
 

 

Høringssvar 
 
Der er ikke indkommet høringssvar til bekendtgørelsen med bemærkninger.  
 
Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden bemærkninger: 
 Advokatrådet 
 Dansk Byggeri 
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Christina Thorup Sand (FT)

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>
Sendt: 20. januar 2020 07:04
Til: Christina Thorup Sand (FT)
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende 

medarbejderes transaktioner (Sagsnr.: 2020 - 3)

Sag: 132-0024
Sagsdokument: 719665

Tak for henvendelsen.  

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henriette Fagerberg Erichsen 
Sekretær 

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
D +45 33 96 97 28 
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk  

  

Fra: Christina Thorup Sand (FT) [mailto:CTN@FTNET.DK]  
Sendt: 15. januar 2020 11:31 
Til: Postkasse - Samfund - Advokatsamfundet; nationalbanken@nationalbanken.dk; danmarks@skibskredit.dk; 
daf@shareholders.dk; politik@shareholders.dk; info@danskbyggeri.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
hoering@di.dk; dirf@dirf.dk; metal@danskmetal.dk; hhk@danskeadvokater.dk; mail@danskeadvokater.dk; 
mail@danskemaritime.dk; info@fondsmaeglerforeningen.dk; f@fida.dk; hoeringer@fbr.dk; 
fp@forsikringogpension.dk; Sekretariatet@lopi.dk; info@ld.dk; Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaq.com; 
saoek@ankl.dk; letbyrder@erst.dk 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner 
  
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner i 
offentlig høring. 
  
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.  
  
Finanstilsynet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest onsdag den 26. februar 2020. 
  
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til ctn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København 
Ø, Att.: Christina Thorup Sand. 
  

Med venlig hilsen  

Christina Thorup Sand  

Chefkonsulent, cand.jur. 
Kapitalmarkedsregulering 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  



2

Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 82 95 
mailto:ctn@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   

________________________________________________ 

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

  

Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 

  
  
  



1

Christina Thorup Sand (FT)

Fra: Bo Sandberg <bsa@danskbyggeri.dk>
Sendt: 18. januar 2020 01:52
Til: Christina Thorup Sand (FT)
Cc: Maria Bjørklund
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende 

medarbejderes transaktioner

Sag: 132-0024
Sagsdokument: 719653

Til Finanstilsynet! 
  
Dansk Byggeri takker for høringsmuligheden, men har ingen kommentarer til denne høring 
 
 
Venlig hilsen 
Bo Sandberg 
Cheføkonom 
Analyseafdelingen 
Tlf. direkte: 72 16 01 42 · Mobil: 28 50 38 19 
 
 

 
 
Vi samler byggeri, anlæg og industri 
 
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K 
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder 
  
Fra: Christina Thorup Sand (FT) <CTN@FTNET.DK>  
Sendt: 15. januar 2020 11:31 
Til: samfund@advokatsamfundet.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; danmarks@skibskredit.dk; 
daf@shareholders.dk; politik@shareholders.dk; infoDB <info@danskbyggeri.dk>; hoeringssager@danskerhverv.dk; 
hoering@di.dk; dirf@dirf.dk; metal@danskmetal.dk; hhk@danskeadvokater.dk; mail@danskeadvokater.dk; 
mail@danskemaritime.dk; info@fondsmaeglerforeningen.dk; f@fida.dk; hoeringer@fbr.dk; 
fp@forsikringogpension.dk; Sekretariatet@lopi.dk; info@ld.dk; Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaq.com; 
saoek@ankl.dk; letbyrder@erst.dk 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner 
  
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner i 
offentlig høring. 
  
Se venligst vedhæftede høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse.  
  
Finanstilsynet skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest onsdag den 26. februar 2020. 
  
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til ctn@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 
København Ø, Att.: Christina Thorup Sand. 
  
Med venlig hilsen  
Christina Thorup Sand  
Chefkonsulent, cand.jur. 
Kapitalmarkedsregulering 
__________________________________________________ 
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Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 82 95 
mailto:ctn@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk   
________________________________________________ 
Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik 

  
Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl, bedes 
du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har modtaget 
denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig. 
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