
 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar 

 

Finanstilsynet sendte bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, spare-

kasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksom-

hed i høring hos en række myndigheder og organisationer. Høringen forløb 

fra d. 12. juli 2021 til d. 24. august 2021.   

 

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden 

bemærkninger: 

 Erhvervsstyrelsen 

 Finans Danmark 

 Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 Skatteministeriet 

 

Der var ikke modtaget høringssvar med bemærkninger til bekendtgørel-

sen.  

 

Læs høringssvar på de næste sider.  
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Hjørtur á Fløtti (FT)

Fra: 1 - ERST Høring <hoering@erst.dk>
Sendt: 20. august 2021 10:15
Til: Hjørtur á Fløtti (FT)
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, 

sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive 
pengeinstitutvirksomhed(ERST Sagsnr: 2021 - 17030)

  
Kære modtagere i Finanstilsynet 

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og 
aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring. 

 
Administrative konsekvenser 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og 
har dermed ikke yderligere kommentarer. 

Principper for agil erhvervsrettet regulering 
OBR har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet afgivet bemærkninger til 
Finanstilsynets vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet regulering. OBR har 
ingen yderligere bemærkninger.  
 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:  
 
Nanna Waldejer 
Student 
Tlf. direkte: 35 29 15 33 
E-post: NanWal@erst.dk 

Med venlig hilsen 

Michelle Khan 

Studentermedhjælper 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Bedre regulering 

  

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Telefon: +45 35291000 

Direkte: +45 35291840 

E-mail : hoering@erst.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 
 

ERHVERVSMINISTERIET 
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Hjørtur á Fløtti (FT)

Fra: Jens Kasper Rasmussen <jkr@fida.dk>
Sendt: 25. august 2021 12:29
Til: Hjørtur á Fløtti (FT)
Cc: Kjeld Gosvig-Jensen
Emne: SV: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og 

aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

Kære Hjørtur 
 
Tak for tilsendte. Høringen giver ikke anledning til bemærkninger fra vores side.  
 
Jeg beklager den sene tilbagemelding.  
 

Venlig hilsen
 

Jens Kasper Rasmussen 
 

Chefkonsulent 
Direkte nr: +45 3016 1070 
jkr@fida.dk  

    

 

Fra: Hjørtur á Fløtti (FT) <HJO@ftnet.dk>  
Sendt: 13. juli 2021 09:50 
Til: disek@dabank.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; daf@shareholders.dk; mail@finansdanmark.dk; 
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; fa@fanet.dk; gii@gii.dk; ldb@ldb.dk; Sekretariatet@lopi.dk; 
rose.marie.wulff@nasdaq.com; em@em.dk; letbyrder@erst.dk; skm@skm.dk; fm@fm.dk; erst@erst.dk; 2-
EOGSFinansiellevirksomheder@erst.dk; mail@finansielstabilitet.dk; kfst@kfst.dk 
Emne: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at 
drive pengeinstitutvirksomhed 
 
Kære alle,  
 
Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, 
som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i høring.  
 
Se venligst det vedhæftede høringsbrev og udkast til bekendtgørelse.  
 
Med venlig hilsen  
Hjørtur á Fløtti 
Fuldmægtig, cand.merc.jur. 
Bankkontor 4 - Kontor for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter 

__________________________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 05  
 
mailto:hjo@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 

 



2

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. 
 



 

 

Finanstilsynet 
Århusgade 110 
2100 København Ø 
Sendt pr. e-mail til hjo@ftnet.dk. 
 
Den 24. august 2021 
 
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekasser, 
andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse – J.nr. 21-
001786 
 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringsmuligheden. 
 
FA byder forenklingen af reguleringen velkommen og støtter initiativet. 
 
FA henviser i øvrigt til Finans Danmarks eventuelle bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
David Luxhøj-Pedersen 
Juridisk konsulent 
 

mailto:hjo@ftnet.dk
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Hjørtur á Fløtti (FT)

Fra: Anna Hauerslev Munch <ahm@kfst.dk>
Sendt: 19. juli 2021 15:45
Til: Hjørtur á Fløtti (FT)
Emne: VS: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og 

aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

Til Finanstilsynet 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fusioner af 
andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. 
 
