der har registreret hjemsted i et tredjeland.

Stk. 2. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legi-
timation uden retskendelse få adgang til en forvalter af alter-
native investeringsfonde og dens filialer med henblik på ind-
hentelse af oplysninger og ved inspektioner.

Stk. 3. I det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af
en forvalter af alternative investeringsfondes økonomiske
stilling, kan Finanstilsynet indhente oplysninger og til en-
hver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få ad-
gang til de virksomheder, med hvilke forvalteren har særlig
direkte eller indirekte forbindelse.

Stk. 4. Finanstilsynet kan kræve alle oplysninger, herun-
der regnskaber og regnskabsmateriale, udskrifter af bøger,
andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som
skønnes nødvendige for Finanstilsynets virksomhed eller til
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afgørelse af, om en fysisk eller juridisk person er omfattet af
bestemmelserne i denne lov.

Stk. 5. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legi-
timation uden retskendelse få adgang til en leverandør eller
underleverandør med henblik på indhentelse af oplysninger
om en delegeret aktivitet.

§ 162. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om forvaltere af alternative investeringsfondes pligt til at of-
fentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af for-
valteren og om, at Finanstilsynet har mulighed for at offent-
liggøre oplysningerne før forvalteren.

§ 163. Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde at lade foretage og afholde udgifterne
til en uvildig undersøgelse af et eller flere forhold i forvalte-
ren, såfremt Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig
betydning for tilsynet med forvalteren, og der ikke er tale
om en for Finanstilsynet sædvanlig forekommende undersø-
gelse. Resultatet af den uvildige undersøgelse skal afgives i
en skriftlig rapport, som skal foreligge inden for et af Fi-
nanstilsynet fastsat tidspunkt. Finanstilsynet kan bestemme,
at de sagkyndige personer, jf. stk. 2-6, løbende skal foretage
afrapportering til Finanstilsynet om forhold i forbindelse
med undersøgelsen.

Stk. 2. Den uvildige undersøgelse skal foretages af en el-
ler flere sagkyndige personer. Forvalteren udpeger de sag-
kyndige personer inden for en af Finanstilsynet fastsat frist.
Finanstilsynet skal godkende de foreslåede sagkyndige per-
soner.

Stk. 3. Forvalteren af alternative investeringsfonde skal
give de sagkyndige personer de oplysninger, der er nødven-
dige for gennemførelsen af den uvildige undersøgelse.

Stk. 4. De sagkyndige personer skal udlevere en kopi af
den skriftlige rapport om undersøgelsen til Finanstilsynet,
senest samtidig med at rapporten udleveres til forvalteren.

Stk. 5. De sagkyndige personer skal straks give Finanstil-
synet oplysninger om forhold, de bliver opmærksom på i
forbindelse med den uvildige undersøgelse, såfremt oplys-
ningerne er af væsentlig betydning for forvalterens risiko-
profil eller forretningsmodel, som kan medføre en ikke uvæ-
sentlig risiko for, at disse forhold kan udvikle sig således, at
forvalteren vil miste sin tilladelse.

Stk. 6. Hvis den sagkyndige person på grund af dennes
særlige forhold ikke kan videregive oplysningerne i henhold
til stk. 4 og 5 til Finanstilsynet, kan underretning af Finans-
tilsynet ske af andre end den sagkyndige person, herunder af
forvalteren.

§ 164. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrø-
rende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og
god praksis, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, herunder sag om forbud,
påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkræ-
vede beløb. § 20, § 22, stk. 2, § 23, stk. 1, § 27, stk. 1, og
§ 28 i markedsføringsloven finder tilsvarende anvendelse på
sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge ef-
ter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpe-
ges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. kapitel
23 a i retsplejeloven.

Stk. 2. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af
forhold, der er i strid med §§ 18 og 23. Finanstilsynet kan i
den forbindelse foretage inspektionsbesøg i filialer af forval-
tere af alternative investeringsfonde.

§ 165. Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsman-
den, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at en forvalter
af alternative investeringsfondes kunder eller kunder i de al-
ternative investeringsfonde, som forvalteren forvalter, kan
have lidt tab, som følge af at forvalteren har overtrådt § 18,
stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 18, stk. 3.

Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har uanset § 170 adgang
til samtlige oplysninger i Finanstilsynets sager omfattet af
stk. 1.

§ 166. Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfondes ledelse at lade udarbejde en redegø-
relse for forvalterens økonomiske stilling og fremtidsudsig-
ter. Forvalterens øverste ledelsesorgan, direktion, eksterne
revisor og interne revisionschef skal ved underskrift på på-
buddet over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort be-
kendt med indholdet af henvendelsen.

Stk. 2. Redegørelsen skal
1) være vedlagt en udtalelse fra forvalterens eksterne revi-

sor, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet
af denne,

2) forelægges forvalterens øverste ledelsesorgan til god-
kendelse og

3) indsendes i kopi til Finanstilsynet.

§ 167. Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde inden for en af tilsynet fastsat frist at
foretage de nødvendige foranstaltninger, hvis
1) forvalterens økonomiske stilling er således forringet, at

de alternative investeringsfondes eller investorer i alter-
native investeringsfondes interesser er udsat for fare,
eller

2) der er en ikke uvæsentlig risiko for, at forvalterens øko-
nomiske stilling på grund af indre eller ydre forhold
udvikler sig således, at forvalteren vil miste sin tilladel-
se.

Stk. 2. Er de påbudte foranstaltninger ikke foretaget inden
for den fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage forvalte-
rens tilladelse.

§ 168. Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde at afsætte et medlem af direktionen i
en forvalter inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis
denne efter § 13, stk. 2, ikke kan bestride stillingen.

Stk. 2. Finanstilsynet kan påbyde et medlem af det øverste
ledelsesorgan i en forvalter af alternative investeringsfonde
at nedlægge sit hverv inden for en af Finanstilsynet fastsat
frist, hvis denne efter § 13, stk. 2, ikke kan bestride hvervet.

Stk. 3. Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde at afsætte et medlem af direktionen,
når der er rejst tiltale mod medlemmet af direktionen i en
straffesag om overtrædelse af straffeloven, denne lov eller
anden finansiel lovgivning, indtil straffesagen er afgjort,
hvis domfældelse vil indebære, at vedkommende ikke opfyl-
der kravene i § 13, stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet fastsætter en
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frist for efterlevelse af påbuddet. Finanstilsynet kan under
samme betingelser som i 1. pkt. påbyde et medlem af det
øverste ledelsesorgan i en forvalter af alternative investe-
ringsfonde at nedlægge sit hverv. Finanstilsynet fastsætter
en frist for efterlevelse af påbuddet.

Stk. 4. Varigheden af påbud meddelt efter stk. 2 på bag-
grund af § 13, stk. 2, nr. 2-4, skal fremgå af påbuddet.

Stk. 5. Påbud meddelt i henhold til stk. 1-3 kan af forval-
teren og af den person, som påbuddet vedrører, forlanges
indbragt for domstolene. Anmodning herom skal indgives til
Finanstilsynet, inden 4 uger efter at påbuddet er meddelt den
pågældende. Anmodningen har ikke opsættende virkning for
påbuddet, men retten kan ved kendelse bestemme, at det på-
gældende medlem af ledelsen under sagens behandling kan
opretholde sit hverv eller sin stilling. Finanstilsynet indbrin-
ger inden 4 uger sagen for domstolene. Sagen anlægges i
den borgerlige retsplejes former.

Stk. 6. Finanstilsynet kan af egen drift eller efter ansøg-
ning tilbagekalde et påbud meddelt efter stk. 2, og stk. 3, 3.
pkt. Afslår Finanstilsynet en ansøgning om tilbagekaldelse,
kan ansøgeren forlange afslaget indbragt for domstolene.
Anmodning herom skal indgives til Finanstilsynet, inden 4
uger efter at afslaget er meddelt den pågældende. Anmod-
ning om domstolsprøvelse kan dog kun fremsættes, hvis på-
buddet ikke er tidsbegrænset og der er forløbet mindst 5 år
fra datoen for udstedelsen af påbuddet, eller mindst 2 år ef-
ter at Finanstilsynets afslag på tilbagekaldelse er stadfæstet
ved dom.

Stk. 7. Har forvalteren af alternative investeringsfonde ik-
ke afsat medlemmet af direktionen inden for den fastsatte
frist, kan Finanstilsynet inddrage forvalterens tilladelse, jf. §
17, nr. 3. Finanstilsynet kan endvidere inddrage forvalterens
tilladelse, jf. § 17, nr. 3, hvis et medlem af det øverste ledel-
sesorgan ikke efterkommer et påbud meddelt i medfør af
stk. 2 og 3.

