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Finanstilsynets vurdering af Gefion Insurance
A/S’ ansøgning om forlængelse af genoprettelsesperioden
1. Afgørelse
Finanstilsynet imødekommer ikke Gefion Insurance A/S’ (Gefion Insurance
eller selskabet) ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden. Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke i ansøgningen har sandsynliggjort, at
selskabet vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristen
forlænges, jf. § 248 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.
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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
Finanstilsynet påbød den 28. november 2019 Gefion Insurance at udarbejde
en plan for genoprettelse af selskabets økonomiske stilling, jf. § 248 a, stk. 1,
i lov om finansiel virksomhed, da selskabet den 25. november 2019 havde
meddelt Finanstilsynet, at selskabet ikke længere opfyldte solvenskapitalkravet, jf. § 126 c, i lov om finansiel virksomhed.
Gefion Insurance indsendte den 27. januar 2020 en plan for genoprettelse,
som skulle føre til, at solvenskapitalkravet blev opfyldt senest den 25. maj
2020.
Finanstilsynet traf den 24. marts 2020 afgørelse om, at genoprettelsesplanen
ikke kunne godkendes på grund af for stor usikkerhed om kapitalfremskaffelsen. Det var Finanstilsynets vurdering, at genoprettelsesplanen ikke gav tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet ville være i stand til at opfylde solvenskapitalkravet inden den 25. maj 2020, og dermed sikre nuværende og
kommende forsikringstagere tilstrækkeligt, jf. § 248 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om
finansiel virksomhed.
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Da selskabet ikke opfyldte solvenskapitalkravet inden udløb af genoprettelsesperioden, indsendte selskabet den 24. maj 2020 en ansøgning om fristforlængelse af genoprettelsesperioden på 3 måneder.
Af ansøgningen fremgik to scenarier: implementering af en afviklingsplan og
kapitaltilførsel fra ekstern investor.

Afviklingsplan
Det fremgår af afviklingsplanen, at afvikling af den nuværende forsikringsportefølje forventes gennemført samtidig med, at selskabet opfylder solvenskapitalkravet. Planen er således baseret på en forudsætning om, at […] accepterer at give afkald på rentebetalinger på selskabets ansvarlige lån for perioden […] til og med […], svarende til […], samt at […] foretager et kapitalindskud på […].
Selskabet har modtaget en tilkendegivelse fra […] om at give afkald på rentebetalinger på selskabets ansvarlige lån. Tilkendegivelsen angiver, at renteafkaldet er betinget af Finanstilsynets fristforlængelse og en ændring af obligationsvilkårene, som […] har fuldmagt til at vedtage på vegne af obligationsejerne.
Selskabet har modtaget en tilkendegivelse fra […] om at indskyde yderligere
tier-1 kapital på i alt […]. Det er dog en betingelse for kapitalindskuddet, at
[…]. Det er yderligere en betingelse for kapitalindskuddet, at […]. Det er desuden en forudsætning for kapitalindskuddet, at Finanstilsynet godkender fristforlængelsen. […].
Selskabet har i ansøgningen i bilag 1A (Run-Off Overview) vedlagt en fremskrivning af centrale poster i perioden […], herunder kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav. Fremskrivningen er baseret på en række antagelser og tilknyttede risici, som fremgår af ansøgningens bilag 1 (Run-Off Plan):
• Rentebetalinger til […] afskrives i afviklingsperioden […];
• Kapitalindskud på […];
• Erstatningshensættelserne styrkes med […]. brutto pr. 31. december
2019 ([…] efter genforsikring) på baggrund af en analyse fortaget af
[…];
• Selskabet reducerer sit udgiftsgrundlag væsentligt fra […] pr. måned
til […] pr. måned;
• Reduceret skadefrekvens som følge af COVID-19-pandemien
• Inddrivelse fra genforsikringsselskabers kvoteandel foretages rettidigt for at understøtte likviditetskravene;
• Kommutering af genforsikringskontrakter opnås til værdien af forpligtelser plus meromkostninger for at understøtte SCR-dækningsgraden;
• Selskabets hensættelser til tilgodehavender er tilstrækkelige; og
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•

Selskabet opnår et positivt resultat i forhold til appelsagen mod […].

