
 

 
 

Påtale til AP Pension Livsforsikringsaktieselskab for at have for-
øget en kvalificeret andel uden Finanstilsynets forhåndsgodken-
delse 

1. Afgørelse  

Finanstilsynet har ikke modtaget ansøgning i henhold til § 61, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed om 
tilladelse til forøgelse af en kvalificeret andel i Vestjysk Bank A/S (herefter banken) forud for AP Pension 
livsforsikringsaktieselskabs (herefter AP Pension) erhvervelse den 28. februar 2019.  
 
Finanstilsynet skal påtale, at AP Pension ikke på forhånd ansøgte om tilladelse i henhold til § 61, stk. 1, 
i lov om finansiel virksomhed, til forøgelse af en kvalificeret andel i banken. 

2. Baggrund 

Forud for forøgelsen den 28. februar 2019 ejede AP Pension 16,74 pct. af bankens aktiekapital og stem-
merettigheder. Med forøgelsen den 28. februar kom AP Pension op på 21,67 pct. af bankens aktiekapital 
og stemmerettigheder. AP Pension havde ikke på forhånd ansøgt om tilladelse til forøgelse af kvalificeret 
ejerandel i Vestjysk Bank i henhold til § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. AP Pension indberettede 
efterfølgende storaktionærmeddelse til Finanstilsynet inden den af § 41, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder 
fastsatte grænse. 

3. Retligt grundlag 

Det følger af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at enhver fysisk eller juridisk person, eller fysiske 
eller juridiske personer, som handler i forståelse med hinanden, der påtænker direkte eller indirekte at 
erhverve en kvalificeret andel, jf. § 5, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, i en finansiel virksomhed, en 
finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed, på forhånd skal ansøge Finanstilsynet 
om godkendelse af den påtænkte erhvervelse.  

Ifølge § 5, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed, forstås der ved en kvalificeret andel, en direkte eller indi-
rekte besiddelse af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, som giver mulig-
hed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af den finansielle virksomhed, den finansielle hol-
dingvirksomhed eller forsikringsholdingvirksomheden.  

 
Det samme gælder ved forøgelsen af den kvalificerede andel, der medfører, at denne efter erhvervelsen 
vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., 33 pct. eller 50 pct. 
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Erhvervelsen af en mindre ejerandel, der bringer erhververens samlede andel over grænsen på 20 pct. 
af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal således godkendes af Finanstilsynet. 

4. Klagevejledning 

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsan-
kenævnet pr. e-mail til adressen ean@naevneneshus.dk eller pr. post til Toldboden 2, 8800 Viborg, tele-
fon 72 40 56 00, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 

Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet. 

5. Offentliggørelse 

Det følger af § 354 e i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal offentliggøre påtaler i sager om 
overtrædelse af § 61, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet vurderer ikke, at offentliggørelse 
vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden efter § 354 e, stk. 3, i lov om finansiel virksom-
hed, hvorfor offentliggørelse ikke vil ske anonymiseret. 
 
Offentliggørelse vil ske på Finanstilsynets hjemmeside. 