§ 169. Finanstilsynet kan selvstændigt eller i samarbejde
med andre myndigheder foretage undersøgelser, der er egnet
til at fremme gennemsigtigheden på det finansielle marked,
og offentliggøre resultaterne af disse.

§ 170. Finanstilsynets ansatte er under ansvar efter straf-
felovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortro-
lige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsyns-
virksomheden. Det samme gælder personer, der udfører ser-
viceopgaver som led i Finanstilsynets drift, og eksperter, der
handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættel-
ses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at
beskytte, berettiger ikke de i stk. 1 nævnte personer til at vi-
deregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på oplysninger i
sager om:
1) God skik, jf. § 18 og bekendtgørelser udstedt i medfør

af § 18, stk. 3.
2) Afgørelser vedrørende forvaltere af alternative investe-

ringsfondes administrative og regnskabsmæssige prak-
sis, forretningsgange og kontrolprocedurer, jf. §§ 23-25
og 27.

3) Afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af
andele i forvaltede alternative investeringsfonde gen-
nem en værdipapircentral.

4) Oplysninger til investorerne i henhold til §§ 62-66 og
regler udstedt i medfør af § 66.

5) Offentliggørelse af den indre værdi pr. andel i de for-
valtede alternative investeringsfonde, jf. §§ 30 og 36.

6) Aftale om placering af kunders porteføljemidler, jf.
§ 19.

7) Depositarers uafhængighed, jf. § 53.
Stk. 4. Stk. 1 er ikke til hinder for, at Finanstilsynet af

egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk el-
ler sammenfattende form, når hverken den enkelte forvalter
eller dens kunder kan identificeres.

Stk. 5. Fortrolige oplysninger kan videregives under en ci-
vil retssag, når en forvalter af alternative investeringsfonde
er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører
kundeforhold eller tredjemand, der er eller har været invol-
veret i forsøg på at redde forvalteren.

Stk. 6. Fortrolige oplysninger kan videregives under en ci-
vil retssag, når en alternativ investeringsfond er erklæret
konkurs, herunder oplysninger om den forvalter, der forval-
tede fonden, i det omfang oplysningerne vedrører fonden, og
såfremt oplysningerne ikke vedrører kundeforhold eller tred-
jemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde
fonden.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at for-
trolige oplysninger videregives til:
1) Det Systemiske Risikoråd.
2) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyn-

digheden og politiet, i forbindelse med efterforskning
og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet
af straffeloven eller tilsynslovgivningen.

3) Vedkommende minister som led i dennes overordnede
tilsyn.

4) Administrative myndigheder og domstole, som be-
handler afgørelser, der er truffet af Finanstilsynet.

5) Folketingets Ombudsmand.
6) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.
7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i

henhold til lov om undersøgelseskommissioner.
8) Folketingets stående udvalg vedrørende en forvalter af

alternative investeringsfondes generelle økonomiske
forhold, for så vidt angår krisehåndtering af en forval-
ter af alternative investeringsfonde, når der træffes be-
slutning om, hvorvidt staten skal yde garanti eller stil-
le midler til rådighed. Tilsvarende gælder i forbindel-
se med den parlamentariske kontrol i sager omfattet af
1. pkt.

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.
10) Interessenter, herunder myndigheder, involveret i for-

søg på at redde en nødlidende forvalter af alternative
investeringsfonde, når Finanstilsynet har modtaget
mandat fra erhvervs- og vækstministeren, og under
forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har
behov herfor.

11) Kurator, skifteretten og andre myndigheder, der med-
virker ved en forvalter af alternative investeringsfon-
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des likvidation, konkursbehandling eller lignende pro-
cedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lov-
pligtige revision af en forvalters regnskaber, under
forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har
behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

12) Institutioner, der forvalter indskyder-, investor- eller
forsikringsgarantiordninger, under forudsætning af at
oplysningerne er nødvendige for, at de kan udføre de-
res arbejde.

13) Danmarks Nationalbank, udenlandske centralbanker,
Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepo-
litisk myndighed, under forudsætning af at oplysnin-
gerne er nødvendige for dem til opfyldelse af deres
lovbestemte opgaver, herunder udførelse af pengepo-
litik, overvågning af betalings- og værdipapirhåndte-
ringssystemer samt varetagelse af det finansielle sy-
stems stabilitet.

14) En institution, der forestår clearing af værdipapirer el-
ler penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at in-
stitutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller
potentielle misligholdelser på det marked, hvor insti-
tutionen er ansvarlig for clearingen.

15) Told- og skatteforvaltningen i sager omfattet af skat-
tekontrolloven § 6 d, stk. 2.

16) Revisortilsynet og Revisornævnet til varetagelsen af
deres opgaver.

17) Ministre med ansvar for den finansielle lovgivning i
andre lande inden for Den Europæiske Union eller
lande, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, i forbindelse med krisehåndtering af
en forvalter af alternative investeringsfonde.

18) Europa-Kommissionen, hvis der er tale om oplysnin-
ger nævnt i § 181, stk. 5. Den Europæiske Værdipa-
pir- og Markedstilsynsmyndighed og Det Europæiske
Råd for Systemiske Risici samt organer etableret af
disse myndigheder, under forudsætning af at modta-
gerne af oplysningerne har behov herfor til varetagel-
sen af deres opgaver.

19) Finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for
Den Europæiske Union eller i lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, der har
ansvaret for tilsynet med forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde, og organer, der medvirker ved for-
valteres likvidation, konkursbehandling eller lignende
procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den
lovpligtige revision af forvalteres regnskaber, under
forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har
behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

20) Finansielle tilsynsmyndigheder i tredjelande, der har
ansvaret for tilsyn med forvaltere af alternative inve-
steringsfonde, og organer, der medvirker ved forvalte-
res likvidation, konkursbehandling eller lignende pro-
cedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lov-
pligtige revision af forvalteres regnskaber, jf. dog stk.
10 og 11.

Stk. 8. Alle, der i henhold til stk. 5-7 modtager fortrolige
oplysninger fra Finanstilsynet, er med hensyn til disse op-
lysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

Stk. 9. Fortrolige oplysninger modtaget i medfør af stk. 7,
nr. 18, 2. pkt., kan uanset tavshedspligten som nævnt i stk. 8
udveksles direkte mellem på den ene side Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og på den anden
side Det Europæiske Råd for Systemiske Risici samt mellem
organer etableret af disse myndigheder.

Stk. 10. Videregivelse efter stk. 7, nr. 20, kan alene ske
1) på baggrund af en international samarbejdsaftale,
2) under forudsætning af at modtagerne mindst er under-

lagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavsheds-
pligten i medfør af stk. 1, og at de myndigheder, der
modtager oplysninger, er underlagt en pligt til ikke at
videregive oplysningerne, medmindre Finanstilsynet
skriftligt har givet tilladelse til videregivelsen,

3) når modtagerne har behov for oplysningerne til vareta-
gelse af deres opgaver, og

4) når de i kapitel 4 nævnte betingelser i lov om behand-
ling af personoplysninger er opfyldt.

Stk. 11. Videregivelse efter stk. 7, nr. 20, af fortrolige op-
lysninger, der hidrører fra lande inden for Den Europæiske
Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område, kan endvidere alene ske, såfremt de
myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres
udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det
formål, som tilladelsen vedrører.

§ 171. Tilsynsreaktioner givet til en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde i henhold til § 156, stk. 2, nr. 1, og til-
synsreaktioner givet efter delegation fra Det Finansielle Råd
skal offentliggøres med angivelse af forvalterens navn, jf.
dog stk. 3. Forvalteren skal offentliggøre oplysningerne på
sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme,
hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter at den pågældende
forvalter har modtaget underretning om tilsynsreaktionen,
eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet ef-
ter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentliggø-
relsen skal den pågældende forvalter indsætte et link, som
giver direkte adgang til tilsynsreaktionen, på forsiden af den
pågældende forvalters hjemmeside på en synlig måde, og
det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt
fremgå, at der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsy-
net. Hvis den pågældende forvalter kommenterer tilsynsre-
aktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommen-
tarerne skal være klart adskilt fra tilsynsreaktionen. Fjernel-
se af linket på forsiden og informationerne fra den pågæl-
dende forvalters hjemmeside skal finde sted efter samme
principper, som den pågældende forvalter anvender for øvri-
ge meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne
har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter
førstkommende generalforsamling. Forvaltere af alternative
investeringsfondes pligt til at offentliggøre på forvalterens
hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Finanstilsy-
net skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmesi-
de. Tilsynsreaktioner givet i henhold til § 156, stk. 2, nr. 3,
og Finanstilsynets beslutninger om at overgive sager til poli-
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timæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsy-
nets hjemmeside med angivelse af forvalterens navn, jf. dog
stk. 3.

