
Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v.,
møntloven og forskellige andre love (Kompetencekrav for finansielle

rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for
udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg,

clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

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

I medfør af § 29, stk. 41) i lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyg-
gende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og
forskellige andre love (Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforplig-
telse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning
af mønter m.v.) bestemmes:

§ 1

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning nr. 1252 af 15. december
2004, som ændret ved anordning nr. 1047 af 1. september
2010, anordning nr. 838 af 14. august 2012 og anordning nr.
1675 af 16. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

2. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

3. I § 1, stk. 2, ændres »64, stk. 5« til: »64, stk. 4, § 71, stk.
1, nr. 9, og stk. 2, §§ 77 a-77 d,«.

4. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres », 373 og 374« til: »og §§
373-374«.

5. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

6. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

7. I § 1, stk. 16, 1. pkt., ændres »§§ 127-129, § 131, stk. 1-3
og 5, § 132, § 135, stk. 1 og 2, §§ 136 og 139« til: »§§ 127
og 128«.

8. I § 1, stk. 16, 1. pkt., ændres »§ 373« til: »§§ 373-374«.

9. I § 5, stk. 1, nr. 10, litra a, ændres »stk. 8« til: »stk. 7«.

10. I § 5, stk. 6, nr. 4, ændres »§§ 129-131« til: »§ 128«.

11. I § 5, stk. 6, nr. 5, ændres »135« til: »128«.

12. I § 5, stk. 6, nr. 6, ændres »132« til: »128«.

13. I § 5, stk. 6, nr. 7, ændres »136« til: »128«.

14. I § 5, stk. 6, nr. 8, ændres »§§ 134 og 138« til: »§ 128«.

15. I § 5, stk. 6, nr. 9, ændres »133« til: »128«.

16. I § 7, stk. 2, indsættes efter »2, 4«: », 5«.

17. I § 8, stk. 2, indsættes efter »instrumenter«: »samt i bilag
4, afsnit A, nr. 5, når investeringsrådgivningen sker i tilknyt-
ning til og som forudsætning for udførelse af kunders opta-
gelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast
ejendom«.

18. § 43, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler

om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser.
Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om

kompetencekrav til finansielle rådgivere.«
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19. I § 45 ændres »132« til: »128, stk. 2«.

20. § 46 affattes således:

»§ 46. Ved et pengeinstituts, realkreditinstituts eller for-
sikringsselskabs tegning af kapitalindskud omfattet af regle-
rne om hybrid kernekapital og reglerne om ansvarlig låneka-
pital må virksomheden ikke samtidig lånefinansiere detail-
kunders og professionelle kunders køb af kapitalindskuddet
eller dele heraf.

Stk. 2. Forbuddet mod lånefinansiering som nævnt i stk. 1
finder tilsvarende anvendelse for pengeinstitutters tegning
og salg af aktier, andels- eller garantbeviser i det pågælden-
de institut. Uanset 1. pkt. må pengeinstitutter lånefinansiere
pengeinstituttets ansattes køb af medarbejderaktier som led i
en medarbejderaktieordning.«

21. § 46 a ophæves.

22. § 71 affattes således:

»§ 71. En finansiel virksomhed skal 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 de væsentlige aktivi-

tetsområder,
4) effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvå-

ge og rapportere om de risici, som virksomheden er el-
ler kan blive udsat for,

5) de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennem-
førelse af dens virksomhed, og hensigtsmæssig anven-
delse af disse,

6) procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i
forbindelse med håndtering og forebyggelse af interes-
sekonflikter,

7) fyldestgørende interne kontrolprocedurer,
8) betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-

området og
9) en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse

med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.
Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de

foranstaltninger, som en finansiel virksomhed og finansielle
holdingvirksomheder skal træffe for at have effektive for-
mer for virksomhedsstyring, jf. stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1, nr. 9, finder tilsvarende anvendelse på fi-
nansielle holdingvirksomheder.«

23. §§ 77 a og 77 b affattes således:

»§ 77 a. Ved finansielle virksomheders og finansielle hol-
dingvirksomheders aflønning af bestyrelsen, direktionen og
andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på
virksomhedens risikoprofil, skal virksomheden sikre sig, at
følgende er opfyldt:
1) De variable løndele til et medlem af bestyrelsen eller

direktionen må højst udgøre 50 pct. af henholdsvis ho-
noraret og den faste grundløn inklusive pension, jf. dog
§ 77 b, stk. 1.

