
 

 

 

Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste  

 

Høring over bekendtgørelse om oplysninger i 

prospekter for danske UCITS 

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til Bekendtgørelse om oplysninger i pro-

spekter for danske UCITS, herefter prospektbekendtgørelsen, i høring. Hele 

udkastet kan downloades nedenfor. 

  

I forbindelse med KP3 (Erhvervsministeriets Koncernprojekt 3) kom arbejds-

gruppen med en række anbefalinger til revidering af prospektbekendtgørel-

sen. Arbejdsgruppen anbefalede, at underskriftkravet til bestyrelsesmedlem-

mer i investeringsforeninger og SIKAV’er ophæves. Arbejdsgruppen anbefa-

lede yderligere, at prospektbekendtgørelsen som helhed gennemgås med 

henblik på at fjerne overflødige nationale krav.  

 

Formålet med udstedelse af bekendtgørelsen er imødekomme arbejdsgrup-

pens anbefalinger. 

 

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt er følgende: 

 

 § 3 i gældende prospektbekendtgørelse vedrørende krav til bestyrel-

sens underskrift videreføres ikke i den nye prospektbekendtgørelse. 

 Der er i alt 16 bestemmelser i den gældende prospektbekendtgørelse, 

som ikke videreføres i den nye prospektbekendtgørelse. 

 Bestemmelser om omkostninger er samlet i § 6 i den nye prospektbe-

kendtgørelse. 

 I 9 bestemmelser er ordlyden gjort mere direktivnær, eller oplysnings-

kravet er reduceret i forhold til gældende prospektbekendtgørelse.  

 

Der henvises i øvrigt til paragrafnøglen, der kan downloades nedenfor.  

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer. 

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til prospektbekendt-

gørelsen senest den 27. april 2020 kl 12. 

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på tia@ftnet.dk eller pr. post til Finans-

tilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Tina Ackermann, Kontoret 

for investorbeskyttelse. 

 

Kontaktperson: Tina Ackermann 

Direkte tlf.nr.: 61828808 
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Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.  

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære 

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

tilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den fi-

nansielle sektor. 

 

 

 

 

 