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter-
forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el-
ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen,
bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis
dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla-
get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Forvalterens of-
fentliggørelse skal ske på den pågældende forvalters hjem-
meside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst
muligt og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller
vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørel-
se påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig
med offentliggørelsen skal den pågældende forvalter indsæt-
te et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedta-
gelsen eller resuméet, på forsiden af den pågældende forval-
ters hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket og
en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om
en dom eller bødevedtagelse. Hvis den pågældende forvalter
kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal
dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være
klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet.
Fjernelse af informationerne fra den pågældende forvalters
hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som den
pågældende forvalter anvender for øvrige meddelelser, dog
tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemme-
siden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende general-
forsamling. Den pågældende forvalter skal give Finanstilsy-
net meddelelse om offentliggørelsen, herunder fremsende en
kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal
herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et re-
sumé heraf på sin hjemmeside. Forvaltere af alternative in-
vesteringsfondes pligt til at offentliggøre på forvalterens
hjemmeside gælder kun for juridiske personer.

Stk. 3. Offentliggørelse efter stk. 1 eller 2 kan dog ikke
ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for
forvalteren eller den alternative investeringsfond eller efter-
forskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse. Of-
fentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om
kundeforhold eller oplysninger omfattet af bestemmelser i
lov om offentlighed i forvaltningen om undtagelse af oplys-
ninger om private forhold og drifts- eller forretningsforhold
m.v. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplys-
ninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i
tredjelande, medmindre de myndigheder, der har afgivet op-
lysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.

Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 3,
1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, når
de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere
er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen
for tilsynsreaktionen.

§ 172. Finanstilsynet skal orientere offentligheden om
sager, som er behandlet af Finanstilsynet, anklagemyndighe-
den eller domstolene, og som er af almen interesse eller af
betydning for forståelsen af følgende bestemmelser:

1) God skik, jf. § 18, stk. 1. nr. 1, og bekendtgørelser ud-
stedt i medfør af § 18, stk. 3.

2) Depositarens uafhængighed, jf. § 53.
3) Aftale om placering af kunders porteføljemidler og be-

kendtgørelser udstedt i medfør heraf, jf. § 17.
Stk. 2. Finanstilsynet skal endvidere orientere offentlighe-

den om navnene på virksomheder eller personer, der undla-
der at søge tilladelse efter § 11 eller undlader at lade sig re-
gistrere efter § 9, stk. 1.

§ 173. Som part i forhold til Finanstilsynet anses den for-
valter af alternative investeringsfonde, som Finanstilsynets
afgørelse truffet i medfør af denne lov eller forskrifter fast-
sat i medfør af denne lov retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I nedennævnte tilfælde anses en anden end forval-
teren tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt
angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:
1) Modervirksomheden til en forvalter af alternative in-

vesteringsfonde.
2) Virksomheder, med hvilke en forvalter har en særlig

direkte eller indirekte forbindelse, og hvor tilsynet kan
indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg, jf.
§ 161, stk. 3.

3) En fysisk eller juridisk person, som Finanstilsynet
kræver oplysninger af til brug for Finanstilsynets virk-
somhed eller til afgørelse af, om denne er omfattet af
bestemmelserne i denne lov, jf. § 161, stk. 4.

4) En person, som Finanstilsynet modtager oplysninger
om i forbindelse med godkendelse i medfør af § 13,
stk. 1 og 2.

5) Den påtænkte erhverver eller besidderen af en kvalifi-
ceret andel, når Finanstilsynet behandler sager om
godkendelse af erhvervelse, jf. § 11, stk. 6.

6) Revisor i en forvalter med tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde, når Finanstilsynet påby-
der denne at give oplysninger om forvalterens forhold.

7) En virksomhed, som ansøger om at blive registreret,
jf. § 9, stk. 1, eller om tilladelse til at forvalte alterna-
tive investeringsfonde, jf. § 11.

8) Et medlem af en forvalter af alternative investerings-
fondes ledelse eller en kapitalejer, når tilsynet nægter
en forvalter af alternative investeringsfonde tilladelse
eller inddrager denne helt eller delvis, jf. § 11, stk. 3,
nr. 3 og 4, og § 17.

9) Virksomheder, som Finanstilsynet finder har snævre
forbindelser til en forvalter af alternative investerings-
fonde, når tilladelse nægtes efter § 11, stk. 3, nr. 7, el-
ler inddrages efter § 17.

10) En alternativ investeringsfond, når Finanstilsynet
træffer afgørelse i en sag vedrørende den forvalter,
som forvalter den alternative investeringsfond, for så
vidt angår forhold, der direkte vedrører fonden.

11) Den, der uden at være registreret eller have tilladelse
forvalter alternative investeringsfonde.

12) Den, som overtræder lovens forbud mod i en virksom-
heds navn eller betegnelse af virksomheden at benytte
ord, der er omfattet af forvaltere af alternative investe-
ringsfondes eneret til navn, jf. § 5, stk. 2.
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Stk. 3. Som part anses i øvrigt et medlem af det øverste
ledelsesorgan eller af det centrale ledelsesorgan, en revisor,
et medlem af direktionen eller andre ledende medarbejdere i
en forvalter af alternative investeringsfonde, hvis Finanstil-
synets afgørelse er rettet direkte mod den pågældende.

Stk. 4. Som part i forhold til Finanstilsynets afgørelser
truffet som led i tilsynets kontrol af regnskaber aflagt efter
reglerne i denne lovs kapitel 9 og de regler, der er udstedt i
medfør af § 61, stk. 7, og § 131, anses i øvrigt enhver, som
Finanstilsynet anser som part i sagen.

§ 174. Såfremt Finanstilsynet vurderer, at en forvalter af
alternative investeringsfonde, som Danmark er værtsland
for, ikke overholder de regler, som Danmark har ansvaret
for at føre tilsyn med, herunder §§ 18, 19 eller 23, når de
forvalter fonde, der er etableret i Danmark, eller markedsfø-
rer fonde i Danmark, kan Finanstilsynet påbyde forvalteren
at bringe det ulovlige forhold til ophør. Finanstilsynet un-
derretter samtidig de kompetente myndigheder i forvalterens
hjemland herom.

Stk. 2. Såfremt en forvalter, som Danmark er værtsland
for, ikke forsyner Finanstilsynet med de oplysninger, som
Finanstilsynet har anmodet om i medfør af § 67, stk. 4, eller
forvalteren ikke bringer et forhold til ophør efter et påbud
udstedt i medfør af stk. 1, underretter Finanstilsynet de kom-
petente myndigheder i forvalterens hjemland herom.

Stk. 3. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde,
som Danmark er værtsland for, til trods for foranstaltninger,
der er truffet af de kompetente myndigheder i forvalterens
hjemland efter Finanstilsynets underretning efter stk. 1 og 2,
fortsat ikke udleverer de oplysninger, som Finanstilsynet har
anmodet om i henhold til § 67, stk. 4, eller forvalteren efter
Finanstilsynets vurdering fortsætter med at overtræde de i
Danmark gældende love eller administrative bestemmelser,
kan Finanstilsynet efter at have givet de kompetente myn-
digheder i forvalterens hjemland underretning herom træffe
passende foranstaltninger for at forebygge eller sanktionere
yderligere ulovligheder og om nødvendigt forhindre forval-
teren i at foretage nye transaktioner i Danmark.

Stk. 4. Finanstilsynet kan endvidere påbyde forvalteren at
ophøre med at forvalte alternative investeringsfonde i Dan-
mark.

§ 175. Såfremt Finanstilsynet har grund til at antage, at en
forvalter af alternative investeringsfonde, som Danmark er
værtsland for, ikke overholder forpligtelser, der følger af
regler, som en anden kompetent myndighed i et land inden
for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, er ansvarlig for
at føre tilsyn med, skal Finanstilsynet rette henvendelse til
myndighederne i forvalterens hjemland. Finanstilsynet fore-
lægger sagen for de ansvarlige myndigheder, med henblik
på at myndigheden træffer passende foranstaltninger for at
opklare, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af reglerne
udstedt i medfør af direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om
forvaltere af alternative investeringsfonde, og at myndighe-
den herefter kan træffe de fornødne foranstaltninger.

