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Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel 

m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre 

love1)
 

(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det 

Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med 

referencerenter m.v.) 

 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

 

§ 1 
 

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 

705 af 26. juni 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 512 af 17. 

juni 2008 og § 2 i lov nr. 557 af 18. juni 2012, foretages 

følgende ændringer: 
 

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2010/76/EF af 24. november 2010 om 

ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt 

angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gen- 

securitisationer og tilsyn med aflønningspolitikker (CRD 

III), EU-Tidende 2010, nr. L 329, side 3« til: », Europa-Par- 

lamentets og Rådets direktiv 2010/76/EF af 24. november 

2010 om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for 

så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen 

og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker 

(CRD III), EU-Tidende 2010, nr. L 329, side 3, og Europa- 

Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. novem- 

ber 2011 om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 

2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det suppleren- 

de tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat, 

EU-Tidende 2011, nr. L 329, side 113«. 
 

2. Overalt i loven ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 

3. I § 1, stk. 2, indsættes efter »§ 71, stk. 1, nr. 9, og stk. 2,«: 

»§ 75,«. 
 

4. I § 1 indsættes efter stk. 13 som nyt stykke: 

»Stk. 14. Kapitel 20 d finder anvendelse på danske kredit- 

institutter, der bidrager som stillere til fastsættelse af danske 

og udenlandske referencerenter.« 

Stk. 14-16 bliver herefter til stk. 15-17. 
 

5. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 28: 

»28)  Referencerente: 

En offentliggjort rente, der beregnes ved anvendelse 

af en formel på baggrund af en række uafhængige stil- 

leres individuelle indberetninger i henhold til aftale 

eller regler herom, og som har til hensigt at danne 

grundlag for en aftalt rentefastsættelse mellem kredit- 

institutter eller mellem kreditinstitutter og disses kun- 

der.« 
 

6. I § 39 indsættes som stk. 8: 

»Stk. 8. Stk. 6 og 7 finder ikke anvendelse på virksomhe- 

der, der udøver tjenesteydelsesvirksomhed omfattet af bilag 

7 og 8.« 
 

7. I § 75 indsættes som stk. 4: 

 

 

 
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011 om ændring af 

direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat, 

EU-Tidende 2011, nr. L 329, side 113. Lovforslaget indeholder endvidere bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 2012/236/EU af 14. marts 2012 om shortselling og visse aspekter af credit default swaps, EU-Tidende 2012, nr. L 86, side 1, 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/260 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om 

ændring af forordning (EF) nr. 2009/924, EU-Tidende 2012, nr. L 94, side 22, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648/EU af 4. juli 

2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, EU-Tidende 2012, nr. L 201, side 1. 
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»Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for finan- 

sielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om 

forhold i datterselskaber, som er finansielle virksomheder.« 
 

8. I § 77 a, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 225, stk. 1 eller 3« til: »§ 

225, stk. 1 eller 4«. 
 

9. I § 124, stk. 5, ændres »end det, der fremgår af stk. 2, nr. 

1« til: »i form af et tillæg til det solvenskrav, der fremgår af 

stk. 2, nr. 1. Finanstilsynet kan endvidere stille krav til, hvil- 

ken type kapital der skal opfylde tillægget«. 
 

10. I § 125 a, stk. 1, ændres »2010, 2011 og 2012« til: 

»2010, 2011, 2012 og 2013«. 
 

11. I § 126, stk. 2, nr. 5, litra a, ændres »57,5 mio. euro« til: 

»61,3 mio. euro«. 
 

12. I § 126, stk. 2, nr. 5, litra b, ændres »40,3 mio. euro« til: 

»42,9 mio. euro«. 
 

13. I § 126, stk. 2, nr. 6 og 8, ændres »3,5 mio. euro« til: 

»3,7 mio. euro«. 
 

14. I § 126, stk. 2, nr. 7, ændres »2,3 mio. euro« til: »2,5 

mio. euro«. 
 

15. I § 126, stk. 2, nr. 9, ændres »3,2 mio. euro« til: »3,4 

mio. euro«. 
 

16. I § 126, stk. 2, nr. 10, ændres »1,1 mio. euro« til: »1,2 

mio. euro«. 
 

17. I § 144, stk. 1, ændres »§ 225, stk. 1 og 3« til: »§ 225, 

stk. 1 og 4«. 
 

18. § 152 b, stk. 1 og 2, affattes således: 

»Pengeinstitutter, der har fået tilladelse til at udstede sær- 

ligt dækkede obligationer, kan optage lån til brug for at op- 

fylde pligten til at stille supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, 

stk. 2, eller til at øge overdækningen i et register. 

Stk. 2. Det skal fremgå af låneaftalen, hvilket register, jf. 

