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Finanstilsynets inddragelse af Gefion Insurance A/S’ tilladelse
1. Afgørelse
Finanstilsynet inddrager Gefion Insurance A/S’ (Gefion Insurance eller selskabet) tilladelse som forsikringsselskab, jf. § 224, stk. 7, i lov om finansiel
virksomhed.
Denne afgørelse er truffet af Finanstilsynets bestyrelse, jf. § 345, stk. 12, nr.
4, i lov om finansiel virksomhed og efter foretræde, jf. § 36 i bekendtgørelse
nr. 525 af 23. maj 2018 om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet.

2. Sagsfremstilling
Ved Finanstilsynets afgørelse af 24. marts 2020 vurderede Finanstilsynet, at
selskabets genoprettelsesplan af 27. januar 2020 ikke kunne godkendes på
grund af for stor usikkerhed om kapitalfremskaffelsen. Der var således ikke
tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet ville være i stand til at sikre nuværende og kommende forsikringstagere tilstrækkeligt, jf. § 248 a, stk. 1, 2. pkt.,
i lov om finansiel virksomhed.
Da selskabet ikke opfyldte solvenskapitalkravet inden udløb af genoprettelsesperioden den 25. maj 2020, indsendte selskabet den 24. maj 2020 en ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden på 3 måneder.
Finanstilsynet har ved afgørelse af 24. juni 2020 vurderet, at selskabet ikke
har sandsynliggjort, at det vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet,
såfremt fristen forlænges 3 måneder. Finanstilsynet har således ikke imødekommet selskabets ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden.

3. Det retlige grundlag
Bestyrelsen og direktionen i et gruppe 1-forsikringsselskab skal sikre, at selskabet til enhver tid har et kapitalgrundlag, som dækker det af selskabet opgjorte solvenskapitalkrav, jf. § 126 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
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Opgørelse af solvenskapitalkravet for et gruppe 1-forsikringsselskab ved anvendelse af standardformlen skal ske i overensstemmelse med reglerne i artikel 83-221 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) og §§ 2-9, 13 og 14 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr.
1673 af 16. december 2015 om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen.
Opfylder et gruppe 1-forsikringsselskab ikke solvenskapitalkravet, skal selskabet udarbejde en plan for genoprettelse, der beskriver de foranstaltninger,
der er nødvendige, for at selskabet kan opfylde solvenskapitalkravet. Planen
for genoprettelse skal forelægges Finanstilsynet til godkendelse, senest 2
måneder efter at selskabet har konstateret, at det ikke opfylder solvenskapitalkravet, jf. § 248 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
Det fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen i § 248 a, stk. 1, i lov om
finansiel virksomhed, jf. lovforslag nr. L 114 af 21. januar 2015, at Finanstilsynet ved vurderingen af genoprettelsesplanen vil lægge vægt på, om den
indebærer, at det kapitalgrundlag, der kan anvendes til at dække solvenskapitalkravet genoprettes inden for fristen i stk. 2, og at der er tilfredsstillende
sikkerhed for, at selskabet også i fremtiden er i stand til at sikre nuværende
og kommende forsikringstagere tilstrækkeligt.
Planen for genoprettelse skal føre til, at solvenskapitalkravet opfyldes senest
6 måneder efter, at selskabet konstaterede den manglende opfyldelse heraf.
Finanstilsynet kan forlænge denne frist med 3 måneder én gang, hvis selskabet kan sandsynliggøre, at det vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristen forlænges, jf. § 248 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
Forlængelse efter stk. 2 kan kun ske én enkelt gang.
Det følger af § 224, stk. 7, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet kan inddrage et gruppe 1-forsikringsselskabs tilladelse, hvis selskabet
ikke har gennemført de foranstaltninger til opfyldelse af solvenskapitalkravet,
som er angivet i planen for genoprettelse inden for de frister, som fremgår af
§ 248 a, stk. 2 eller 3.

4. Høring
Selskabet havde afgørelsen i høring fra den 10. juni 2020 til den 16. juni 2020.
Selskabet har ingen bemærkninger til afgørelsen.
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5. Finanstilsynets vurdering
Finanstilsynet vurderer, at forudsætningerne for at inddrage selskabets tilladelse er til stede, da selskabet ikke har været i stand til at opfylde solvenskapitalkravet inden for fristen på 6 måneder, jf. § 248 a, stk. 2, i lov om finansiel
virksomhed, og Finanstilsynet har afvist at give fristforlængelse for genoprettelsesperioden på 3 måneder, jf. § 248 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel
virksomhed.
Finanstilsynet inddrager derfor selskabets tilladelse som forsikringsselskab,
jf. § 224, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

6. Offentliggørelse
Finanstilsynet og Gefion Insurance skal offentliggøre afgørelsen i medfør af
§ 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
Offentliggørelsen vil ske på Finanstilsynets hjemmeside. Desuden vil Finanstilsynet offentliggøre en redegørelse om afgørelsen på engelsk, som selskabet også skal offentliggøre. Selskabet skal offentliggøre afgørelsen hurtigst
muligt og senest indenfor tre dage, jf. § 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

7. Klagevejledning
Finanstilsynets afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest fire
uger efter, at den er modtaget. Det følger af § 372, stk. 1, i lov om finansiel
virksomhed. Klagen skal sendes pr. e-mail til ean@naevneneshus.dk eller pr.
post til Erhvervsankenævnets sekretariat, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. Yderligere
information om klagegebyr og opsættende virkning kan findes på Erhvervsankenævnets
hjemmeside,
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/erhvervsankenaevnet/, og i bekendtgørelse nr. 1135 af 13. oktober 2017 om
Erhvervsankenævnet.
Kopi af afgørelsen er sendt til selskabets eksterne revisor.

Med venlig hilsen
Jesper Berg
direktør

Birgitta Nielsen
kontorchef