Stk. 2. Hvis en forvalter af alternative investeringsfonde,
som Danmark er værtsland for, til trods for foranstaltninger,

der er truffet af de kompetente myndigheder i forvalterens
hjemland efter Finanstilsynets underretning efter stk. 1, fort-
sat agerer på en måde, der klart strider mod investorernes in-
teresser i de alternative investeringsfonde, der markedsføres
eller forvaltes i Danmark, den finansielle stabilitet eller inte-
griteten af det finansielle marked i Danmark, kan Finanstil-
synet efter at have underrettet de kompetente myndigheder i
forvalterens hjemland træffe alle fornødne foranstaltninger
til at beskytte investorerne i de relevante alternative investe-
ringsfonde, den finansielle stabilitet eller integriteten af de
finansielle markeder i Danmark. Finanstilsynet har de
samme beføjelser, hvis de foranstaltninger, som de kompe-
tente myndigheder i forvalterens hjemland har truffet, har
vist sig utilstrækkelige eller myndighederne ikke handler in-
den for rimelig tid.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i medfør af stk. 2 give den på-
gældende forvalter forbud mod at markedsføre andele i de
relevante alternative investeringsfonde i Danmark.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis Finans-
tilsynet ikke kan tilslutte sig den tilladelse til at forvalte al-
ternative investeringsfonde, som en forvalter med hjemsted i
et tredjeland har fået i et andet land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område.

§ 176. Såfremt Finanstilsynet modtager underretning fra
en myndighed i et andet land i Den Europæiske Union eller i
et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, om, at en forvalter ikke overholder lovgivnin-
gen i landet eller ikke udleverer fornødne oplysninger til
myndigheden, skal Finanstilsynet træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at forvalteren overholder lov-
givningen eller udleverer oplysningerne. Endvidere kan Fi-
nanstilsynet indhente oplysninger fra tredjelande til brug for
sagen.

Stk. 2. Finanstilsynet skal orientere de kompetente myn-
digheder i forvalterens værtsland om de foranstaltninger,
som Finanstilsynet træffer i henhold til stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Såfremt Finanstilsynet modtager underretning fra
en myndighed i et andet land i Den Europæiske Union eller i
et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, om, at myndigheden har klare og påviselige
grunde til at tro, at en forvalter, som Finanstilsynet fører til-
syn med, har tilsidesat reglerne i denne lov, skal Finanstilsy-
net træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder om
nødvendigt anmode om yderligere oplysninger fra de rele-
vante tilsynsmyndigheder i tredjelande til brug for sagen.

§ 177. Såfremt Finanstilsynet vurderer, at en forvalter af
alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et
tredjeland, som Danmark er referenceland for, ikke overhol-
der sine forpligtelser i henhold til denne lov, bestemmelser
udstedt i medfør af denne lov eller bestemmelser udstedt i et
land inden for Den Europæiske Union i henhold til direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde, skal Finanstilsynet give Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed meddelelse her-
om uden ugrundet ophold.

12. juni 2013. 50 Nr. 598.



§ 178. Finanstilsynet kan videregive en kopi af de rele-
vante samarbejdsaftaler, som Finanstilsynet har indgået i
medfør af § 98, nr. 1, § 117, nr. 1, og § 128, stk. 2, nr. 1, til
de finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for
Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgå-
et aftale med på det finansielle område, som er værtslande
for forvaltere med hjemland i Danmark.

Stk. 2. Finanstilsynet kan i overensstemmelse med proce-
durerne i de gældende reguleringsmæssige tekniske standar-
der som omhandlet i artikel 35, stk. 14, artikel 37, stk. 17,
eller artikel 40, stk. 14, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni
2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde videre-
give de oplysninger vedrørende en forvalter, som Finanstil-
synet har modtaget fra de finansielle tilsynsmyndigheder i
tredjelande som led i samarbejdsaftaler med disse tilsyns-
myndigheder, til de kompetente tilsynsmyndigheder i den
pågældende forvalters værtsland.

§ 179. Når systemisk vigtige finansielle institutioners sta-
bilitet eller integriteten af markeder er truet af den måde, en
eller flere forvaltere af alternative investeringsfonde agerer
på, skal Finanstilsynet underrette de finansielle tilsynsmyn-
digheder i andre medlemslande i Den Europæiske Union
herom. Finanstilsynet skal fremsende de fornødne oplysnin-
ger til myndighederne, med henblik på at de kan overvåge
eller reagere på de konsekvenser, som forvalternes ageren
kan medføre.

Stk. 2. Når Finanstilsynet videregiver oplysninger til en
myndighed efter stk. 1, skal Finanstilsynet samtidig videre-
give oplysningerne til Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed og Det Europæiske Råd for Systemi-
ske Risici.

Stk. 3. Finanstilsynet skal fremsende sammenfattede op-
lysninger om aktiviteterne i forvalterne under deres ansvar
til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndig-
hed og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici i overens-
stemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 25
Samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og

Markedstilsynsmyndighed og Finanstilsynets og andre
kompetente myndigheders mulighed for at indbringe sager

for Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed

§ 180. Finanstilsynet kan indbringe en sag for Den Euro-
pæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i følgende
tilfælde:
1) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent

myndigheds vurdering af, om en betingelse i artikel
21, stk. 6, litra a, c, og e, i direktiv 2011/61/EU af 8.
juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfon-
de er opfyldt ved markedsføring af en alternativ inve-
steringsfond, som har en depositar, som er etableret i
et tredjeland.

2) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om der foreligger passende
samarbejdsaftaler mellem de kompetente myndighe-
der i forvalterens hjemland, der er fra et land inden for

Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, og myn-
dighederne i det tredjeland, hvor den alternative inve-
steringsfond er etableret.

3) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, hvilket land der er forvalte-
rens rette referenceland, når Finanstilsynet vurderer,
at den kompetente myndigheds vurdering af forvalte-
rens referenceland er i strid med direktiv 2011/61/EU
af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investe-
ringsfondes kriterier eller procedurer herfor.

4) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, hvilket land inden for Den
Europæiske Union eller land, som Unionen har indgå-
et aftale med på det finansielle område, der er rette re-
ferenceland i forbindelse med forvalterens skift af re-
ferenceland, inden for 2 år efter at forvalteren har fået
en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfon-
de.

5) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, hvorvidt forvalteren har en
retlig repræsentant etableret i sit referenceland.

6) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, hvorvidt den retlige repræ-
sentant faktisk er kontaktperson eller har de fornødne
kompetencer og ressourcer til at påse, at forvalteren
overholder kravene i love og regler udstedt i medfør
heraf vedrørende de aktiviteter, som forvalteren søger
om tilladelse til.

7) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om Finanstilsynets eller de
kompetente myndigheders effektive varetagelse af de-
res tilsynsopgaver hindres af love eller administrative
bestemmelser i et tredjeland, som en forvalter fra et
tredjeland, der har fået tilladelse til at markedsføre al-
ternative investeringsfonde eller udøve forvaltnings-
virksomhed, er underlagt, eller af begrænsninger i til-
synsmyndighedernes beføjelser i det pågældende tred-
jeland.

8) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om der foreligger passende
samarbejdsaftaler for hver alternativ investeringsfond,
der er fra et tredjeland, og de kompetente myndighe-
der.

9) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om de tredjelande, hvori en
alternativ investeringsfond er etableret, som forvalte-
ren planlægger at markedsføre i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, er opført
som ikkesamarbejdsvillige lande og territorier af Fi-
nancial Action Task Force.

10) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om det tredjeland, hvori en
forvalter har registreret hjemsted, er opført som et ik-
kesamarbejdsvilligt land og territorium af Financial
Action Task Force.
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11) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om en forvalter kan undlade
at overholde en del af den lovgivning, der gennemfø-
rer direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere
af alternative investeringsfonde.

12) Hvis indholdet af en samarbejdsaftale, som Finanstil-
synet modtager fra andre finansielle tilsynsmyndighe-
der inden for Den Europæiske Union eller lande, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle om-
råde, ikke opfylder kravene i den gældende regule-
ringsmæssige tekniske standard fastsat i henhold til
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af
alternative investeringsfonde.

13) Hvis Finanstilsynet er uenig i en foranstaltning, som
en anden kompetent myndighed i et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, har truf-
fet i medfør af artikel 45, stk. 4-9, i direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfonde.

