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UDKAST

Bekendtgørelse for Grønland om anbringelse af og bestyrelse af fon-
des midler

I medfør af § 7, stk. 3, og § 8, i anordning nr. 917 af 15. december 1998 om 
ikrafttræden for Grønland af lov om fonde og visse foreninger, som senest 
ændret ved anordning nr. […] af […], fastsættes:

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på
1) fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner (fonde), som er 
omfattet af anordning nr. 917 af 15. december 1998 om ikrafttræden for 
Grønland af lov om fonde og visse foreninger med senere ændringer, og
2) stadfæstede fonde, som i medfør af § 1, stk. 6, i anordning nr. 917 af 15. 
december 1998 om ikrafttræden for Grønland af lov om fonde og visse for-
eninger med senere ændringer ikke er omfattet af den nævnte lov.

Almindelige bestemmelser

§ 2. Midler, som tilhører fonde, skal anbringes forsvarligt og bedst mu-
ligt.

Stk. 2. Midlerne anbringes efter reglerne i §§ 5-16, jf. dog stk. 3 og § 3.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2, finder ikke anvendelse, hvis der er truffet 

anden bestemmelse i fondens vedtægt. Bestemmelsen finder heller ikke an-
vendelse på renter og andet afkast af fondens aktiver samt arv og gave, som 
arvelader eller giver har bestemt skal anvendes til uddeling, eller arv og 
gave, som bestyrelsen har besluttet skal anvendes til uddeling i overens-
stemmelse med § 7, stk. 2, i anordning nr. 917 af 15. december 1998 om 
ikrafttræden for Grønland af lov om fonde og visse foreninger med senere 
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ændringer. Midler, der er skænket eller udlagt på skifte, kan forblive i den 
form, i hvilken de er modtaget.

Stk. 4. Civilstyrelsen kan tillade, at midlerne anbringes på anden måde.

§ 3. Kontante midler, der fremkommer ved udtrækning af obligationer, 
salg af aktiver, afdrag på eller indfrielse af pantebreve eller på lignende 
måde, skal indsættes på en særskilt bank- eller sparekassekonto (kapital-
konto). Indestående på kontoen anbringes snarest muligt og senest 3 måne-
der efter beløbets indsættelse på kontoen efter reglerne i §§ 5-16 eller efter 
særlige bestemmelser i vedtægten.

§ 4. Bestemmelser i en vedtægt, hvorefter fondens midler skal være an-
bragt som umyndiges midler, er ikke til hinder for, at midlerne anbringes 
efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt vedtægten eller stiftelsesdo-
kumentet er oprettet før den 1. oktober 1966.

Anbringelse af midlerne

§ 5. Højst 75 pct. af midlerne kan, medmindre andet er bestemt i §§ 7-
13, anbringes i
1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer omfattet af § 7,
2) UCITS, afdelinger eller andelsklasser af sådanne omfattet af § 8,
3) sparekassers beviser for garantkapital og andelskassers beviser for an-
delskapital omfattet af § 10,
4) aktier omfattet af §§ 11 og 12, og
5) alternative investeringsfonde omfattet af § 13, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Højst 15 pct. af alle midlerne må anbringes i alternative investe-
ringsfonde.

§ 6. Højst 15 pct. af alle midlerne kan anbringes i aktier, erhvervsobliga-
tioner og konvertible obligationer udstedt af samme selskab eller selskaber 
i samme koncern, jf. dog § 12, stk. 2. Tilsvarende gælder ved anbringelse i 
erhvervsobligationer, konvertible obligationer og beviser for garantkapital 
eller andelskapital udstedt af samme sparekasse henholdsvis andelskasse.

§ 7. Alle midlerne kan anbringes i rentebærende obligationer, hvis disse 
bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 
2, nævnte landes møntenhed. Rentebærende forstås som obligationer med 
en rente på 0 pct. eller derover.
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Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet 
være optaget på den liste over regulerede markeder, som Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) offentliggør efter arti-
kel 56 i direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle 
instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal marke-
det være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et 
land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
Udvikling (OECD).

Stk. 3. Alle midlerne kan anbringes i rentebærende erhvervsobligationer, 
der ved kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, jf. sidste pkt., har op-
nået en rating svarende til mindst investment grade. Såfremt flere kreditvur-
deringsbureauer har kreditvurderet samme erhvervsobligation, skal betin-
gelsen i 1. pkt., være opfyldt for så vidt angår samtlige vurderinger. Såfremt 
tre af sådanne kreditvurderingsbureauer alle har vurderet en erhvervsobliga-
tion som investment grade, lægges denne rating til grund. Kreditvurderings-
bureauet skal være registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 af 
16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer.