2) Der fastsættes et passende loft for variable løndele for
andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse
på virksomhedens risikoprofil.

3) Mindst 50 pct. af en variabel løndel til bestyrelsen, di-
rektionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsent-
lig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, på tids-
punktet for beregningen heraf skal bestå af aktier eller
aktiebaserede instrumenter i virksomheden eller dennes
modervirksomhed, der ejer virksomheden fuldt ud, el-
ler af instrumenter, der afspejler virksomhedens kredit-
værdighed, herunder hybrid kernekapital i virksomhe-
den, der opfylder kravene i § 129, stk. 2, jf. dog stk. 2.
For forsikringsselskaber kan mindst 50 pct. af den va-
riable løndel til bestyrelsen, direktionen og andre ansat-
te, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virk-
somhedens risikoprofil, bestå af efterstillet gæld i for-
sikringsselskabet.

4) Virksomhedens udbetaling af mindst 40 pct. af en
variabel løndel, ved større beløb mindst 60 pct., sker
over en periode på mindst 3 år med påbegyndelse 1 år
efter beregningstidspunktet, dog for bestyrelsen og di-
rektionen mindst 4 år, med en ligelig fordeling over
årene eller med en voksende andel i slutningen af pe-
rioden.

5) Virksomheden kan undlade at udbetale en variabel løn-
del helt eller delvis, såfremt virksomheden på tidspunk-
tet for udbetaling af den variable løndel ikke overhol-
der kapitalkravet i § 127 eller solvenskravet i § 170, el-
ler hvis Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende
risiko herfor.

6) Virksomheden udbetaler ikke variabel løn til bestyrel-
sen og direktionen, såfremt virksomheden i den perio-
de, som aftalen om den variable løn vedrører, og indtil
tidspunktet for beregningen heraf får en frist fra Fi-
nanstilsynet efter § 225, stk. 1 eller 3, om opfyldelse af
solvenskravet eller Finanstilsynet i medfør af § 248,
stk. 1, kræver, at virksomheden udarbejder en plan for
genoprettelse af virksomhedens økonomiske stilling.

Stk. 2. For bestyrelsen og direktionen i finansielle virk-
somheder og finansielle holdingvirksomheder må aktieopti-
oner eller lignende instrumenter højst udgøre 12,5 pct. af
henholdsvis honoraret og den faste grundløn inklusive pen-
sion på tidspunktet for beregningen heraf.

Stk. 3. Den finansielle virksomhed eller finansielle hol-
dingvirksomhed skal sikre sig, at aktier og instrumenter
m.v., der overdrages til bestyrelsen, direktionen eller andre
ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virk-
somhedens risikoprofil, som en del af den variable løn, som
er nævnt i stk. 1, nr. 3, ikke må afhændes af disse personer i
en passende periode, samt at disse personer ikke må foretage
en afdækning af den risiko, der knytter sig til disse aktier og
instrumenter m.v.

Stk. 4. Den finansielle virksomhed eller finansielle hol-
dingvirksomhed skal sikre sig, at udbetaling af den efter stk.
1, nr. 4, udskudte variable løndel til bestyrelsen, direktionen
og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse
på virksomhedens risikoprofil, er betinget af, at de kriterier,
der har dannet grundlag for beregningen af den variable løn-
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del, fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet, samt betin-
get af, at virksomhedens økonomiske situation ikke er væ-
sentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af
den variable løndel.

Stk. 5. Den finansielle virksomhed eller finansielle hol-
dingvirksomhed skal sikre sig, at bestyrelsen, direktionen og
andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på
virksomhedens risikoprofil, og som modtager variabel løn,
skal tilbagebetale den variable løn helt eller delvis, hvis den
variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resul-
tater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og hvis
modtageren er i ond tro.

Stk. 6. Den finansielle virksomhed eller finansielle hol-
dingvirksomhed skal sikre sig, at såfremt bestyrelsen, direk-
tionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indfly-
delse på virksomhedens risikoprofil, tildeles en pensions-
ydelse, som helt eller delvis kan sidestilles med variable løn-
dele, jf. stk. 7, skal virksomheden, hvis modtageren forlader
virksomheden inden pensionstidspunktet, beholde denne del
af pensionsydelsen i 5 år i form af instrumenter som nævnt i
stk. 1, nr. 3. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på de i
1. pkt. nævnte tilfælde. Hvis modtageren er medlem af be-
styrelsen eller ansat i virksomheden ved pensionsalderen,
skal virksomheden udbetale den variable del af pensionsy-
delsen til modtageren i form af de i stk. 1, nr. 3, nævnte in-
strumenter uden mulighed for afhændelse eller udnyttelse i
en periode på 5 år. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse på
de i 3. pkt. nævnte tilfælde.