Selskabet anfører, at udsving i disse antagelser og tilknyttede risici kan medføre risiko for, at afviklingsplanen ikke kan overholdes.
Det fremgår af fremskrivningen, at selskabets solvensdækning i maj 2020
udgjorde […] svarende til, at kapitalgrundlaget var […] lavere end solvenskapitalkravet. Ved et kapitalindskud på […] forventer selskabet en solvensdækning på […] i juni 2020. Ifølge fremskrivningen forventer selskabet på baggrund af de ovenfor anførte antagelser, at solvensdækningen udgør […] ultimo august 2020, svarende til, at kapitalgrundlaget overstiger solvenskapitalkravet med […]. Ultimo 2020 forventer selskabet en solvensdækning på
[…] svarende til, at kapitalgrundlaget overstiger solvenskapitalkravet med
[…]. Selskabet forventer ultimo 2021, at solvensdækningen udgør […] svarende til, at kapitalgrundlaget overstiger solvenskapitalkravet med […].
Finanstilsynet har ved brev af 23. juni 2020 modtaget supplerende oplysninger til selskabets ansøgning om fristforlængelse. Selskabet angiver, at […]
overfor selskabet har tilkendegivet, at […] tilkendegivelse af kapitalindskud
på […] ikke som forudsat vil blive indbetalt i slutningen af juni 2020, men i
stedet vil blive indskudt i selskabet ad to omgange. […] i likvide midler vil blive
indskudt i Gefion Insurance senest den […]. De resterende […] vil herefter
blive indbetalt i slutningen af den forlængede genoprettelsesperiode på (fortsat) betingelse af Finanstilsynets fristforlængelse samt, at der indgås aftale
med […]. Det fremgår endvidere af oplysningerne, at […]. Finanstilsynet har
ikke modtaget dokumentation for tilkendegivelsen fra […].

Kapitaltilførsel
Det fremgår af ansøgningen, at selskabet har modtaget et ”letter of intent” fra
[…] og et ”letter of intent”, ”proof of funds” samt et udkast til ”term sheet” fra
[…].
Det fremgår af ”letter of intent” fra […], som er investeringsrådgiver for et antal
amerikanske investorer, at […] er interesseret i at forfølge en potentiel investering i Gefion Insurance med et samlet beløb på op til […] på betingelse af
yderligere interesse fra og godkendelse af […] og investorer. Desuden er det
en forudsætning, at der gennemføres en tilfredsstillende due diligence, at der
sker godkendelse fra investeringsudvalg samt at der indgås endelig aftale.
[…] tilkendegiver endvidere i ”letter of intent”, at de har til hensigt at indgå et
term sheet med de nærmere kommercielle vilkår for en investering i Gefion
Insurance inden den […]. Finanstilsynet har ikke modtaget yderligere oplysninger eller dokumentation herfor.
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Det fremgår af ”letter of intent” fra […], som er et investeringsselskab, der
ultimativt er ejet af en New York-baseret ejendomsinvestor, […] er interesseret i at forfølge en potentiel investering i Gefion Insurance i form af en kapitaltilførsel på op til […] på betingelse af tilfredsstillende due diligence, godkendelse fra […] investerings-komité og indgåelse af endelig aftale. […] har
anført, at kapitaltilførslen på op […] forventes at ske inden for 3 år. Første
fase på […] forventes at kunne gennemføres inden […].
Det fremgår endvidere af ”letter of intent”, at […] har indgået rådgivningsaftale
med […], som juridiske rådgivere, og revisionsfirmaet […], som finansielle
rådgivere.
Det fremgår af […] ”proof of funds”, at […] oplyser, at de er i afslutningen af
et forløb om at få overført […] til forskellige investeringsformål. Så snart disse
er endeligt overført, vil […] advokater bekræfte, at der minimum er […] til rådighed for første fase af investeringen i Gefion Insurance.
Selskabet har den 27. maj 2020 indsendt en såkaldt step plan, som angiver
de overordnede trin, som er påkrævet i forhold til gennemførelsen af kapitaltilførslen fra […]. Ifølge planen forventes due diligence gennemført i perioden
[…]. […] forventes desuden den […] at indsende en endelig ”proof of funds”
som dokumentation for, at […] har den fornødne finansielle styrke til at foretage en kapitaltilførsel. Finanstilsynet har ikke modtaget den endelige dokumentation herfor.
Ifølge planen forventes første fase af kapitaltilførslen fra […] at blive deponeret på en dansk bankkonto den […]. Den endelige udbetaling til selskabet er
betinget af Finanstilsynets godkendelse af […] erhvervelse af en kvalificeret
ejerandel i Gefion Insurance.
Det fremgår desuden af step planen, at der skal foreligge et udkast til aftale
om udstedelse af nye aktier […]. Samtidig skal der ifølge planen foreligge
udkast til aktionæraftale mellem eksisterende aktionærer i selskabet og […]
samt udkast til optionsaftaler mellem […] og selskabets eksisterende ledelse
samt øvrige aktionærer. Finanstilsynet har ikke modtaget dokumentation herfor.
Ifølge planen forventer selskabet at kunne godkende kapitaltilførslen på en
ekstraordinær generalforsamling den […].
Selskabet har til ansøgningen vedlagt en række bilag, herunder bilag 1F, hvor
selskabets forventede administrationsomkostninger fremgår under de to scenarier.
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Selskabet fastholder det budgetterede administrationsomkostningsniveau på
[…], som anført i genoprettelsesplanen af 27. januar 2020, i kapitaltilførselsscenariet. Finanstilsynet vurderede ved afgørelse af 24. marts 2020 om Finanstilsynets vurdering af genoprettelsesplanen af 27. januar 2020, at selskabets fremlagte omkostningsbudgetter var for optimistiske.

