
Fra: 1 - ERST Høring
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle

virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.(ERST Sagsnr:
2018 - 15116)

Dato: 26. november 2018 13:09:57

 

Kære Finanstilsynet
 
Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets
vurdering af virksomheden m.v.

Administrative konsekvenser
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at udkastet medfører administrative
konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor ikke kvantificeret
yderligere.
 
Med venlig hilsen

Anne-Sofie Secher
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
Team Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291289
E-mail: AnnSec@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 
 

mailto:hoering@erst.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om finansielle virksomheders 

m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets 

vurdering af virksomheden m.v. 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurde-

ring af virksomheden m.v. i høring. 

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 

om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vur-

dering af virksomheden m.v. Bekendtgørelsen er revideret som led i imple-

menteringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EU af 14. 

december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) 

aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). 

 

Bekendtgørelsen har til formål at skrive firmapensionskasser ud af den gæl-

dende bekendtgørelse. Reglerne om offentliggørelse af redegørelse fra Fi-

nanstilsynet om firmapensionskasser vil fremover fremgå af loven, jf. §§ 100 

og 104 i forslag til lov om firmapensionskasser. Ændringen er begrundet i 

implementeringen af artikel 48, stk. 4, i IORP II-direktivet i lovforslag til lov om 

firmapensionskasser. Ændringen betyder, at firmapensionskasser fremover 

ikke vil være forpligtet til selv at offentliggøre Finanstilsynets redegørelser, 

påbud mv. på deres hjemmeside. Offentliggørelse af redegørelser om inspek-

tioner og reaktioner vil derfor fremover kun ske på Finanstilsynets hjemme-

side. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019. 

 

Høring 

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

 

1. november 2018 
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Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. november 2018. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Fi-

nanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane. 

 

Kontaktperson: Morten Svane 

Direkte tlf.nr.: +45 33 55 84 48 

 

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. 

Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet. 

 

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets pri-

mære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager 

Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om 

den finansielle sektor. 

 

 

 

mailto:msv@ftnet.dk


Fra: Peter Ravn Christensen
Til: Morten Svane (FT)
Cc: Simen Karlsen
Emne: Høringssvar - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at

offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
Dato: 22. november 2018 16:46:30

Til Finanstilsynet
 
Tak for indsendelse af nedenstående høring vedrørende: ”Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets
vurdering af virksomheden m.v.”
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger
til: ” Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v.
pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.”
 
Såfremt det ovenstående har givet anledning til spørgsmål er I naturligvis velkomne til at
kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger fremgår nedenfor.
 
Med venlig hilsen
 
 
Peter Ravn Christensen
Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5243
E-mail prc@kfst.dk

 

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk

 
 
 

Fra: Morten Svane (FT) [mailto:MSV@FTNET.DK] 
Sendt: 1. november 2018 11:20
Til: pote@atp.dk; BM Postkasse; daf@shareholders.dk; politik@shareholders.dk; da@da.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; FP Let Byrder; post@finansforbundet.dk; 1 - KFST
Forbrugerombudsmanden (KFST); hoeringer@fbr.dk; ksh@nykredit.dk; fdr@fdr.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fsr@fsr.dk; ftf@ftf.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; lo@lo.dk; EVM
NH Revisornævnet; mail@sbaktuar.dk; skm@skm.dk; les@tdc.dk; peter.melchior@live.dk
Cc: Line Bergmann (FT)
Emne: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle

mailto:prc@kfst.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:sik@kfst.dk
mailto:prc@kfst.dk
http://www.kfst.dk/
https://www.kfst.dk/om-os/find-os-på-nettet/privatlivspolitik/


virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. i
høring.
 
Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle
virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
Bekendtgørelsen er revideret som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers
(IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Der henvises i øvrigt til
høringsbrevet.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest den
28. november 2018.
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade
110, 2100 København Ø, Att. Morten Svane.
 
 
Med venlig hilsen

Morten Svane

Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for pensionskasser og interne modeller
______________________________________________ ____

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 33 55 84 48 
mailto:msv@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk 
 

mailto:msv@ftnet.dk
mailto:msv@ftnet.dk
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Fra: Jacob Linkis
Til: Morten Svane (FT)
Emne: SV: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle

virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
Dato: 29. november 2018 14:52:27

Kære Morten Svane
 
Med henvisning til din mail af 1. november 2018 skal jeg hermed meddele, at udkast til
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at
offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. ikke giver Forbrugerombudsmanden
anledning til bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne
 
Jacob Tanderup Linkis
Specialkonsulent, cand.jur., ph.d., procedør
Direkte tlf.: 4171 5066
E-mail: jli@kfst.dk

Logo

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151
 
Se vores privatlivspolitik på forbrugerombudsmanden.dk.
 

Fra: Morten Svane (FT) [mailto:MSV@FTNET.DK] 
Sendt: 1. november 2018 11:20
Til: pote@atp.dk; BM Postkasse; daf@shareholders.dk; politik@shareholders.dk; da@da.dk;
sekretaer@aktuarforeningen.dk; FP Let Byrder; post@finansforbundet.dk; 1 - KFST
Forbrugerombudsmanden (KFST); hoeringer@fbr.dk; ksh@nykredit.dk; fdr@fdr.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fsr@fsr.dk; ftf@ftf.dk; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse; lo@lo.dk; EVM
NH Revisornævnet; mail@sbaktuar.dk; skm@skm.dk; les@tdc.dk; peter.melchior@live.dk
Cc: Line Bergmann (FT)
Emne: Høring (høringsfrist 28. november 2018) - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
 
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle
virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. i
høring.
 
Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle
virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
Bekendtgørelsen er revideret som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers
(IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Der henvises i øvrigt til
høringsbrevet.
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.
 
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet senest den

mailto:jli@forbrugerombudsmanden.dk
mailto:MSV@FTNET.DK
mailto:jli@kfst.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
https://www.forbrugerombudsmanden.dk/menu/privatlivspolitik/


28. november 2018.
 
Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade
110, 2100 København Ø, Att. Morten Svane.
 
 
Med venlig hilsen

Morten Svane

Fuldmægtig, cand.jur.
Kontor for pensionskasser og interne modeller
______________________________________________ ____

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 33 55 84 48 
mailto:msv@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk 
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Fra: Andreas Bøgh Spuur
Til: Morten Svane (FT)
Emne: Svar på høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til

at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. (SKM: 243136)
Dato: 8. november 2018 13:44:09
Vedhæftede filer: Logo.png

Kære Morten
 
Skatteministeriet har ingen bemærkninger til ændringerne i bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets
vurdering af virksomheden m.v.
 

Med venlig hilsen

Andreas Bøgh Spuur
FM
Selskab, aktionær og erhverv

Tlf. +45 72376466
Mail ASJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - K�benhavn K

Mail skm@skm.dk
Web www.skm.dk

mailto:ASJ@skm.dk
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