Stk. 7. Ved variable løndele forstås aflønningsordninger,
hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, her-
under bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende
ordninger. En variabel løndel, der er resultatafhængig, skal
fastsættes på grundlag af en vurdering af den pågældende
modtagers resultater, resultaterne i dennes afdeling og virk-
somhedens resultater.

Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de
i stk. 1-7 nævnte forhold.

Stk. 9. Stk. 1-7 finder alene anvendelse på ansættelsesfor-
hold, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Stk.
1-7 finder kun 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. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

§ 77 b. For finansielle virksomheder og finansielle hol-
dingvirksomheder, der modtager statsstøtte eller har fået til-
sagn om statsstøtte, herunder statsligt kapitalindskud, jf. lov
om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, eller individuel
statsgaranti, jf. kapitel 4 a i lov om finansiel stabilitet, eller
datterselskaber af Finansiel Stabilitet A/S udgør den pro-
centsats, der er nævnt i § 77 a, stk. 1, nr. 1, 20 pct.

Stk. 2. Der må ikke igangsættes nye aktieoptionsprogram-
mer eller lignende ordninger for bestyrelsen og direktionen i
de i stk. 1 nævnte virksomheder.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte virksomheder skal i deres lønpo-
litik fastsætte en nærmere angivet grænse, set i forhold til
virksomhedens indtjening, for den samlede tildeling af

variabel løn til bestyrelsen, direktionen og andre ansatte,
hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens
risikoprofil.«

24. I § 77 a, stk. 1, nr. 3, ændres »der opfylder kravene i §
129, stk. 2, jf. dog stk. 2.« til: »som defineret i regler udstedt
af Finanstilsynet i medfør af § 128, stk. 2, jf. dog stk. 2. Den
hybride kernekapital, der kan anvendes i medfør af 1. pkt.,
skal, såfremt virksomheden ikke opfylder kapitalkravet i §
127 eller på anden måde er nødlidende, konverteres til ak-
tie-, garanti- eller andelskapital eller konverteres på Finans-
tilsynets initiativ, hvis Finanstilsynet vurderer, at der er nær-
liggende risiko for, at virksomheden ikke overholder kapi-
talkravet i § 127.«

25. Efter § 77 b indsættes:

»§ 77 c. Finansielle virksomheder og finansielle holding-
virksomheder, hvis kapitalandele er optaget til handel på et
reguleret marked, eller som i de 2 seneste regnskabsår på
balancetidspunktet i gennemsnit har haft 1.000 eller flere
fuldtidsansatte, skal nedsætte et aflønningsudvalg, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. I koncerner med flere virksomheder, som i medfør
af stk. 1 har pligt til at nedsætte et aflønningsudvalg, kan der
dog nedsættes et fælles aflønningsudvalg for disse virksom-
heder i koncernen eller en del heraf. Aflønningsudvalget
skal organisatorisk placeres i en virksomhed under tilsyn af
Finanstilsynet, bortset fra i en finansiel holdingvirksomhed,
og skal nedsættes i en virksomhed, der er modervirksomhed
for de øvrige virksomheder, som udvalget er nedsat for.

Stk. 3. Formanden samt medlemmerne af aflønningsud-
valget skal være medlem af bestyrelsen i den virksomhed,
som nedsætter aflønningsudvalget, eller af bestyrelser i virk-
somheder, der i medfør af stk. 2 har et fælles aflønningsud-
valg. Aflønningsudvalget skal sammensættes således, at
medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uaf-
hængig vurdering af, om virksomhedens aflønning, herunder
lønpolitik og tilhørende forretningsgange, er i overensstem-
melse med § 71, stk. 1, nr. 9, og §§ 77 a og 77 b.

Stk. 4. Aflønningsudvalget skal forestå det forberedende
arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning,
herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan
have indflydelse på virksomhedens risikostyring. Udvalget
kan varetage andre opgaver vedrørende aflønning. Udvalget
skal i det forberedende arbejde varetage virksomhedens
langsigtede interesser, herunder også i forhold til aktionærer
og andre investorer.

