
 

 

Til organisationer og myndigheder nævnt i vedlagte høringsliste 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Høring af bekendtgørelse om afgrænsning af 

værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af 

værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervs-

sikring i høring. 

 

Bekendtgørelsen regulerer afgrænsningen og dermed kategoriseringen af 

aktieindekserede obligationer og konvertible obligationer og gældsbreve i re-

lation til placering- og spredningsreglernes rammer, jf. § 69 i lov om arbejds-

skadesikring. 

 

Bekendtgørelsen erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 563 af 1. juni 

2016 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firma-

pensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den vil fremover 

kun finde anvendelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ændringen er 

begrundet i, at firmapensionskasserne som led i implementeringen af Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 

om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og til-

synet hermed (IORP II-direktivet), fremover vil være underlagt prudent per-

son-princippet, og dermed at placerings- og spredningsreglerne ikke længere 

vil være gældende. En afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktiv-

grupper er således ikke nødvendig for firmapensionskasser. Der er ikke til-

tænkt øvrige ændringer i bekendtgørelsen. 

 

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

 

Høring 

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

 

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest den 28. november 2018. 

 

1. november 2018 
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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. 
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