§ 152 g, stk. 1, lånemidler optaget efter stk. 1 kan henføres 

til.« 
 

19. § 205 affattes således: 

»§ 205. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler 

om, at bestemmelserne vedrørende fusion i kapitel 15 og 16 

i selskabsloven med de fornødne tilpasninger finder anven- 

delse på 

1) fusion af gensidige forsikringsselskaber, 

2) fusion af spare- og andelskasser og 

3) fusion af gensidige forsikringsselskaber eller spare- og 

andelskasser med et kapitalselskab.« 
 

20. § 206 ophæves. 
 

21. § 209, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Følgende personer må ikke tilsammen eller hver 

for sig udpege eller udgøre et flertal af bestyrelsen for den i 

stk. 1 nævnte fond eller forening: 

1) Medlemmer af bestyrelsen, repræsentantskabet eller 

lignende repræsentative organer og ansatte i sparekas- 

seaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, jf. § 

207, stk. 1. 

2) Medlemmer af bestyrelsen, repræsentantskabet eller 

lignende repræsentative organer og ansatte i fondens 

eller foreningens datterselskaber eller associerede virk- 

somheder. 

3) Aktionærer i sparekasseaktieselskabet eller andelskas- 

seaktieselskabet, hvis stemmeret direkte eller indirekte 

udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettighe- 

der, eller hvis pålydende værdi direkte eller indirekte 

udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen.« 
 

22. I § 225, stk. 1, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 2, 5 og 6«. 
 

23. I § 225 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 

»Stk. 2. Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der opfyl- 

der kapitalkravene i § 124, stk. 2 eller 3, men ikke opfylder 

det individuelle solvenskrav fastsat i medfør af § 124, stk. 5, 

skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at over- 

holde dette solvenskrav. Finanstilsynet kan påbyde institut- 

tet at foretage de nødvendige foranstaltninger inden for en af 

Finanstilsynet fastsat frist, som kan forlænges. Finanstilsy- 

net kan løbende fastsætte yderligere foranstaltninger, så- 

fremt det findes påkrævet. Finanstilsynet kan fastsætte en 

frist efter stk. 1 til opfyldelse af det individuelle solvenskrav 

fastsat i medfør af § 124, stk. 5, hvorefter tilladelsen inddra- 

ges efter stk. 1, hvis instituttet ikke foretager de nødvendige 

foranstaltninger efter 2. og 3. pkt.« 

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6. 
 

24. I § 225, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres »stk. 4 og 5« til: 

»stk. 5 og 6«. 
 

25. I § 225, stk. 4 og 5, som bliver stk. 5 og 6, ændres »stk. 

1 og 3« til: »stk. 1, 2 og 4«. 
 

26. I § 247 d, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ændres »til brug for at 

stille supplerende sikkerhed, jf.« til: »i henhold til«. 
 

27. § 247 e, 1. pkt., affattes således: 

»Provenu fra lån, som pengeinstitutter har optaget i hen- 

hold til § 152 b, stk. 1, og som ikke indgår i et register, skal 

i tilfælde af pengeinstituttets konkurs tjene til dækning af in- 

dehavere af de særligt dækkede obligationer og modparter 

på de finansielle instrumenter i det register, hvortil lånene er 

optaget.« 
 

28. I § 247 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »til brug for at stille sup- 

plerende sikkerhed, jf. § 152 b« til: »i henhold til § 152 b, 

stk. 1«. 
 

29. I § 256, stk. 4, ændres »§ 259, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 258, 

stk. 1, 1. pkt.« 
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30. Efter § 343 r indsættes før afsnit XI: 

»Afsnit X d 

Det Systemiske Risikoråd 

Kapitel 20 d 

Det Systemiske Risikoråd 

§ 343 s. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter Det Sy- 

stemiske Risikoråd, som består af 10 medlemmer. Rådet 

sammensættes således: 

1) 2 medlemmer indstilles af Danmarks Nationalbank, 

hvoraf den ene skal være formanden for Danmarks Na- 

tionalbanks direktion. Formanden for Danmarks Natio- 

nalbanks direktion varetager formandskabet for rådet. 

2) 2 medlemmer indstilles af Finanstilsynet. 

3) 1 medlem indstilles af hvert af henholdsvis Erhvervs- 

og Vækstministeriet, Finansministeriet og  Økonomi- 

og Indenrigsministeriet. 

4) 3 medlemmer indstilles af Erhvervs- og Vækstministe- 

riet efter høring af Danmarks Nationalbank. Medlem- 

merne skal være uafhængige eksperter med viden om 

finansielle forhold. 

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren udpeger medlem- 

merne af Det Systemiske Risikoråd og suppleanter herfor. 

Medlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen og kan gen- 

udpeges. 