§ 77 d. Inden en finansiel virksomhed eller finansiel hol-
dingvirksomhed indgår en aftale om variabel løn eller fra-
trædelsesgodtgørelse med et medlem af virksomhedens be-
styrelse eller direktion, skal virksomhedens øverste organ
have godkendt virksomhedens lønpolitik, jf. § 71, stk. 1, nr.
9, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn samt
retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser.

Stk. 2. I en finansiel virksomhed eller finansiel holding-
virksomhed skal formanden for bestyrelsen i sin beretning
for virksomhedens øverste organ redegøre for aflønningen
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af virksomhedens bestyrelse og direktion. Redegørelsen skal
indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående
regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende
og det kommende regnskabsår.

Stk. 3. Finansielle virksomheder og finansielle holding-
virksomheder skal i årsrapporten offentliggøre det samlede
vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktio-
nen, som vedkommende som led i dette hverv har modtaget
fra virksomheden i det pågældende regnskabsår, og som
vedkommende i samme regnskabsår har modtaget som med-
lem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed inden
for samme koncern.

Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler for de finansielle
virksomheder og finansielle holdingvirksomheders pligt til
at offentliggøre oplysninger om deres aflønning af bestyrel-
sen, direktionen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væ-
sentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.«

26. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

27. § 128 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 128. Basiskapitalen er kernekapitalen tillagt den sup-
plerende kapital med fradrag.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter regler for opgørelsen af
basiskapitalen, herunder egentlig kernekapital, hybrid kerne-
kapital og supplerende kapital.

§ 128 a. Finanstilsynet kan fastsætte regler om finansielle
virksomheders udstedelse af gældsbreve med vilkår om kon-
vertering til aktie-, garanti- eller andelskapital, herunder i
hvilket omfang kapitel 5 og 6 i lov om aktieselskaber, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning finder an-
vendelse.«

28. §§ 129-139 ophæves.

29. § 140 affattes således:

»§ 140. I realkreditinstitutter kan kravet til basiskapitalen
i serier med tilbagebetalingspligt, der er åbnet før den 1. ja-
nuar 1973, opfyldes med den del af seriereservefondene i re-
alkreditinstitutter i serier med tilbagebetalingspligt, der
modsvarer kravet i § 124, stk. 8.

Stk. 2. I serier med tilbagebetalingspligt, der er åbnet før
den 1. januar 1973, kan seriereservefonde i realkreditinsti-
tutter i serier, hvor der ikke er tilbagebetalingspligt til lånta-
gerne, samt den del af seriereservefondene i serier med til-
bagebetalingspligt, jf. § 25 i lov om realkreditlån og realkre-
ditobligationer m.v., som ikke kan komme til udbetaling, og
som ikke medgår til dækning af kravet til seriens basiskapi-
tal, medregnes ved opfyldelsen af kravet til basiskapital for
realkreditinstitutter i øvrigt.«

30. I § 143, stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:
»7) godkendelse af kreditvurderingsinstitutter og kreditvur-

deringsinstitutters offentliggørelse af oplysninger om
kreditvurderinger og metoder,«

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

31. I § 143, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »metoder,«: »og«.

32. § 143, stk. 1, nr. 7, som bliver nr. 8, ophæves.
Nr. 9 bliver herefter nr. 8.

33. I § 145, stk. 1, 2. pkt., og i § 145, stk. 3, 1. pkt., ændres
»uden tillæg i medfør af § 135, stk. 1, nr. 4, og af fradrag i
medfør af § 131, stk. 2, nr. 3, og § 139, stk. 1, nr. 4 og 5« til:
»efter regler udstedt i medfør af § 128, stk. 2, med fradrag
efter regler udstedt i medfør af § 148, nr. 5«.

34. § 145, stk. 9 og 10, affattes således:
»Stk. 9. Den andel af kapitalkravet i et datterforsikrings-

selskab eller et associeret forsikringsselskab, som svarer til
den direkte eller indirekte ejede andel af forsikringsselska-
bets aktie- og garantikapital, og som er fradraget i basiskapi-
talen efter regler udstedt i medfør af § 128, stk. 2, medreg-
nes ikke i engagementer med datterselskaber eller associere-
de selskaber, der driver forsikringsvirksomhed.