Stk. 4. Reglen i § 12, stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved 
anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 8. Anbringelse kan ske i udloddende UCITS, afdelinger eller andels-
klasser af sådanne, der er omfattet af den danske lov om investeringsfore-
ninger m.v. eller andre nationale gennemførelsesforanstaltninger i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direk-
tivet). Det er en betingelse, at UCITS’ens vedtægter ikke indeholder bestem-
melser om
1) at UCITS’en kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller 
almennyttige organisationer,
2) at UCITS’en må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet 
ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller
3) at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2. UCITS mv. nævnt i stk. 1 kan anvende afledte finansielle instru-
menter omfattet af § 14.

§ 9. Alle midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller 
andelsklasser af sådanne omfattet af § 8, hvis UCITS’en, afdelingen eller 
andelsklassen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfyl-
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der betingelserne i § 7, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan inve-
steres 75 pct. i erhvervsobligationer, med mindre erhvervsobligationerne 
opfylder betingelserne i § 7, stk. 3, og hvis der ikke kan investeres i konver-
tible obligationer.

Stk. 2. Alle midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller 
andelsklasser af sådanne omfattet af § 8, der investerer alle midlerne i vær-
dipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af 
en stat eller international institution af offentlig karakter, samt foretage ind-
skud i kreditinstitutter.

Stk. 3. Alle midlerne kan anbringes i udloddende UCITS, afdelinger eller 
andelsklasser af sådanne omfattet af § 8, der kan investere både i aktier og 
obligationer, hvis afdelingen eller andelsklassen i henhold til sin vedtægt 
investerer i overensstemmelse med denne bekendtgørelses §§ 5-7 og §§ 11-
12

§ 10. Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantkapital eller 
andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens 
eller andelskassens vedtægter er omsættelige.

Stk. 2. Reglen i § 12, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11. Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et regu-
leret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2 nævnte landes mønt-
enhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet 
være optaget på den liste over regulerede markeder, som Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedsstyringsmyndighed (ESMA) offentliggør efter arti-
kel 56 i direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle 
instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 
2011/61/EU. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal marke-
det være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et 
land, der er fuldt ud medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, 
benyttes, selv om den grænse, der er fastsat i § 5, overskrides, og selv om 
aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved 
modtagelse af fondsaktier.

§ 12. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af 
selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der mindst 
én gang inden for de seneste tre år har givet udbytte, jf. dog stk. 3.
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Stk. 2. Reglerne i stk. 1 og § 6 finder ikke anvendelse på fondsaktier 
eller aktier, der ved aktieudvidelse erhverves ved benyttelse af den tegnings-
ret, der er knyttet til aktierne.

§ 13. Anbringelse kan ske i andele i alternative investeringsfonde om-
fattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., herunder ka-
pitalforeninger, jf. kapitel 23 i den danske lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, 
når forvalteren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse 
til at markedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer 
i Danmark, og andele i alternative investeringsfonde, der har udpeget en for-
valter fra et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som 
Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, når forvalteren 
har fået tilladelse i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU 
af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde, og når forval-
teren af den pågældende alternative investeringsfond har tilladelse til at mar-
kedsføre den alternative investeringsfond over for detailinvestorer i Dan-
mark.

Stk. 2. Der må i hvert af de underliggende aktiver omfattet af stk. 1 højst 
erhverves en ejerandel på 5 pct.

§ 14. Fonde kan anvende afledte finansielle instrumenter omfattet af bi-
lag 5, nr. 4-11, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden 
for Grønland af lov om finansiel virksomhed med senere ændringer på dæk-
ket basis, jf. stk. 2, og som handles OTC (Over The Counter), som fastsat i 
den danske lov om investeringsforeninger m.v. § 142, stk. 2.

Stk. 2. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter er på dækket basis, 
når anvendelsen heraf sker til afdækning af risici forbundet med fondens 
investeringer efter reglerne i §§ 5-13 og ikke forøger den samlede ekspone-
ring.

Stk. 3. Såfremt en fond anvender afledte finansielle instrumenter, skal 
fondens modpart være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller en clea-
ringcentral.

