
 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomhe-
ders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomhe-

den m.v. 
 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. [1567 af 23. december 2014] om finansielle virksomheders m.v. pligt til at of-

fentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. [912 

af 28. juni 2017], bekendtgørelse nr. [1397 af 26. november 2017] og bekendtgørelse nr. [1372 af 26. 

november 2017], foretages følgende ændringer: 

 

1. I Indledningen udgår »§ 65 e og § 71, stk. 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 1490 af 23. december 2014,«. 

 

2. § 1, nr. 8, ophæves. 

Nr. 9-12 bliver herefter nr. 8-11. 

 

3. § 2, stk. 2, affattes således: 

 

»Stk. 2. Virksomheden m.v. skal uden for tilfælde omfattet af stk. 1 offentliggøre en redegørelse 

udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finans-

tilsynets vurdering er af betydning for: 

1) Kunderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7-11. 

2) Medlemmerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 8-10. 

3) Indskyderne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7. 

4) Kreditorerne i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-4 og 6-11. 

5) De finansielle markeder, hvorpå aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksom-

heden handles, i virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3, 4, 6, 7 og 11. 

6) Investorerne i foreninger m.v. omfattet af § 1, nr. 2. 

7) Markedernes ordentlige funktion i virksomheder omfattet af § 1, nr. 5 og 11.« 

 

4. I § 2, stk. 3, udgår »§ 66 c, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser«. 

 

5. § 5, stk. 1, sidste punktum, affattes således: 

»1. pkt. gælder alene for virksomheder omfattet af § 1, nr. 1-8, 10 og 11.«  

 

6. § 5, stk. 2, sidste punktum, affattes således: 

»1. pkt. gælder alene for virksomheder omfattet af § 1, nr. 1, 3-7, 10 og 11.« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019. 

 

Erhvervsministeriet, den [**] 

 

Rasmus Jarlov 

 



 

 

/ [**] 