Stk. 10. Kapitalandele, efterstillede kapitalindskud og be-
lånte kapitalandele, som fradrages i basiskapitalen efter reg-
ler udstedt i medfør af § 128, stk. 2, medregnes ikke i enga-
gementet med udstederen.«

35. I § 145, stk. 11, ændres »i medfør af § 131, stk. 1, nr. 3«
til: », jf. § 128«.

36. I § 148 indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) fradrag i basiskapitalen ved opgørelserne i § 145,«

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 6 og 7.

37. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

38. I § 168 indsættes efter »§ 163, stk. 1, nr. 4«: », og stk. 2,
1. pkt.,«.

39. I § 178, stk. 2, ændres »§§ 129 og 135« til: »regler ud-
stedt i medfør af § 128«.

40. I § 188 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Finanstilsynet kan uanset stk. 1, nr. 8, fastsættes

regler om pligt til modregning.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

41. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

42. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

43. I § 254 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Administrator skal respektere aftaler om netting

ved slutafregning, jf. § 58 h i lov om værdipapirhandel m.v.,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, af fi-
nansielle kontrakter, der kan indgå i gruppen af aktiver i
medfør af § 159, stk. 1.«

44. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

45. (Sættes ikke i kraft for Grønland)
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46. I § 343 g ændres »§ 43, stk. 1 og 2« til: »§ 43, stk. 1, 2
og 4«.

47. § 344, stk. 3 og 4, ophæves.
Stk. 5-8 bliver herefter stk. 3-6.

48. I § 345 indsættes som stk. 13:
»Stk. 13. Det Finansielle Virksomhedsråd kan delegere

sin kompetence efter stk. 2, nr. 1, til Finanstilsynet.«

49. § 347 a affattes således:

»§ 347 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte reg-
ler om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre op-
lysninger om Finanstilsynets vurdering af den finansielle
virksomhed og om, at Finanstilsynet har mulighed for at of-
fentliggøre oplysningerne før den finansielle virksomhed.«

50. § 354, stk. 6, nr. 21, affattes således:
»21) Kommissionen, hvis den har behov herfor til vareta-

gelse af dens opgaver i henhold til Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureau-
er, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Det
Europæiske Råd for Systemiske Risici, Den Europæ-
iske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejds-
markedspensionsordninger og Den Europæiske Vær-
dipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt organer
etableret af disse under forudsætning af, at modtager-
ne af oplysningerne har behov herfor til varetagelsen
af deres opgaver.«

51. I § 354, stk. 6, nr. 22, ændres »stk. 10 og 11« til: »stk.
11 og 12.«

52. I § 354 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:
»Stk. 8. Fortrolige oplysninger modtaget i medfør af stk.

6, nr. 21, kan uanset tavshedspligten som nævnt i stk. 7 ud-
veksles direkte mellem på den ene side Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed
for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
samt organer etableret af disse og på den anden side Det
Europæiske Råd for Systemiske Risici.«

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 9-13.

53. I § 354 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»1. -3. pkt. gælder ligeledes for afgørelser og beslutninger

om at overgive sager til politimæssig efterforskning, som
træffes af Finanstilsynet efter delegation fra Det Finansielle
Virksomhedsråd.«

54. § 360, stk. 1, affattes således:
»Finanstilsynets bevilling i finansloven tillagt udgifter til

Kammeradvokaten og fratrukket salg af varer og tjeneste-
ydelser opkræves som afgift fra de virksomheder, som er
underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. §§ 361-370.«

55. I § 361, stk. 1, nr. 23, ændres »100.000« til: »68.150«.

56. I § 361, stk. 1, nr. 24, ændres »60.000« til: »40.900«.

57. I § 361, stk. 1, nr. 25, ændres »6.000« til: »4.100«.

58. I § 361, stk. 1, nr. 26, ændres »15.000« til: »10.000«.

59. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 27:
»27) Udstedere, som er optaget til handel på et reguleret

marked, jf. lov om værdipapirhandel m.v., som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, betaler år-
ligt 2.000 kr.«