Stk. 3. Det Systemiske Risikoråd er et rådgivende råd, 

som har til opgave at 

1) identificere og overvåge systemiske finansielle risici i 

Danmark, 

2) udtale sig gennem observationer om systemiske finan- 

sielle risici, 

3) komme med advarsler om opbygningen af systemiske 

finansielle risici, 

4) komme med henstillinger om initiativer på det finan- 

sielle område, som kan reducere eller forebygge opbyg- 

ningen af systemiske finansielle risici, og 

5) blive hørt om advarsler og henstillinger fra Det Euro- 

pæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). 

Stk. 4. Det Systemiske Risikoråds advarsler og henstillin- 

ger givet i medfør af stk. 3, nr. 3 og 4, vil som udgangspunkt 

kunne rettes mod Finanstilsynet og, hvis det vedrører lov- 

givning, mod regeringen. 

Stk. 5. Det Systemiske Risikoråd træffer beslutning om at 

afgive observationer, advarsler og henstillinger med simpelt 

flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finans- 

ministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstil- 

synet har ikke stemmeret i forhold til observationer, advars- 

ler og henstillinger, der retter sig mod regeringen. Når rådet 

afgiver observationer, advarsler og henstillinger rettet mod 

regeringen, skal disse indeholde en udtalelse fra ministerier- 

nes repræsentanter. 

Stk. 6. Observationer, advarsler og henstillinger givet i 

medfør af stk. 3, nr. 2-4, skal offentliggøres. Det Systemiske 

Risikoråd kan dog f.eks. af hensyn til den finansielle stabili- 

tet træffe beslutning om, at der er tale om en fortrolig advar- 

sel eller henstilling, som ikke skal offentliggøres. 

Stk. 7. Finanstilsynet, relevante ministerier og Danmarks 

Nationalbank er forpligtet til at udlevere relevante oplysnin- 

ger, herunder oplysninger om specifikke institutter m.v., og 

udlevere relevante dokumenter m.v. på anmodning fra rådet, 

hvis rådet vurderer, at oplysningerne er nødvendige, for at 

rådet kan udføre sine opgaver. Fortrolige statistiske oplys- 

ninger, som Danmarks Nationalbank har indhentet i henhold 

til § 14 a, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Nationalbank, her- 

under oplysninger på individniveau, hvor det er muligt di- 

rekte eller indirekte at identificere enkeltindivider eller virk- 

somheder, kan af Danmarks Nationalbank på anmodning fra 

rådet videregives til rådet, hvis rådet vurderer, at oplysnin- 

gerne er nødvendige, for at rådet kan udføre sine opgaver. 

Stk. 8. Danmarks Nationalbank er sekretariat for Det Sy- 

stemiske Risikoråd. Erhvervs- og Vækstministeriet, Finans- 

ministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstil- 

synet deltager i sekretariatet. 

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter forret- 

ningsordenen for Det Systemiske Risikoråd efter indstilling 

fra rådet. 

Afsnit X e 

Fastsættelse af referencerenter 

Kapitel 20 e 

Fastsættelse af referencerenter 

§ 343 t. Ved fastsættelsen af referencerenter skal stillerne 

sikre, at rammerne for fastsættelsen er betryggende for kre- 

ditinstitutter og disses kunder. 

Stk. 2. Ved stillere af referencerenter forstås kreditinstitut- 

ter, der ved indberetninger bidrager til fastsættelsen af refe- 

rencerenter. 

Stk. 3. Finanstilsynet fører tilsyn med, at rammerne for 

fastsættelsen af referencerenter er betryggende, jf. stk. 1, 

herunder at stillerne har tilstrækkelige retningslinjer og kon- 

troller m.v. 

Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om det 

i stk. 3 nævnte tilsyn, herunder om krav til dokumentation, 

udarbejdelse af retningslinjer, gennemførelse af kontroller, 

og ekstern revision m.v. 

Tilsyn 

§ 343 u. Finanstilsynet kan indhente oplysninger efter § 

347, stk. 1-4, om fastsættelsen af referencerenter til brug for 

Det Europæiske System af Centralbanker, Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed, Det Europæiske Råd for Systemiske 

Risici, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- 

og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske 

Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed samt organer 

etableret af disse, under forudsætning af at modtagerne af 

oplysningerne har behov herfor til varetagelsen af deres op- 

gaver.« 
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31. I § 344, stk. 1, 3. pkt., ændres »Fondsrådet kontrollerer 

med Finanstilsynet som sekretariat« til: »Finanstilsynet kon- 

trollerer«, og 4. pkt. ophæves. 
 

32. I § 344 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: 

»Stk. 5. Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre vis- 

se typer af opgaver, eventuelt mod betaling, for offentlige 

myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstil- 

synet vurderer, at udførelsen af opgaven kan bidrage til at 

sikre den finansielle stabilitet.« 

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7. 
 

33. § 344, stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves, og i stedet ind- 

sættes: 

»Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær- 

mere regler for Finanstilsynets procedurer i overensstem- 

melse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler. 