§ 15. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver som nævnt i § 
5, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 5 overhol-
des.

§ 16. Ved erhvervelse af aktiver sker beregning af grænserne i § 5 og § 
6 på grundlag af handelsværdien (kursværdi – eller for fast ejendom – den 
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seneste offentlige kontantværdi) af de midler, som fonden ejer på erhvervel-
sestidspunktet. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den seneste kurs, 
som Skattemyndigheden har godkendt, til grund.

Bestyrelse og påtegning af aktiverne

§ 17. §§ 18-22 finder anvendelse på de fonde, som er omfattet af § 1, 
stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. § 18 finder dog ikke anvendelse på fonde, der bestyres af staten, 
selvstyret eller en kommune. Disse fondes aktiver skal forsynes med en på-
tegning som nævnt i § 20 og § 21.

§ 18. Medmindre andet er bestemt i vedtægten, skal en fonds værdipa-
pirer og kontante midler, jf. dog § 3, bestyres i en forvaltningsafdeling knyt-
tet til et pengeinstitut, som Justitsministeriet har godkendt hertil. Obligatio-
ner kan dog indskrives i et realkreditinstitut, som er godkendt af staten.

Stk. 2. Medmindre andet er bestemt i vedtægten, kan en fonds midler 
ikke bestyres i mere end én forvaltningsafdeling eller i mere end ét realkre-
ditinstitut. Tilsvarende kan en fonds midler ikke bestyres i både en forvalt-
ningsafdeling og i et realkreditinstitut.

Stk. 3. Civilstyrelsen kan tillade, at en fonds værdipapirer og kontante 
midler ikke skal bestyres i en forvaltningsafdeling som nævnt i stk. 1.

§ 19. Depoter i en forvaltningsafdeling og indskrivningskonti i et real-
kreditinstitut, der er nævnt i § 18, skal forsynes med en påtegning om, at der 
ikke kan rådes over aktiverne ved salg eller pantsætning eller på anden måde 
uden Civilstyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Såfremt en fonds aktiver ikke er bestyret i en godkendt forvalt-
ningsafdeling eller indskrevet i et realkreditinstitut, skal fondens konto i VP 
Securities A/S forsynes med en påtegning som nævnt i stk. 1. Øvrige vær-
dipapirer skal indsendes til Civilstyrelsen og forsynes med en påtegning som 
nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Kapitalkontoen, jf. § 3, skal forsynes med en påtegning som 
nævnt i stk. 1.

§ 20. På fast ejendom tinglyses en bestemmelse om, at der ikke kan rådes 
over ejendommen ved overdragelse eller pantsætning uden Civilstyrelsens 
tilladelse.
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§ 21. Påtegning efter § 19, stk. 1, er ikke til hinder for ombytning af 
aktiverne, hvis de midler, der fremkommer som led i ombytningen, anbrin-
ges efter reglerne i §§ 5-16 eller efter særlige bestemmelser i vedtægten. Det 
er yderligere en betingelse, at de aktiver, der erhverves ved ombytningen, 
bestyres i den forvaltningsafdeling eller indskrives i det realkreditinstitut, 
hvor aktiverne hidtil har været bestyret eller indskrevet.

Stk. 2. Ved ombytning, jf. stk. 1, forstås en omlægning af kapitalen ved 
salg af værdipapirer og køb af andre værdipapirer.

§ 22. Såfremt kapitalkontoen er oprettet i en forvaltningsafdeling, er på-
tegning efter § 19, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkontoen 
anbringes efter reglerne i §§ 5-16 eller efter særlige bestemmelser i vedtæg-
ten.

Stk. 2. Såfremt kapitalkontoen ikke er oprettet i en forvaltningsafdeling, 
er påtegning efter § 19, stk. 3, ikke til hinder for, at midlerne på kapitalkon-
toen anbringes i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut, så-
fremt samtlige fondens midler er indskrevet i et realkreditinstitut, og såfremt 
kapitalkontoen er forsynet med en påtegning om, at midlerne på kontoen 
kun må investeres i realkreditobligationer indskrevet i et realkreditinstitut.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den […]

§ 24. Reglen i § 2 er ikke til hinder for, at fondens midler kan forblive 
anbragt i den form, hvori de forelå ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Justitsministeriet, den [...]

Nick Hækkerup

/ Helene Bendtsen
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