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.
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.

4. Høring
Selskabet havde afgørelsen i høring fra den 10. juni 2020 til den 16. juni 2020.
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Selskabet anfører i høringssvaret, at […] ved skrivelse af 16. juni 2020 har
bekræftet, at […] giver afkald på nuværende og fremtidige rentebetalinger til
og med den […], svarende til budgetforudsætningerne i afviklingsplanen, og
ikke blot […], som det fremgår af bilag 1B til selskabets ansøgning om fristforlængelse. Det fremgår endvidere af […] skrivelse, at afkald på rentebetalingerne alene er betinget af Finanstilsynets godkendelse af afviklingsplanen,
det vil sige, at Finanstilsynet godkender fristforlængelsen, og der således ikke
skal indgås en endelig aftale. Selskabet anfører hertil, at renteafkaldet dog
skal implementeres via en ændring af obligationsvilkårene, der skal vedtages
på et obligationsejermøde. […] har fuldmagt til at vedtage ændringer på
vegne af obligationsejerne, men et sådant møde kan først indkaldes, når Finanstilsynets godkendelse af afviklingsplanen foreligger.
Selskabet anfører desuden, at der i forhold til […] evne og vilje til at gennemføre en kapitalforhøjelse på […] fortsat arbejdes på at tilvejebringe den nødvendige kapital. Det fremgår af høringssvaret, at […] forventer, at der vil foreligge en afklaring på, hvorvidt […] kan tilvejebringe […] yderligere i kapital
inden udgangen af indeværende uge.
I forhold til risikoen for, at selskabets kommuteringer af genforsikringskontrakter vil ske til mindre fordelagtige priser end forudsat i afviklingsplanen,
anfører selskabet, at der i perioden […] er gennemført […] kommuteringer for
i alt […], hvilket ifølge selskabet viser, at selskabet har haft evnen til at indgå
kommuteringsaftaler til en fordelagtig pris. Selskabet anfører derfor, at der
ikke er basis for at antage, at selskabet ikke også vil kunne kommutere selskabets genforsikringsaftaler på det forudsatte niveau under afviklingsperioden. Selskabet anfører yderligere, at det forventes, at […].
Selskabet bemærker afslutningsvist, at såfremt Finanstilsynet fortsat er af
den opfattelse, at afviklingsplanen indeholder usikkerhedsmomenter bedes
Finanstilsynet kvantificere effekten af disse, idet […] herefter efter omstændighederne vil gennemføre en yderligere kapitalforhøjelse for at afdække
disse usikkerheder.
Selskabet har ingen bemærkninger til den del af afgørelsen, der vedrører kapitaltilførslen.
Finanstilsynet har tilrettet afgørelsen i overensstemmelse med selskabets høringssvar.
Finanstilsynet har ved brev af 23. juni 2020 modtaget supplerende oplysninger til selskabets ansøgning om fristforlængelse. Selskabet angiver heri, at
[…] overfor selskabet har tilkendegivet, at […] tilkendegivelse af kapitalindskud på […] vil blive indskudt i selskabet ad to omgange. […] vil blive indskudt
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i Gefion Insurance senest den […]. De resterende […] vil herefter blive indbetalt i slutningen af den forlængede genoprettelsesperiode på (fortsat) betingelse af Finanstilsynets fristforlængelse samt, at der indgås aftale […] Det
fremgår endvidere af oplysningerne, at […].
Selskabet anfører endvidere i brevet, at det er selskabets opfattelse, at selskabet opfylder kravene for at få fristforlængelse af genoprettelsesperioden i
overensstemmelse med § 248 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Selskabet anfører hertil, at en fristforlængelse skal gives, hvis selskabet kan
sandsynliggøre, at solvenskapitalkravet vil blive opfyldt i løbet af den forlængede genoprettelsesperiode. Selskabet anfører yderligere, at kapitalindskuddet på […] vil få solvensdækningen over 100 pct., hvilket må betragtes som
tilstrækkeligt til at sikre forsikringstagerne, da der ikke er krav om at solvensdækningen skal være betydeligt over 100 pct.
Selskabet har herudover anført yderligere bemærkninger og supplerende information i forhold til Finanstilsynets vurdering af usikkerheder om hensættelserne og indgåelse af kommuteringer med genforsikringsselskaber til en
for selskabet fordelagtig pris, som forudsat i afviklingsplanen.
For så vidt angår usikkerhed om niveauet af hensættelserne, anfører selskabet, at hensættelserne […]. Dette er efter selskabets opfattelse en indikation
på, at hensættelserne er tilstrækkelige. Det er således selskabets opfattelse,
at den styrkelse af hensættelserne, som Gefion har foretaget på baggrund af
hensættelsesanalysen, vil reducere risikoen for, at en yderligere styrkelse af
hensættelserne vil være påkrævet. Samtidig bemærker selskabet, at en yderligere styrkelse af hensættelserne ikke helt kan udelukkes, men at solvens IIreguleringen indebærer, at hensættelserne skal vurderes ud fra bedste skøn.