Stk. 8. Finanstilsynet kan i visse tilfælde, hvor en moder- 

virksomhed i en koncern er en finansiel holdingvirksomhed 

eller en finansiel virksomhed, fravige bestemmelser for kon- 

cerner fastsat i denne lov eller i regler udstedt i medfør af lo- 

ven under hensyntagen til formålet med de pågældende be- 

stemmelser og aktiviteterne i koncernen.« 
 

34. § 345 affattes således: 

»§ 345. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter Det Fi- 

nansielle Råd, som består af 14 medlemmer. Rådet sammen- 

sættes således: 

1) 1 formand og 1 næstformand, hvoraf en har juridisk 

og finansiel indsigt og en har økonomisk indsigt. 

2) 1 medlem med teoretisk regnskabsmæssig sagkund- 

skab. 

3) 1 medlem med teoretisk sagkundskab inden for kapi- 

talmarkedsforhold. 

4) 1 medlem med økonomisk og finansiel indsigt, som 

indstilles af Danmarks Nationalbank. 

5) 2 medlemmer med særlig indsigt i forbrugerforhold, 

som indstilles af Forbrugerrådet og Dansk Aktionær- 

forening i forening eller hver for sig. 

6) 1 medlem med praktisk og teoretisk regnskabsmæssig 

sagkundskab, som indstilles af FSR – danske reviso- 

rer. 

7) 2 medlemmer med særlig indsigt i erhvervslivet og 

værdipapirudstedelse, som indstilles af DI, Danmarks 

Rederiforening, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og 

Landbrug & Fødevarer i forening eller hver for sig. 

8) 1 medlem med særlig indsigt i realkreditobligations- 

udstedelse, som indstilles af Realkreditrådet og Real- 

kreditforeningen i forening eller hver for sig. 

9) 2 medlemmer med særlig indsigt i pengeinstitutområ- 

det og værdipapirhandel, som indstilles af Finansrå- 

det, Den Danske Børsmæglerforening, Den Danske 

Fondsmæglerforening og Investeringsforeningsrådet i 

forening eller hver for sig. 

10) 1 medlem med særlig indsigt i forsikringsselskabernes 

forhold, som indstilles af Forsikring & Pension, FMF 

–   Forsikringsmæglerforeningen,   Arbejdsmarkedets 

Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i for- 

ening eller hver for sig. 

Stk. 2. Det Finansielle Råd 

1) træffer afgørelser i tilsynssager af principiel karakter 

og i tilsynssager, der har videregående betydelige føl- 

ger for finansielle virksomheder og finansielle holding- 

virksomheder, 

2) træffer afgørelser i sager om påbud efter § 347 b, stk. 1, 

3) træffer beslutning om at overgive sager omfattet af nr. 

1 til politimæssig efterforskning og 

4) bistår Finanstilsynet med dets informationsvirksomhed 

og rådgiver Finanstilsynet i forbindelse med dets udste- 

delse af regler. 

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger rådets med- 

lemmer for op til 4 år ad gangen. Medlemmerne kan genud- 

peges. 

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren udpeger for hvert 

medlem 1 suppleant. Ved et medlems forfald deltager sup- 

pleanten på medlemmets vegne. For det medlem, der indstil- 

les efter stk. 1, nr. 6, udpeges dog 3 suppleanter. Supplean- 

ter udpeges for en periode, der svarer til perioden for det 

medlem af rådet, som den pågældende er udpeget for. 

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren udpeger 2 særligt 

sagkyndige for hvert medlem udpeget efter stk. 1, nr. 4-8, og 

op til 4 særligt sagkyndige for hvert medlem udpeget efter 

stk. 1, nr. 9 og 10. Erhvervs- og vækstministeren udarbejder 

i forbindelse med fastsættelsen af rådets forretningsorden, jf. 

stk. 11, en liste over de organisationer, der har ret til at ind- 

stille særligt sagkyndige. De særligt sagkyndige kan efter 

formandens beslutning deltage i rådets møder uden stemme- 

ret. Dog kan der højst deltage 2 særligt sagkyndige for hvert 

medlem ved behandling af de enkelte sager på rådsmøderne. 

Stk. 6. Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre udpe- 

ger hver 1 særligt sagkyndig, som efter formandens beslut- 

ning kan deltage i rådets møder uden stemmeret. 

Stk. 7. Ved rådets behandling af sager om redelig forret- 

ningsskik og god praksis og prisoplysning indkaldes Forbru- 

gerombudsmanden til at deltage i det pågældende dagsor- 

denspunkt. Forbrugerombudsmanden har i sager om redelig 

forretningsskik og god praksis og prisoplysning samme be- 

føjelser som rådets medlemmer. 

Stk. 8. I sager, hvor der skal foretages partshøring efter 

forvaltningsloven, omfatter adgangen til partshøring tillige 

udkastet til afgørelse. 