14) Hvis Finanstilsynet mener, at en forvalter, som har få-
et Danmark som referenceland og har fået tilladelse til
at forvalte alternative investeringsfonde, ikke burde
have fået tilladelse, herunder hvis Finanstilsynet me-
ner, at den kompetente myndigheds vurdering af, om
betingelserne i artikel 40, stk. 2, litra a og b, i direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfonde er opfyldt, er forkert.

15) Hvis Finanstilsynet er uenig i en afgørelse, som en an-
den kompetent myndighed har truffet, hvorved en for-
valter har fået tilladelse til at forvalte alternative inve-
steringsfonde af den pågældende myndighed.

16) Hvis en kompetent myndighed i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, afviser en
anmodning om udveksling af oplysninger i henhold til
artikel 35, stk. 15, artikel 37, stk. 19, og artikel 40,
stk. 15, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om for-
valtere af alternative investeringsfonde.

17) Hvis en af de kompetente myndigheder for en alterna-
tiv investeringsfond fra et land inden for Den Europæ-
iske Union eller et land, som Unionen har indgået af-
tale med på det finansielle område, ikke inden for en
rimelig frist indgår en samarbejdsaftale som krævet i
henhold til denne lov, og hvis Danmark er forvalte-
rens referenceland.

18) Hvis Finanstilsynet er uenig i en anden kompetent
myndigheds vurdering af, om der foreligger passende
samarbejdsaftaler mellem de kompetente myndighe-
der i forvalterens referenceland, de kompetente myn-
digheder i de berørte alternative investeringsfondes
hjemland, der er fra et land inden for Den Europæiske
Union eller et land, som Unionen har indgået aftale
med på det finansielle område, og myndighederne i
det tredjeland, hvor forvalteren har registreret hjem-
sted.

19) Hvis der er uoverensstemmelse mellem Finanstilsynet
og finansielle tilsynsmyndigheder i lande inden for

Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, om en
vurdering, handling eller undladelse på områder, hvor
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af
alternative investeringsfonde kræver samarbejde mel-
lem tilsynsmyndighederne.

Stk. 2. I medfør af bestemmelser herom i direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde kan en kompetent myndighed fra et andet
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
indbringe en sag for Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed i følgende tilfælde:
1) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-

synets vurdering af, om en betingelse i § 49, nr. 1, 2, 4
eller 7, er opfyldt ved markedsføring af en alternativ
investeringsfond, som har en depositar, som er etable-
ret i et tredjeland.

2) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om der foreligger passende sam-
arbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og myndigheder-
ne i det tredjeland, hvor den alternative investerings-
fond er etableret, når Finanstilsynet er forvalterens
hjemland.

3) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, hvilket land der er forvalterens
rette referenceland, som følge af at den kompetente
myndighed vurderer, at Finanstilsynets vurdering af
forvalterens referenceland er i strid med direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfondes kriterier eller procedurer herfor.

4) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, hvilket land inden for Den Euro-
pæiske Union eller land, som Unionen har indgået af-
tale med på det finansielle område, der er rette refe-
renceland i forbindelse med forvalterens skift af refe-
renceland, inden for 2 år efter at forvalteren har fået
en tilladelse til at forvalte alternative investeringsfon-
de, jf. § 121.

5) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om forvalteren har en retlig re-
præsentant etableret i Danmark, jf. § 118, stk. 1 og 2.

6) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om den retlige repræsentant fak-
tisk er kontaktperson eller har de fornødne kompeten-
cer og ressourcer til at påse, at forvalteren overholder
kravene i love og regler udstedt i medfør heraf vedrø-
rende de aktiviteter, som forvalteren søger om tilladel-
se til, jf. § 118, stk. 2 og 4.

7) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om Finanstilsynets eller den kom-
petente myndigheds effektive varetagelse af sine til-
synsopgaver hindres af love eller administrative be-
stemmelser i et tredjeland, som en forvalter fra et tred-
jeland, der har fået tilladelse til at markedsføre alter-
native investeringsfonde eller udøve forvaltningsvirk-
somhed, er underlagt, eller af begrænsninger i tilsyns-
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myndighedernes beføjelser i det pågældende tredje-
land, jf. § 117, nr. 4.

8) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om der foreligger passende sam-
arbejdsaftaler for hver alternativ investeringsfond, der
er fra et tredjeland, jf. § 96, stk. 1, nr. 2, § 98, nr. 1, §
109, nr. 3, § 117, nr. 1, og § 130, stk. 3.

9) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om de tredjelande, hvori en alter-
nativ investeringsfond er etableret, som forvalteren
planlægger at markedsføre i et land inden for Den
Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, er opført
som ikkesamarbejdsvillige lande og territorier af Fi-
nancial Action Task Force, jf. § 98, nr. 2, § 109, nr. 4,
§ 117, nr. 2, og § 130, stk. 4.

10) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om det tredjeland, hvori en for-
valter har registreret hjemsted, er opført som et ikke-
samarbejdsvilligt land og territorium af Financial Ac-
tion Task Force.

11) Hvis den kompetente myndighed er uenig i Finanstil-
synets vurdering af, om en forvalter kan undlade at
overholde en del af den lovgivning, der gennemfører
direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af
alternative investeringsfonde, jf. § 120.

12) Hvis den kompetente myndighed ikke mener, at ind-
holdet af en samarbejdsaftale, som myndigheden
modtager fra Finanstilsynet, opfylder kravene i den
gældende reguleringsmæssige tekniske standard fast-
sat efter § 178, stk. 2.

13) Hvis den kompetente myndighed er uenig i en foran-
staltning, som Finanstilsynet har truffet i medfør af §§
174-176.

14) Hvis den kompetente myndighed mener, at en forval-
ter, som har fået Danmark som referenceland og har
fået tilladelse til at forvalte alternative investerings-
fonde, ikke burde have fået tilladelse, herunder hvis
den kompetente myndighed mener, at Finanstilsynets
vurdering af, om betingelserne i § 117, nr. 1, 2 og 4, §
118, stk. 1-3, og § 119 er opfyldt, er forkert.

15) Hvis der er uenighed om den afgørelse, som Finanstil-
synet har truffet i medfør af § 11, stk. 2, jf. § 116.

16) Hvis Finanstilsynet afviser en anmodning om udveks-
ling af oplysninger.

17) Hvis Finanstilsynet ikke inden for en rimelig frist ind-
går en samarbejdsaftale i henhold til direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfonde.

18) Hvis de kompetente myndigheder i et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, er ueni-
ge i Finanstilsynets vurdering af, om der foreligger
passende samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet, de
kompetente myndigheder i de berørte alternative inve-
steringsfondes hjemlande og tilsynsmyndighederne i
det land, hvor forvalteren har sit registrerede hjem-
sted, jf. § 117, nr. 1.

19) Hvis der er uoverensstemmelser mellem de kompeten-
te myndigheder og Finanstilsynet om en vurdering,
handling eller undladelse på områder, hvor direktiv
2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternati-
ve investeringsfonde kræver samarbejde mellem til-
synsmyndighederne.

§ 181. Finanstilsynet skal uden unødigt ophold underrette
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
om resultatet af den første tilladelsesprocedure for forvaltere
med registreret hjemsted i et tredjeland, og om enhver æn-
dring i disse forvalteres tilladelser, herunder inddragelser
heraf. Finanstilsynet skal informere Den Europæiske Værdi-
papir- og Markedstilsynsmyndighed om de ansøgninger om
tilladelse fra forvaltere med registreret hjemsted i tredjelan-
de, som Finanstilsynet har afslået, herunder skal Finanstilsy-
net give oplysninger om forvalteren og om årsagerne til af-
slaget.

Stk. 2. Finanstilsynet skal kvartalsvis underrette Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om,
hvilke øvrige tilladelser til at forvalte alternative investe-
ringsfonde der er meddelt eller trukket tilbage efter denne
lov.

Stk. 3. Finanstilsynet skal kvartalsvis til Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed fremsende oplys-
ninger om de forvaltere af alternative investeringsfonde, der
er undergivet Finanstilsynets tilsyn, og som forvalter eller
markedsfører alternative investeringsfonde, der er hjemme-
hørende i et andet land, og om forvaltere med hjemsted i et
tredjelands markedsføring af fonde i Danmark i henhold til
§ 130. Finanstilsynet skal fremsende de oplysninger, der er
nødvendige, for at Den Europæiske Værdipapir- og Mar-
kedstilsynsmyndighed kan vurdere, om ordningen med for-
valtere af alternative investeringsfonde fra et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle områdes, grænseoverskri-
dende markedsføring og forvaltning af alternative investe-
ringsfonde fungerer. Finanstilsynet skal fremsende disse op-
lysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed, indtil Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed afgiver en udtalelse i henhold til
artikel 67, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/61/EU af 8. juni
2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Stk. 4. Finanstilsynet skal årligt fremsende de i stk. 5
nævnte oplysninger til Europa-Kommissionen om de forval-
tere af alternative investeringsfonde fra et land inden for
Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind-
gået aftale med på det finansielle område, der forvalter eller
markedsfører alternative investeringsfonde, som er under Fi-
nanstilsynets tilsyn. Finanstilsynet skal endvidere oplyse til
Europa-Kommissionen, hvilken dato markedsføringspasset
er gennemført og i givet faldt anvendt i Danmark.

Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oplysninger omfatter oplysnin-
ger om,
1) hvor de pågældende forvaltere har registreret hjemsted,
2) de alternative investeringsfonde fra lande inden for

Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
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indgået aftale med på det finansielle område, som for-
valtes eller markedsføres af forvalterne,

3) de alternative investeringsfonde fra et tredjeland, som
forvaltes af en forvalter fra et land inden for Den Euro-
pæiske Union eller et land, som Unionen har indgået
aftale med på det finansielle område, men som ikke
markedsføres i et land inden for Den Europæiske Uni-
on eller et land, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område,

4) identifikation af de alternative investeringsfonde fra et
tredjeland, som forvaltes af en forvalter fra et land in-
den for Den Europæiske Union eller lande, som Uni-
onen har indgået aftale med på det finansielle område,
og som markedsføres i Danmark,

5) hvilket juridisk grundlag forvalterne udøver deres akti-
viteter i henhold til, og

6) forhold, der er relevante for at forstå, hvordan forval-
ternes forvaltning og markedsføring af alternative inve-
steringsfonde i lande inden for Den Europæiske Union
eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det
finansielle område, fungerer i praksis.

Stk. 6. Finanstilsynet skal kvartalsvis fremsende oplysnin-
ger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyn-
dighed om de forvaltere af alternative investeringsfonde, der
er undergivet Finanstilsynets tilsyn, og som forvalter eller
markedsfører alternative investeringsfonde, der er hjemme-
hørende i et andet land inden for Den Europæiske Union el-
ler et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-
sielle område, eller i et tredjeland. Finanstilsynet skal frem-
sende disse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og
Markedstilsynsmyndighed, indtil Den Europæiske Værdipa-
pir- og Markedstilsynsmyndighed afgiver en udtalelse i hen-
hold til artikel 68, stk. 1, litra a, i direktiv 2011/61/EU af 8.
juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

§ 182. Hvis Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed i overensstemmelse med reglerne i artikel
47 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af al-
ternative investeringsfonde fremsætter en anmodning her-
om, kan Finanstilsynet
1) forbyde markedsføring i Danmark af andele i alternati-

ve investeringsfonde, der er fra et tredjeland,
2) forbyde markedsføring i Danmark af andele i alternati-

ve investeringsfonde, der forvaltes af en forvalter med
registreret hjemsted i et tredjeland,

3) pålægge forvaltere med registreret hjemsted i et tredje-
land restriktioner, for så vidt angår disses forvaltning af
en alternativ investeringsfond, i tilfælde af en for høj
grænseoverskridende risikokoncentration på et konkret
marked og

4) pålægge forvaltere med registreret hjemsted i et tredje-
land restriktioner, for så vidt angår disses forvaltning af
alternative investeringsfonde, såfremt fondenes aktivi-
teter potentielt udgør en vigtig kilde til modpartsrisiko
for et kreditinstitut eller andre systemisk relevante in-
stitutioner.

Stk. 2. Finanstilsynet kan anmode Den Europæiske Vær-
dipapir- og Markedstilsynsmyndighed om at genoverveje si-

ne afgørelser efter artikel 47 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni
2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Frister

§ 183. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne
lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor
den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gæl-
der ved beregning af både dags-, uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1,
på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste
fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf.
stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed,
som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begi-
venhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en
måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ik-
ke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden
uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på
årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fri-
sten, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstræk-
kes fristen til den førstkommende hverdag.

Kapitel 26
Afgifter og obligatorisk digitalisering

§ 184. Forvaltere af alternative investeringsfonde med til-
ladelse til at forvalte alternative investeringsfonde efter §
11, forvaltere med Danmark som referenceland, der har fået
tilladelse efter § 11, jf. § 111, stk. 2, forvaltere fra et andet
land inden for Den Europæiske Union eller et land, som
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område,
der markedsfører en eller flere alternative investeringsfonde
i Danmark eller forvalter en eller flere alternative investe-
ringsfonde, der er etableret i Danmark, samt forvaltere fra et
tredjeland, som har fået tilladelse efter § 130, stk. 1, betaler
afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i
lov om finansiel virksomhed.

§ 185. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at skriftlig kommunikation til og fra Finanstilsynet og
til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af
denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal fo-
regå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om digital kommunikation, herunder om anven-
delse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og
digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet
frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 186. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen kan udstede af-
gørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter reg-
ler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med ma-
skinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller
under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifika-
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tion af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.
Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser
og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er
truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehand-
ling, kan udstedes alene med angivelse af Finanstilsynet el-
ler Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 187. Hvor det i denne lov eller i regler udstedt i medfør
af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af an-
dre end Finanstilsynet eller Erhvervsstyrelsen, skal være un-
derskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en
teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har ud-
stedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter side-
stilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær-
mere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan her-
under bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan
fraviges for visse typer af dokumenter.

Afsnit X
Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

Kapitel 27
Delegations- og klagebestemmelser

§ 188. Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine be-
føjelser efter loven til Finanstilsynet, kan ministeren fastsæt-
te regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan
indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 189. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs-
styrelsen i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af
loven kan af den, som afgørelsen retter sig mod, indbringes
for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er
meddelt den pågældende.

Kapitel 28
Straffebestemmelser

§ 190. Overtrædelse af § 4, stk. 2, 1. pkt., § 5, stk. 1-3,
stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1 og 4, § 9, stk.
1-3, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 13, stk. 3, § 15, stk. 1, § 16,
stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 1. og 3. pkt., og stk. 5 og 7, § 18,
stk. 1 og 2, § 19, § 23, stk. 1-5, § 24, stk. 1-6, § 25, stk. 1-3,
§ 27, stk. 1 og 2, §§ 29 og 30, § 31, stk. 3 og 4, § 32, stk. 1,
§ 33, § 34, stk. 1, § 36, stk. 1 og 2, §§ 38-41, § 42, stk. 2, §§
43, 45 og 50-53, § 54, stk. 1, 4 og 5, § 59, § 61, stk. 1-5, §
62, stk. 1 og 2, §§ 64 og 65, § 67, stk. 1-5, § 68, stk. 1-3, §§
72-74, § 75, stk. 1, § 77, § 79, stk. 1, § 81, § 86, stk. 1, § 88,
stk. 1, § 93, stk. 1, § 95, § 96, stk. 1, §§ 98 og 99, § 101, stk.
1, § 106, stk. 1, § 108, stk. 1, § 109, nr. 2, 2. pkt., § 111, §
118, stk. 1 og 4, § 121, stk. 1-3, § 123, stk. 1, § 127, § 128,
stk. 1 og 10, § 129, stk. 1, § 134, stk. 6, 1. og 2. pkt., § 135,
stk. 1, § 136, stk. 4, § 137, stk. 4, § 138, § 139, stk. 2, 1.
pkt., § 141, stk. 1-5, § 146, stk. 1, 2. pkt., og § 149, stk. 1, 2.
pkt., straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, med-
mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Overtrædelse af § 20, stk. 1-7 og 9, § 21, stk. 1,
stk. 2, 2. pkt., og stk. 3 og 4, § 22, stk. 1-3, § 28, stk. 1, nr.
1, og stk. 2, nr. 1, § 163, stk. 3, 5 og 6, og § 171, stk. 1, 1.-5.
pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt., straffes med bøde.

Stk. 3. Med bøde straffes en forvalter af alternative inve-
steringsfonde, der ikke efterkommer et påbud eller forbud,
der er givet i medfør af § 4, stk. 2, 2. pkt., § 34, stk. 2, § 69,
stk. 4, § 79, stk. 2 og 3, § 86, stk. 2 og 3, § 93, stk. 2 og 3, §
101, stk. 2 og 3, § 106, stk. 2 og 3, § 122, stk. 1, § 126, stk.
9 og 10, § 128, stk. 11 og 12, § 164, stk. 2, 1. pkt., § 167, §
174, stk. 4, og § 175, stk. 3. Med bøde straffes endvidere
den, som ikke efterkommer et påbud, som er givet i medfør
af § 163, stk. 1, 1. pkt., og § 168, stk. 2, og stk. 3, 3. pkt.