For så vidt angår usikkerhed om, hvorvidt fremtidige kommuteringer kan indgås til lige så fordelagtige priser, som hidtil opnået, anfører selskabet, at […].
Derudover anfører selskabet en række grunde til, hvorfor selskabet forventer
fortsat at kunne kommutere til en for selskabet fordelagtig pris, herunder at
[…].
Afslutningsvist anfører selskabet, at for så vidt angår yderligere nedskrivninger af tilgodehavender har selskabet foretaget en hensættelse på […] til at
imødegå eventuelle yderligere nedskrivninger af tilgodehavender.
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5. Finanstilsynets vurdering
Vurdering af afviklingsplan
Tilkendegivelsen fra […] om at give afkald på rentebetalingerne på selskabets
ansvarlige lån angiver, at renteafkaldet afhænger af Finanstilsynets fristforlængelse og ændring af obligationsvilkårene, der skal vedtages på et obligationsejermøde. Selskabet har anført, at […] dog har fuldmagt til at vedtage
sådanne ændringer af obligationsvilkårene på vegne af obligationsejerne. Finanstilsynet vurderer således, at […] hermed har vist evne og villighed til at
give afkald på rentebetalinger til og med […].
I forhold til kapitalindskuddet fra […] fremgår det ikke af ansøgningen, i hvilken form kapitalen bliver indskudt i selskabet. Selskabet har dog den 23. juni
2020 oplyst, at […] forventes at indskyde […] og de resterende […] vil blive
indskudt inden udgangen af den forlængede genoprettelsesperiode. […]. Finanstilsynet har ikke modtaget dokumentation for, at […] har evnen til at indskyde yderligere […] og […] inden udgangen af den forlængede genoprettelsesperiode, dvs. i alt […].
Desuden afhænger den resterende del af kapitalindskuddet på […] af en
række betingelser, herunder at […]. Selskabet har den 23. juni 2020 oplyst,
at […]. Det er således Finanstilsynets opfattelse, at ingen af de nævnte betingelser på nuværende tidspunkt er opfyldt. Finanstilsynet vurderer således,
at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt […] har viljen til at foretage kapitalindskuddet.
Selskabet har oplyst, at renteafkaldet på […] og kapitalindskuddet på […] vil
gøre selskabet i stand til at opfylde solvenskapitalkravet i afviklingsperioden.
Som anført af selskabet er der en række antagelser bag selskabets fremskrivning, som er forbundet med usikkerhed. På baggrund af selskabets fremskrivning af kapitalgrundlaget og solvenskapitalkravet, er det Finanstilsynets
vurdering, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at selskabet indenfor fremskrivningsperioden […] på ny vil bryde med solvenskapitalkravet. Finanstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at der er en meget snæver solvensmargin, og at selskabets antagelser er forbundet med usikkerhed. En eventuel yderligere styrkelse af hensættelserne vil eksempelvis have en umiddelbar negativ effekt på selskabets solvensforhold i form af en stigning i solvenskapitalkravet og et fald i kapitalgrundlaget. Derudover vil eventuelle utilstrækkelige hensættelser for tab på tilgodehavender påvirke solvensdækningen
negativt.
Finanstilsynet vurderer endvidere, at der fortsat vil være risiko for, at kommuteringer af genforsikringskontrakter ikke vil kunne foretages i samme omfang
til lige så fordelagtige priser, som hidtil opnået. Selskabet har anført, at selskabet forventer, at […]. Finanstilsynet vurderer, at […]. Dette indebærer en
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risiko for, at genforsikringsselskabernes tilbudte pris bliver mindre fordelagtig
for Gefion end tidligere.
Finanstilsynet vurderer, at selskabet med en forventet solvensdækning på
[…] efter et samlet kapitalindskud på […] ikke har taget tilstrækkeligt højde
for risici forbundet med de antagelser, som selskabet selv anfører i afviklingsplanen. Det er således Finanstilsynets vurdering, at der er risiko for, at selskabet allerede på kort sigt på ny vil bryde med solvenskapitalkravet.
På baggrund af ovenstående vurderer Finanstilsynet, at der, udover usikkerhed om evne og villighed hos […], er betydelig usikkerhed om, hvorvidt et
kapitalindskud på i alt […] og afkald på rentebetalinger for […] er tilstrækkeligt
til at opfylde solvenskapitalkravet i hele afviklingsperioden. Selskabets supplerende bemærkninger af 23. juni 2020 ændrer efter Finanstilsynets vurdering ikke ved, at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt et kapitalindskud på i
alt […] og afkald på rentebetalinger for […] er tilstrækkeligt til at opfylde solvenskapitalkravet i hele afviklingsperioden. Finanstilsynet vurderer derfor, at
der ikke er tilfredsstillende sikkerhed for, at selskabet selv med et kapitalindskud på […] også i fremtiden er i stand til at sikre forsikringstagere tilstrækkeligt.