Stk. 9. § 354, stk. 1, finder anvendelse for medlemmerne 

og suppleanterne af rådet samt særligt sagkyndige og For- 

brugerombudsmanden. 1. pkt. gælder dog ikke ved behand- 

ling af sager om udstedelse af regler om redelig forretnings- 

skik og god praksis samt prisoplysning. 

Stk. 10. Rådet træffer afgørelse med simpelt flertal. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 11. Rådet fastsætter sin egen forretningsorden, herun- 

der regler om mulighed for at få foretræde for rådet. Forret- 

ningsordenen godkendes af erhvervs- og vækstministeren. 

Stk. 12. Rådet kan delegere sin kompetence efter stk. 2, 

nr. 1 og 3, til Finanstilsynet.« 



19. december 2012. 5 Nr. 1287. 
 

 

 

35. I § 347, stk. 6, ændres »§ 354, stk. 6, nr. 19 og 23« til: 

»§ 354, stk. 6, nr. 20 og 24«. 
 

36. I § 354, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervs- 

styrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab 

til gennem opgaveløsningen efter § 83, stk. 2 og 3, i lov om 

værdipapirhandel m.v.« 
 

37. § 354, stk. 6, nr. 1, affattes således: 

»1)  Det Systemiske Risikoråd.« 
 

38. I § 354, stk. 6, nr. 2, indsættes efter »retsforfølgning af«: 

»mulige«. 
 

39. I § 354, stk. 8, ændres »stk. 6, nr. 22« til: »stk. 6, nr. 

23«. 
 

40. I § 354, stk. 10, ændres »stk. 6, nr. 28« til: »stk. 6, nr. 

29«, og »stk. 6, nr. 29« til: »stk. 6, nr. 30«. 
 

41. I § 354, stk. 11 og 12, ændres »stk. 6, nr. 23« til: »stk. 6, 

nr. 24«. 
 

42. § 354 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en virksomhed i henhold til 

§ 345, stk. 2, nr. 1, og tilsynsreaktioner givet efter delega- 

tion fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres med angivel- 

se af virksomhedens navn, jf. dog stk. 3. Virksomheden skal 

offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, 

hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 

hverdage efter at virksomheden har modtaget underretning 

om tilsynsreaktionen, eller senest på tidspunktet for offent- 

liggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. 

Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte 

et link, som giver direkte adgang til tilsynsreaktionen, på 

forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, 

og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt 

fremgå, at der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsy- 

net. Hvis virksomheden kommenterer tilsynsreaktionen, skal 

dette ske i forlængelse af denne, og kommentarerne skal væ- 

re klart adskilt fra tilsynsreaktionen. Fjernelse af linket på 

forsiden og informationerne fra virksomhedens hjemmeside 

skal finde sted efter samme principper, som virksomheden 

anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og 

informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og 

tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræ- 

sentantskabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre 

oplysningerne på virksomhedens hjemmeside gælder  kun 

for juridiske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre op- 

lysningerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet 

i henhold til § 345, stk. 2, nr. 3, og Finanstilsynets beslutnin- 

ger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal 

offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse 

af virksomhedens navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, eller hvis en sag er afgjort med vedtagelse 

af administrativt bødeforelæg, skal der ske offentliggørelse 

af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog 

stk. 3. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket 

eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virk- 

somhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens 

hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hur- 

tigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom 

eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentlig- 

gørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. 

Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte 

et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagel- 

sen eller resumeet, på forsiden af virksomhedens hjemmesi- 

de på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel 

tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom el- 

ler bødevedtagelse. Hvis virksomheden kommenterer dom- 

men, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i for- 

længelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra 

dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af infor- 

mationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted 

efter samme principper, som virksomheden anvender for øv- 

rige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne 

har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter først- 

kommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. 

Virksomheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om 

offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen 

eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentlig- 

gøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin 

hjemmeside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplys- 

ningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juri- 

diske personer.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

43. I § 354 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 eller 2«. 
 

44. § 354 a, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

45. Efter § 354 c indsættes: 

»§ 354 d. Såfremt en finansiel virksomhed har videregi- 

vet oplysninger om den finansielle virksomhed og disse er 

kommet offentligheden til kendskab, kan Finanstilsynet på- 

byde virksomheden at offentliggøre berigtigende informa- 

tioner inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, hvis 

1) oplysningerne efter Finanstilsynets vurdering er misvi- 

sende og 

2) Finanstilsynet vurderer, at oplysningerne kan have ska- 

devirkning for virksomhedens kunder, indskydere, øv- 

rige kreditorer, de finansielle markeder, hvorpå aktier- 

ne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virk- 

somheden handles, eller den finansielle stabilitet gene- 

relt. 

Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke berigtiger informatio- 

nerne i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud og in- 
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den for den af Finanstilsynet fastsatte frist, kan Finanstilsy- 

net offentliggøre påbuddet meddelt efter stk. 1.« 
 

46. § 355, stk. 3, 2. pkt., affattes således: 

»Det samme gælder for en likvidator, en administrator af 

en livsforsikringsbestand og en administrator i et admini- 

strationsbo for særligt dækkede obligationer.« 
 

47. I § 360, stk. 1, ændres »Kammeradvokaten« til: »advo- 

kater«. 
 

48. I § 360 indsættes som stk. 3: 

»Stk. 3. Opgaver, som Finanstilsynet udfører i henhold til 

§ 344, stk. 5, mod betaling, faktureres særskilt og medreg- 

nes ikke i afgiftsopkrævningen efter stk. 1.« 
 

49. § 361, stk. 1, nr. 22, ophæves. 

Nr. 23-31 bliver herefter nr. 22-30. 
 

50. I § 361, stk. 1, indsættes som nr. 31: 

»31) Centrale modparter med tilladelse, jf. artikel 14 i Eu- 

ropa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 

af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), jf. § 83, stk. 1, i 

lov om værdipapirhandel m.v., betaler årligt 387.250 

kr.« 
 

51. I § 368, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: 

»Afgiftsbetalingen afventer den samlede afgiftsbereg- 

ning.« 
 

52. § 368, stk. 4, nr. 3, 3. pkt., ophæves. 
 

53. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 247 a, stk. 9 og 10,«: 

»§ 343 t, stk. 1,«. 
 

54. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 347 b, stk. 3 og 6,«: »§ 

354 a, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt.,«. 
 

55. I § 373, stk. 6, 2. pkt., udgår »eller i en udsteder af elek- 

troniske penge«. 
 

56. I § 373, stk. 7, 2. pkt., udgår »eller en udsteder af elek- 

troniske penge«. 
 

57. § 374, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Undlader en fysisk eller juridisk person at opfylde 

de pligter, som følger af § 347, stk. 3 og 4, kan Finanstilsy- 

net som tvangsmiddel pålægge den fysiske eller juridiske 

person eller de for den juridiske person ansvarlige personer 

daglige eller ugentlige bøder.« 
 

58. To steder i § 374, stk. 4, ændres »Fondsrådet« til: »Fi- 

nanstilsynet«. 
 

59. I § 374, stk. 5, ændres »fra Fondsrådet« til: »fra Finans- 

tilsynet«, og »til Fondsrådet« til: »til Finanstilsynet, i for- 

hold til tilsynets opgaver efter stk. 4«. 
 

60. I § 374, stk. 6, ændres »Fondsrådet ved Fondsrådets« til: 

»Finanstilsynet ved tilsynets«. 

§ 2 
 

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 

855 af 17. august 2012, som ændret ved § 2 i lov nr. 155 af 

28. februar 2012, foretages følgende ændringer: 
 

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og af direktiv 

2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i 

forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapi- 

rer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 

2010, nr. L 327, side 1 (ændring af prospektdirektivet) og 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

1031/2010/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og 

administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusga- 

semissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne 

auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direk- 

tiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Fællesskabet« til: »og af direktiv 

2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i 

forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapi- 

rer er optaget til handel på et reguleret marked, EU-Tidende 

2010, nr. L 327, side 1 (ændring af prospektdirektivet). Lo- 

ven indeholder endvidere bestemmelser, som er nødvendige 

for anvendelsen af Kommissionens forordning nr. 

1031/2010/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og 

administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusga- 

semissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne 

auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direk- 

tiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner i Fællesskabet, Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning nr. 236/2012/EU af 14. marts 2012 om 

shortselling og visse aspekter af credit default swaps samt 

dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

648/2012/EU af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale 

modparter og transaktionsregistre«. 
 

2. I § 7, stk. 4, udgår »§ 84 b, stk. 2, nr. 2«. 
 

3. § 7 a, stk. 3, ophæves. 
 

4. § 8 a ophæves. 
 

5. To steder i § 27, stk. 11, nr. 5, ændres »50.000 euro« til: 

»100.000 euro«. 
 

6. I § 27, stk. 11, nr. 5, indsættes som 2. pkt.: 

»Uanset 1. pkt. finder stk. 7 og 8 i hele gældsinstrumen- 

ternes løbetid ikke anvendelse på udstedere, der kun udste- 

der gældsinstrumenter, hvis pålydende værdi pr. enhed ud- 

gør mindst 50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. en- 

hed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når 

gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, 

hvis disse allerede var optaget til handel på et reguleret mar- 

ked her i landet, i et andet land inden for Den Europæiske 

Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på 

det finansielle område inden den 31. december 2010.« 
 

7. I § 28, stk. 3, nr. 1, udgår »vedtægtsmæssige«. 
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8. § 39 b ophæves. 
 