Stk. 4. I forskrifter udstedt i medfør af § 3, stk. 9, § 5, stk.
7 og 8, § 6, stk. 5 og 6, § 9, stk. 4, § 10, stk. 3, § 11, stk. 7, §
16, stk. 8 og 9, § 18, stk. 2, § 20, stk. 11, § 22, stk. 4, § 23,
stk. 6, § 24, stk. 7, § 25, stk. 4, § 26, § 27, stk. 3, § 32, stk. 3,
§§ 37, 44 og 60, § 61, stk. 7, § 62, stk. 3, § 66, § 67, stk. 6, §
68, stk. 4, § 69, stk. 8, §§ 80 og 87, § 88, stk. 2, § 94, § 96,
stk. 2, § 107, § 108, stk. 2, § 110, § 119, stk. 3, § 120, stk. 5,
§ 123, stk. 2, § 126, stk. 12, § 128, stk. 14, § 129, stk. 2, §
130, stk. 5, § 131, stk. 6, § 132, § 148, stk. 5, § 152, stk. 4, §
160, stk. 5, § 185, stk. 2, § 186, § 187, stk. 2, og § 188 kan
der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for
overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om straf af bøde
ved overtrædelse af bestemmelser indeholdt i Den Europæ-
iske Unions forordninger for de områder af loven, som Fi-
nanstilsynet fører tilsyn med.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 7. Undlader et medlem af ledelsen af en forvalter af
alternative investeringsfonde at træffe nødvendige foran-
staltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af
væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller
fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er for-
skyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 8. Personer, der er knyttet til en forvalter af alternati-
ve investeringsfonde, og som giver urigtige eller vildledende
oplysninger om forhold vedrørende forvalteren til offentlige
myndigheder, til offentligheden, til noget selskabsorgan el-
ler til investorer i forvalteren eller i en alternativ investe-
ringsfond, som forvalteren forvalter, eller som gør sig skyl-
dig i grov eller oftere gentaget forsømmelse eller skødesløs-
hed, der kan medføre tab for forvalteren eller investorerne i
en alternativ investeringsfond, som forvalteren forvalter,
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt
højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 9. Forældelsesfristen for straffeansvar for overtrædel-
se af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af lo-
ven er 5 år.

§ 191. Undlader en forvalter af en alternativ investerings-
fond i rette tid at efterkomme de pligter over for Finanstilsy-
net, der efter § 5, stk. 1 og 5, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 61,
stk. 2, nr. 2, § 67, stk. 1-5, § 68, stk. 1-3, og § 73, stk. 1, nr.
3, og stk. 6, påhviler forvalteren, eller undlader en depositar
i rette tid at efterkomme de pligter over for Finanstilsynet,
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der påhviler depositaren efter § 59, kan Finanstilsynet som
tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentli-
ge bøder.

Stk. 2. Undlader en fysisk eller juridisk person at opfylde
de pligter, som følger af § 161, stk. 3 og 4, kan Finanstilsy-
net som tvangsmiddel pålægge den fysiske eller juridiske
person eller de for den juridiske person ansvarlige personer
daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 3. Undlader en forvalter af alternative investerings-
fonde at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 168,
stk. 1, og stk. 3, 1. pkt., kan Finanstilsynet pålægge medlem-
merne af forvalterens øverste ledelsesorgan daglige eller
ugentlige tvangsbøder.

Stk. 4. Såfremt en forvalter af alternative investeringsfon-
de, der har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på
et reguleret marked, ikke opfylder sine forpligtelser efter be-
stemmelser, som er fastsat i medfør af § 131, kan Finanstil-
synet give den pågældende forvalter påbud om ændring af
forholdet, herunder påbud om offentliggørelse af ændrede
eller supplerende oplysninger. Skønnes det hensigtsmæssigt,
kan Finanstilsynet selv offentliggøre de pågældende oplys-
ninger, offentliggøre påbuddet eller suspendere eller slette
de berørte værdipapirer fra handel på et reguleret marked.

Stk. 5. En forvalter af en alternativ investeringsfond, der
ikke efterlever et påbud fra Finanstilsynet eller afgiver urig-
tige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet i forhold
til tilsynets opgaver efter stk. 4, straffes med bøde, for så
vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 6. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på Finanstil-
synet ved tilsynets kontrol efter § 155, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 7. I forskrifter udstedt i medfør af loven, der fastsæt-
ter pligter for forvaltere af alternative investeringsfonde el-
ler andre fysiske eller juridiske personer omfattet af loven,
kan der fastsættes bestemmelser om, at Finanstilsynet som
tvangsmiddel kan pålægge daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 29
Ikrafttræden, overgangsbestemmelser, ændringer i anden

lovgivning og territorial gyldighed

Ikrafttræden

§ 192. Loven træder i kraft den 22. juli 2013, jf. dog stk. 2
og 3.

Stk. 2. § 28 og § 197, nr. 5, træder i kraft den 22. juli
2014.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunk-
tet for ikrafttræden af §§ 97-108 og 111-129, § 181, stk. 6,
og § 197, nr. 8.

Stk. 4. § 20 finder anvendelse på forvaltere af alternative
investeringsfondes aftaler, der indgås, forlænges eller forny-
es efter lovens ikrafttræden.

Stk. 5. §§ 21 og 22 har først virkning for den enkelte for-
valter af alternative investeringsfonde fra den førstkommen-
de generalforsamling eller tilsvarende, der finder sted efter
lovens ikrafttræden.

Overgangsbestemmelser

§ 193. Virksomheder, der driver virksomhed den 22. juli
2013, og som bliver omfattet af denne lovs bestemmelser
om forvaltere af alternative investeringsfonde, kan fortsætte
deres virksomhed indtil den 22. juli 2014. Sådanne virksom-
heder skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at ind-
rette deres virksomhed, så den er i overensstemmelse med
denne lovs regler om forvaltere af alternative investerings-
fonde, og indsende en ansøgning om tilladelse eller lade sig
registrere inden den 22. juli 2014. Virksomheden kan heref-
ter fortsætte sin virksomhed her i landet uden tilladelse, ind-
til Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

Stk. 2. For virksomheder, der driver virksomhed den 22.
juli 2013, og som bliver omfattet af denne lovs bestemmel-
ser om forvaltere af alternative investeringsfonde, finder §
11, stk. 3, nr. 2, jf. § 13, ikke anvendelse ved ansøgning om
tilladelse.

§ 194. Lovens kapitel 13 og 14 finder ikke anvendelse på
markedsføring af andele i alternative investeringsfonde, der
er omfattet af et aktuelt udbud til offentligheden i et pro-
spekt, der er offentliggjort i overensstemmelse med regler,
der gennemfører direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003
om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer
udbydes til offentligheden eller optages til handel, inden den
22. juli 2013, så længe prospektet er gældende.

§ 195. Virksomheder, der inden den 22. juli 2013 forval-
ter alternative investeringsfonde af den lukkede type, kan
fortsætte med at forvalte disse alternative investeringsfonde
uden at erhverve tilladelse efter denne lov, hvis disse alter-
native investeringsfonde ikke foretager yderligere investe-
ringer efter den 22. juli 2013.

§ 196. Virksomheder, der forvalter alternative investe-
ringsfonde af den lukkede type, hvor tegningsperioden for
investorerne er udløbet inden den 22. juli 2013, og som er
oprettet med udløb senest den 22. juli 2016, kan fortsætte
med at forvalte disse alternative investeringsfonde uden at
indgive ansøgning om tilladelse til at forvalte alternative in-
vesteringsfonde og uden at efterkomme reglerne i denne lov
med undtagelse af reglerne i kapitel 9 og, hvor det er rele-
vant, kapitel 12.

Ændringer i anden lovgivning

§ 197. I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr.
512 af 17. juni 2008, § 2 i lov nr. 557 af 18. juni 2012 og § 1
i lov nr. 1287 af 19. december 2012 og senest ved § 3 i lov
nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres », Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2010/76/EF af 24. november 2010 om
ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt
angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gen-
securitisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (CRD
III), EU-Tidende 2010, nr. L 329, side 3« til: »Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2010/76/EF af 24. november
2010 om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for
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så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen
og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker
(CRD III), EU-Tidende 2010, nr. L 329, side 3, og dele af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8.
juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og
om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt for-
ordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010, EU-Ti-
dende 2011, nr. L 174, side 1«.

2. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Et investeringsforvaltningsselskab kan ud over
de aktiviteter, som selskabet kan udføre efter denne lov, for-
valte en eller flere alternative investeringsfonde, såfremt sel-
skabet har tilladelse hertil i medfør af § 11 i lov om forvalte-
re af alternative investeringsfonde m.v.«

3. I § 77 c, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »eller §
21, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfon-
de m.v.«

4. I § 360, stk. 2, ændres »§ 361, stk. 1, nr. 20« til: »§ 361,
stk. 1, nr. 19«.

5. § 361, stk. 1, nr. 19, ophæves.
Nr. 20-22 bliver herefter nr. 19-21.

6. § 361, stk. 1, nr. 22, der bliver 21, ophæves.
Nr. 23-32 bliver herefter nr. 21-30.

7. § 361, stk. 1, nr. 31 og 32, som bliver nr. 29 og 30, ophæ-
ves, og i stedet indsættes:
»29) Centrale modparter med tilladelse, jf. artikel 14 i Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648
af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), jf. § 83, stk. 1, i
lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt 387.250
kr.

30) Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfon-
de fra et land inden for Den Europæiske Union eller et
land, som Unionen har indgået aftale med på det fi-
nansielle område, og udenlandske forvaltere af alter-
native investeringsfonde fra et tredjeland, som Dan-
mark er referenceland for, der er meddelt tilladelse til
at forvalte danske alternative investeringsfonde, beta-
ler årligt 20.000 kr.

31) Udenlandske forvaltere af alternative investeringsfon-
de, som er meddelt tilladelse til at markedsføre en
udenlandsk alternativ investeringsfond i Danmark, be-
taler årligt 2.000 kr. pr. alternativ investeringsfond
plus 2.000 kr. pr. afdeling.

32) Godkendte udenlandske clearingcentraler, jf. § 8 a i
lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt 68.150
kr.«

8. § 361, stk. 1, nr. 32, ophæves.

9. § 362, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskaber betaler årligt

10,5 promille af deres omkostninger til løn, provision og
tantieme. Forvaltere af alternative investeringsfonde med re-

gistreret hjemsted i Danmark, der er meddelt tilladelse til at
forvalte alternative investeringsfonde, betaler årligt 10,5
promille af deres omkostninger til løn, provision og tantie-
me. Der pålægges altid en minimumsafgift på 20.000 kr.«

10. § 362, stk. 4, ophæves.

11. § 367 affattes således:

»§ 367. Danske UCITS og forvaltere af alternative inve-
steringsfonde med tilladelse til at forvalte alternative inve-
steringsfonde betaler årligt 4,4 pct. af differencen mellem
Finanstilsynets udgifter og afgiften betalt efter §§ 361 og
362.

Stk. 2. Afgiften fordeles mellem virksomhederne med
10.000 kr. pr. danske UCITS og med 10.000 kr. pr. alterna-
tiv investeringsfond, der forvaltes eller markedsføres af en
forvalter, der har tilladelse til at forvalte alternative investe-
ringsfonde, jf. § 184 i lov om forvaltere af alternative inve-
steringsfonde m.v. Endvidere skal danske UCITS betale
3.000 kr. pr. afdeling i hver UCITS, og forvaltere af alterna-
tive investeringsfonde med tilladelse til at forvalte alternati-
ve investeringsfonde skal betale 2.000 kr. pr. afdeling i hver
alternativ investeringsfond. Den resterende afgift fordeles i
forhold til den enkelte virksomheds andel af de af stk. 1 om-
fattede virksomheders samlede balance.«

§ 198. I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, som ændret ved
§ 1 i lov nr. 616 af 14. juni 2011, § 3 i lov nr. 1231 af 18.
december 2012 og § 2 i lov nr. 1383 af 23. december 2012,
foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »eller lov om erhvervsdriven-
de fonde« til: », lov om erhvervsdrivende fonde eller §§
133-154 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v.«

§ 199. I lov om en garantifond for indskydere og investo-
rer, jf. lovbekendtgørelse nr. 133 af 22. februar 2011, som
ændret senest ved § 49 i lov nr. 1231 af 18. december 2012,
foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, affattes således:
»Følgende institutter skal være tilsluttet og yde bidrag til

Fonden:
1) Pengeinstitutter.
2) Realkreditinstitutter.
3) Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningssel-

skaber, for så vidt angår den del af selskabernes aktivi-
tet, der er omfattet af en tilladelse efter § 10, stk. 2, i
lov om finansiel virksomhed.

4) Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladel-
se efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investe-
ringsfonde m.v., for så vidt angår den del af forvalter-
nes aktivitet, der er omfattet af bilag 1, nr. 3, i lov om
forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

5) Filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter og in-
vesteringsselskaber med hjemsted i et land uden for
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Den Europæiske Union bortset fra lande, som Unionen
har indgået aftale med på det finansielle område.«

2. I § 4, 1. pkt., ændres »og investeringsforvaltningsselska-
ber« til: », investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af
alternative investeringsfonde«.

3. I § 5, stk. 4, indsættes efter »§ 3, stk. 1, nr. 3«: »og 4«.

4. I § 5, stk. 6, og § 9, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 1, nr. 4« til:
»§ 3, stk. 1, nr. 5«.

5. I § 10 ændres »§ 3, stk. 1, nr. 2 og 3« til: »§ 3, stk. 1, nr.
2-4«, og »§ 3, stk. 1, nr. 4« til: »§ 3, stk. 1, nr. 5«.

6. I § 18, stk. 2, indsættes efter »§ 3, stk. 1, nr. 3«: »og 4«.

§ 200. I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgø-
relse nr. 219 af 20. februar 2013, som ændret ved § 2 i lov
nr. 155 af 28. februar 2012, § 2 i lov nr. 1287 af 19. decem-
ber 2012 og § 8 i lov nr. 1383 af 23. december 2012, foreta-
ges følgende ændring:

1. I § 83, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§§ 63 og 64 i lov om
investeringsforeninger m.v.«: », i regler udstedt i medfør af

§ 131 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v.«

§ 201. I lov nr. 1287 af 19. december 2012 om ændring af
lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,
lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskelli-
ge andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyn-
dighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd,
sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og
Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af sol-
venskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)
foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 49, ophæves.

Færøerne og Grønland

§ 202. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøs-
ke og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen
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Bilag 1
De funktioner, forvaltere af alternative investeringsfonde kan få tilladelse til at varetage

1) Investeringsforvaltningsfunktioner, som en forvalter mindst skal være ansvarlig for i forbindelse
med forvaltningen af en alternativ investeringsfond:
a) Porteføljepleje.
b) Risikostyring.

2) Andre funktioner, som en forvalter er ansvarlig for i forbindelse med den kollektive forvaltning
af en alternativ investeringsfond:
a) Administration, herunder:

i) Fondens juridiske tjenester og regnskabsføringstjenester.
ii) Kundeforespørgsler.
iii) Værdi- og prisfastsættelse, herunder selvangivelser.
iv) Kontrol med compliance.
v) Føring af andelshaver/kapitalejerregister.
vi) Udlodning af udbytte.
vii) Emission og indløsning af andele/kapitalandele.
viii) Aftaleetablering, herunder udsendelse af beviser.
ix) Registrering.

b) Markedsføring.
c) Aktiviteter vedrørende den alternative investeringsfonds aktiver, dvs. levering af de ydel-

ser, der er nødvendige for opfyldelse af forvalterens betroede opgaver, facilitetsforvalt-
ning, administration af fast ejendom, rådgivning af virksomheder om kapitalstruktur, for-
retningsstrategi og beslægtede spørgsmål, rådgivning og ydelser i forbindelse med fusioner
og opkøb af virksomheder og andre ydelser i forbindelse med forvaltning af den alternative
investeringsfond og de selskaber og andre aktiver, den har investeret i.

3) Yderligere funktioner, som en forvalter kan få tilladelse til:
a) Forvaltning af investeringsporteføljer, herunder porteføljer ejet af pensionsfonde og ar-

bejdsmarkedsrelaterede pensionskasser i overensstemmelse med reglerne, der gennemfører
artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, i overensstem-
melse med de mandater, som investorerne har givet på et skønsmæssigt individuelt grund-
lag.

b) Accessoriske tjenesteydelser, der omfatter
i) investeringsrådgivning,
ii) opbevaring og forvaltning i forbindelse med aktier eller andele i institutter for kol-

lektiv investering eller
iii) modtagelse og formidling af ordrer vedrørende finansielle instrumenter.
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