Vurdering af kapitaltilførsel
Af ”letter of intent” fra […] fremgår, at […] er interesseret i at forfølge en potentiel investering i Gefion Insurance i form af en kapitaltilførsel på op til […]
på betingelse af tilfredsstillende due diligence, godkendelse fra […] investerings-komité og indgåelse af endelig aftale. Desuden foreligger der ikke et
endeligt underskrevet term sheet. Finanstilsynet vurderer derfor, at der er stor
usikkerhed knyttet til […] villighed til at indskyde kapital i Gefion Insurance.
Af den indsendte step plan, som angiver de overordnede trin, som er påkrævet i forhold til gennemførelsen af kapitaltilførslen fra […], fremgår, at […] forventes den […] at indsende en endelig ”proof of funds” som dokumentation
for, at […] har den fornødne finansielle styrke til at foretage en kapitaltilførsel.
Finanstilsynet har pr. 24. juni 2020 ikke modtaget dokumentation for ”proof of
funds”.
Af ”letter of intent” fra […] fremgår, at […] er interesseret i at forfølge en potentiel investering i Gefion Insurance med et samlet beløb på op til […] på
betingelse af yderligere interesse fra og godkendelse af […] og investorer.
Desuden er det en forudsætning, at der gennemføres en tilfredsstillende due
diligence, at der sker godkendelse fra investeringsudvalg samt at der indgås
endelig aftale. Finanstilsynet vurderer, at der er med den foreliggende ”letter
of intent” med betingelser og ingen dokumentation af ”proof of funds” er stor
usikkerhed knyttet til […] villighed og evne til at indskyde kapital i Gefion Insurance.
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Finanstilsynet vurderer derfor på baggrund af de indsendte oplysninger, at
der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at der er den fornødne vilje og
evne fra en ekstern investor til at foretage et kapitalindskud i Gefion Insurance.
Hertil kommer, at budgetantagelserne for den fortsatte drift fortsat vurderes
at være for optimistiske, jf. Finanstilsynets vurdering af 24. marts 2020 af selskabets genoprettelsesplan.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående er det derfor Finanstilsynets samlede vurdering,
at det ikke er sandsynliggjort, at selskabet vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet, såfremt fristforlængelsen på tre måneder gives.

6. Offentliggørelse
Finanstilsynet og Gefion Insurance skal offentliggøre afgørelsen i medfør af
§ 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
Det følger af § 354 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at reaktioner givet
til en virksomhed under tilsyn, skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens navn, medmindre det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for
virksomheden. Finanstilsynet finder ikke, at offentliggørelse vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Gefion Insurance.
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.
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Med venlig hilsen
Jesper Berg
direktør

Birgitta Nielsen
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