9. To steder i § 57 a, stk. 1, ændres »artikel 1, første led, i 

direktiv 77/780/EØF« til: »artikel 4, nr. 1, i Europa-Parla- 

mentets og Rådets direktiv 2006/48/EF«. 
 

10. I § 57 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »artikel 1, nr. 2, i direktiv 

2004/39/EF« til: »artikel 4, stk. 1, nr. 1, i Europa-Parlamen- 

tets og Rådets direktiv 2004/39/EF«. 
 

11. I § 57 d, stk. 2, ændres »Kommissionen, jf. Europa-Par- 

lamentets og Rådets direktiv 98/26/EF, artikel 10« til: »Den 

Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. 

artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 

98/26/EF med senere ændringer«. 
 

12. § 57 d, stk. 3, 2. pkt., affattes således: 

»Finanstilsynet videregiver straks denne meddelelse til 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, de øvrige 

lande i den Europæiske Union samt lande, som Unionen har 

indgået aftale med, og Den Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed.« 
 

13. Overskriften til afsnit V affattes således: »Det Finansiel- 

le Råd«. 
 

14. I § 83, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »(CO2-auktioner- 

ings-forordningen)«: », Europa-Parlamentets og Rådets for- 

ordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforord- 

ningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) bortset fra af- 

snit 6 og 7«. 
 

15. I § 83, stk. 2, 1. pkt., og to steder i 2. pkt., i stk. 3, 2. pkt., 

og stk. 4, og ti steder i § 83 b ændres »Fondsrådet« til: »Fi- 

nanstilsynet«. 
 

16. I § 83, stk. 2, 1. pkt., udgår »vedtægtsmæssigt«. 
 

17. I § 83, stk. 2, 3. pkt., ændres »Fondsrådet udøver« til: 

»Finanstilsynet udøver«, og »og § 77 i lov om investerings- 

foreninger m.v., og de beføjelser, der er tillagt Fondsrådet i 

henhold til« til: », § 77 i lov om investeringsforeninger m.v., 

og«. 
 

18. § 83, stk. 2, 4. pkt., affattes således: 

»Ved behandling af sager, der vedrører virksomheder om- 

fattet af årsregnskabsloven, træder Erhvervsstyrelsen i Fi- 

nanstilsynets sted.« 
 

19. § 83, stk. 5 og 6, affattes således: 

»Stk. 5. Ved Finanstilsynets kontrol i henhold til stk. 2-4 

udøver Finanstilsynet de beføjelser, der følger af § 87, stk. 

1-3 og 6, under hensyntagen til en fremgangsmåde, der føl- 

ger af § 83 b, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende frem- 

med bistand, herunder i forbindelse med kontrol i henhold 

til stk. 2-4.« 

20. I § 83 a, stk. 5, ændres »§ 84 b, stk. 1 og 2, nr. 5, 7 og 8« 

til: »§ 84 b, stk. 1, og stk. 2, nr. 4, 6 og 7«. 
 

21. Overskriften til kapitel 26 affattes således: 

»Det Finansielle Råd«. 
 

22. § 84 affattes således: 

»§ 84. Det Finansielle Råd træffer bortset fra § 86, stk. 2, 

afgørelser og beslutninger i sager af principiel karakter og i 

sager, der har videregående betydelige følger for aktørerne 

på værdipapirmarkedet, med en tilsvarende kompetence, 

som rådet er tillagt i medfør af § 345 i lov om finansiel virk- 

somhed. Tilsvarende gælder for sager om overholdelse af 

artikel 37-42 i Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 

12. november 2010 (CO2-auktioneringsforordningen), Kom- 

missionens forordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 

(shortsellingforordningen) samt Europa-Parlamentets og Rå- 

dets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forord- 

ningen) bortset fra artikel 17.« 
 

23. I § 84 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller Fondsrådets«. 
 

24. § 84 a, stk. 1, 4. pkt., affattes således: 

»1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervs- 

styrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab 

til gennem opgaveløsningen efter § 83, stk. 2 og 3.« 
 

25. I § 84 a, stk. 4 og 9, ændres »Fondsrådet« til: »Erhvervs- 

styrelsen som led i styrelsens opgaveløsning i medfør af § 

83, stk. 2 og 3,«. 
 

26. § 84 a, stk. 6, nr. 1, ophæves. 

Nr. 2-22 bliver herefter nr. 1-21. 
 

27. I § 84 a, stk. 6, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »Andre 

offentlige« til: »Offentlige«, og efter »retsforfølgning af« 

indsættes: »mulige«. 
 

28. I § 84 a, stk. 6, nr. 4, der bliver nr. 3, og stk. 8, ændres 

»Fondsrådet« til: »Erhvervsstyrelsen som led i styrelsens 

opgaveløsning i medfør af § 83, stk. 2 og 3«. 
 