 
Med venlig hilsen,  
 
Anna Hauerslev Munch  
Fuldmægtig/Head of section 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority 
Direkte +45 4171 5133 
E-mail ahm@kfst.dk 
 

Følg os: LinkedIn, Twitter, Facebook  

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

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

Fra: Hjørtur á Fløtti (FT) <HJO@ftnet.dk>  
Sendt: 13. juli 2021 09:50 
Til: disek@dabank.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; daf@shareholders.dk; mail@finansdanmark.dk; 
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; fa@fanet.dk; gii@gii.dk; ldb@ldb.dk; Sekretariatet@lopi.dk; 
rose.marie.wulff@nasdaq.com; 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Erhvervsstyrelsen CKR 
<letbyrder@erst.dk>; Skatteministeriet <skm@skm.dk>; Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; 
Erhvervsstyrelsen <erst@erst.dk>; 2-EOGSFinansiellevirksomheder@erst.dk; mail@finansielstabilitet.dk; 1 - KFST 
Officiel hovedpostkasse <kfst@kfst.dk> 
Emne: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at 
drive pengeinstitutvirksomhed 
 
Kære alle,  
 
Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, 
som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i høring.  
 
Se venligst det vedhæftede høringsbrev og udkast til bekendtgørelse.  
 
Med venlig hilsen  
Hjørtur á Fløtti 
Fuldmægtig, cand.merc.jur. 
Bankkontor 4 - Kontor for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter 
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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 83 05  
 
mailto:hjo@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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Hjørtur á Fløtti (FT)

Fra: Anne Christine Brønnum <ACB@skm.dk>
Sendt: 10. august 2021 12:39
Til: Hjørtur á Fløtti (FT)
Emne: Sv: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og 

aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed (SKM: 681146)

Kære Hjørtur 
  
Skatteministeriet har ingen bemærkninger. 
  
Mvh Anne Christine Brønnum  

Til: disek@dabank.dk (disek@dabank.dk), nationalbanken@nationalbanken.dk (nationalbanken@nationalbanken.dk), daf@shareholders.dk 
(daf@shareholders.dk), mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), post@finansogleasing.dk (post@finansogleasing.dk), 
post@finansforbundet.dk (post@finansforbundet.dk), fa@fanet.dk (fa@fanet.dk), gii@gii.dk (gii@gii.dk), ldb@ldb.dk (ldb@ldb.dk), 
Sekretariatet@lopi.dk (Sekretariatet@lopi.dk), Rose Marie Wulff (Rose.Marie.Wulff@nasdaq.com), 1-DEP Erhvervsministeriets officielle 
postkasse (em@em.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), SKM (/CN=Mail Public Folder/CN=Version_1_0/CN=56410c98
a43a-
394dd5e6e113/CN=00000000A3935954396BFC46973121A098EE0E660100678CC5F748377D47B248DEBA841F111E0000024E0FF60000), 
Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk), 2-EOGSFinansiellevirksomheder@erst.dk (2-EOGSFinansiellevirksomheder@erst.dk), 
mail@finansielstabilitet.dk (mail@finansielstabilitet.dk), kfst@kfst.dk (kfst@kfst.dk), Finansministeriet (fm@fm.dk) 

Fra: Hjørtur á Fløtti (FT) (HJO@ftnet.dk) 
Titel: Høring af bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeins
Sendt: 13-07-2021 09:50 
 

Kære alle,  
 
Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og 
aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed i høring.  
 
Se venligst det vedhæftede høringsbrev og udkast til bekendtgørelse.  
 
Med venlig hilsen  
Hjørtur á Fløtti 
Fuldmægtig, cand.merc.jur. 
Bankkontor 4 - Kontor for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter 

__________________________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte tlf.: +45 33 55 83 05  
 
mailto:hjo@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 

 

 Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan 
indikere det.  
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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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