60. § 373, stk. 1 og 2, affattes således:
»Overtrædelse af § 7, stk. 1 og 3-6, § 8, stk. 1 og 3-6, § 9,

stk. 1-3 og 5-7, § 10, stk. 1-4, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 24, stk.
1, 2. pkt., § 25, 2. pkt., §§ 27 og 28, § 31, stk. 7, 8 og 10, §
33, stk. 1, § 36, § 38, stk. 1 og 6, og stk. 7, 1. pkt., § 39, stk.
1, 3, 4 og 6, §§ 40 og 44-46, § 52, § 53, stk. 1 og 2, § 61,
stk. 1, §§ 61 b og 61 c, § 63, stk. 1, 2 og 4, § 64, stk. 3, jf.
stk. 2, nr. 1 og 2, § 65, stk. 1, § 66, § 67, stk. 1, § 74, stk. 1
og 3, §§ 75, 76 og 78, § 101, stk. 1, 2 og 4, § 102, stk. 2, 1.
pkt., og stk. 3, §§ 103-106 og 117, § 118, stk. 5, § 119, §
120, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 124, stk. 1-4, 7 og 8, § 125,
stk. 1-3, 5 og 7, § 125 a, § 126, stk. 1, 2 og 8, § 129, stk. 9, §
132, stk. 1, nr. 4, § 134, nr. 7, § 138, nr. 8, § 145, stk. 1-3,
stk. 4, 1. pkt., stk. 5 og stk. 6, 1. pkt., § 146, stk. 1, § 147,
stk. 1, § 149, stk. 1 og 3, § 150, § 152, stk. 1-3, § 153, stk. 1,
§§ 154 og 170-175, § 182, stk. 1 og 2, § 194, § 195, stk. 1-3,
§§ 200 og 201, § 204, stk. 1, § 226, stk. 1 og 2, og stk. 5, 1.
pkt., §§ 227 og 334, § 343 a, stk. 1, § 343 f, stk. 3, § 343 j ,
foranstaltes efter kriminallov for Grønland.

Stk. 2. Overtrædelse af § 54, stk. 2, § 57, stk. 1, § 70, stk.
1-4, § 71, stk. 1, § 72, stk. 1 og 2, og stk. 3, 3. pkt., § 73, stk.
1, 1. pkt., og stk. 2, § 77, stk. 1-6 og 10, § 77 a, stk. 1-7 og
9, §§ 77 b og 77 c, § 77 d, stk. 1, § 80, stk. 1, stk. 2, 1. pkt.,
og stk. 3, 7 og 8, § 108, stk. 1-6, § 121, stk. 1, §§ 122, 123,
158, 159 og 167, § 183, stk. 1, 1. pkt., § 184, stk. 1, § 185,
stk. 1 og 2, og stk. 3, 1. pkt., §§ 186 og 187, § 188, stk. 1,
stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., §§ 189 og 190, § 191, stk.
1-3, § 192, 1. pkt., § 193, 1. pkt., § 198, stk. 1, § 199, stk. 2
og 5, § 347 b, stk. 3, foranstaltes efter kriminallov for Grøn-
land med bøde.«

61. I § 373, stk. 1, udgår »§ 129, stk. 9, § 132, stk. 1, nr. 4, §
134, nr. 7, § 138, nr. 8,«.

62. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

63. I § 373 indsættes som stk. 9:
»Stk. 9. Ved strafudmålingen efter stk. 1-3 skal der læg-

ges vægt på grovheden af overtrædelsen, samt hvor længe
overtrædelsen har fundet sted.«

64. Efter § 373 indsættes:

»§ 373 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte reg-
ler om, at Finanstilsynet i nærmere angivne sager om over-
trædelser af denne anordning, der ikke skønnes at medføre
højere straf end bøde, i et bødeforelæg kan tilkendegive, at
sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået
overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og er-
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klærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale
en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejeloven for Grønlands regler om krav til
indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er for-
pligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bø-
deforelæg.

Stk. 3. Vedtages bøden, bortfalder videre forfølgning.«

65. § 407, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

66. (Sættes ikke i kraft for Grønland)

§ 2

Anordningen træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Amalienborg, den 16. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen
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1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 1. §§ 1-11, 13, 15, 16, 18, § 19, nr. 1, og §§ 20-27 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 3 og 4. Stk.
2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades) Stk. 4. §§ 1-7, 9, 15, 16 og 18, § 19, nr. 1, og §§ 20 og 25-27 og kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft
for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.«

16. december 2015. 7 Nr. 1676.


		CVR 11570119
	2015-12-18T17:22:24+0100
	Danmark
	Civilstyrelsen - Lov- og Ministerialt
	Kundgørelse