29. I § 84 a, stk. 6, nr. 19, der bliver nr. 18, ændres »jf. dog 

stk. 12 og 13« til: »jf. dog stk. 11 og 12«. 
 

30. I § 84 a, stk. 6, nr. 21, der bliver nr. 20, udgår »Fondsrå- 

dets« og »på vegne af Fondsrådet«. 
 

31. I § 84 a, stk. 6, indsættes som nr. 22: 

»22) Myndigheder, der varetager opgaver i henhold til Eu- 

ropa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2012/648/EU af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), i 

det omfang oplysningerne er nødvendige for disse 

myndigheders varetagelse af opgaver i henhold til for- 

ordningen.« 
 

32. I § 84 a, stk. 9, udgår »eller rådets«. 
 

33. I § 84 a, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«. 
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34. I § 84 a, stk. 11 og 12, ændres »nr. 19« til: »nr. 18«. 
 

35. I § 84 b, stk. 1, udgår »en godkendt udenlandsk clearing- 

central,«. 
 

36. § 84 b, stk. 2, nr. 2, ophæves. 

Nr. 3-10 bliver herefter nr. 2-9. 
 

37. To steder i § 84 b, stk. 4, ændres »Fondsrådet« til: »Fi- 

nanstilsynet og Erhvervsstyrelsen«, i 1. pkt. udgår »rådets«, 

og i 2. pkt. ændres »Fondsrådets afgørelser truffet som led i 

rådets kontrol efter § 83, stk. 2 og 3, og § 83 b« til: »disse 

afgørelser«. 
 

38. § 84 c, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en virksomhed i henhold til 

§ 84, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, 

og tilsynsreaktioner givet efter delegation fra Det Finansiel- 

le Råd skal offentliggøres med angivelse af virksomhedens 

navn, jf. dog stk. 3. Virksomheden skal offentliggøre oplys- 

ningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hø- 

rer hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at 

virksomheden har modtaget underretning om tilsynsreaktio- 

nen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet 

efter denne lovs øvrige bestemmelser. Samtidig med offent- 

liggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver 

direkte adgang til tilsynsreaktionen, på forsiden af virksom- 

hedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket 

og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale 

om en tilsynsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis virksomheden 

kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse 

af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra til- 

synsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informa- 

tionerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter 

samme principper, som virksomheden anvender for øvrige 

meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har 

ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter først- 

kommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. 

Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på 

virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridiske perso- 

ner. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysningerne på tilsy- 

nets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet i henhold til § 84, 

jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, og Fi- 

nanstilsynets beslutninger om at overgive sager til politi- 

mæssig efterforskning skal offentliggøres på Finanstilsynets 

hjemmeside med angivelse af virksomhedens navn, jf. dog 

stk. 3. Tilsynsreaktioner givet for overtrædelse af Europa- 

Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 af 4. juli 

2012 (EMIR-forordningen) skal offentliggøres i medfør af § 

84 g. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, eller hvis en sag er afgjort med vedtagelse 

af administrativt bødeforelæg, skal der ske offentliggørelse 

af dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog 

stk. 3. Hvis dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket 

eller påklaget, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virk- 

somhedens offentliggørelse skal ske på virksomhedens 

hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hur- 

tigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom 

eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentlig- 

gørelse påkrævet efter denne lovs øvrige bestemmelser. 

Samtidig med offentliggørelsen skal virksomheden indsætte 

et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagel- 

sen eller resumeet, på forsiden af virksomhedens hjemmesi- 

de på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel 

tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom el- 

ler bødevedtagelse. Hvis virksomheden kommenterer dom- 

men, bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i for- 

længelse heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra 

dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af infor- 

mationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted 

efter samme principper, som virksomheden anvender for øv- 

rige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne 

har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter først- 

kommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. 

Virksomheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om 

offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen 

eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentlig- 

gøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin 

hjemmeside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplys- 

ningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juri- 

diske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysnin- 

gerne på tilsynets hjemmeside.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

39. I § 84 c, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

40. § 84 c, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

41. I § 84 d, stk. 1, 4. pkt., ændres »Fondsrådets« til: »Det 

Finansielle Råds«. 
 

42. § 84 d, stk. 2, nr. 9, ophæves. 

Nr. 10-17 bliver herefter 9-16. 
 

43. I § 84 d, stk. 2, nr. 16, som bliver nr. 15, ændres »§ 37, 

stk. 10, og« til: »§ 37, stk. 10,«. 
 

44. I § 84 d, stk. 2, nr. 17, som bliver nr. 16, ændres »(CO2- 

auktioneringsforordningen).« til: »(CO2-auktioneringsfor- 

ordningen), og«. 
 

45. I § 84 d, stk. 2, indsættes som nr. 17: 

»17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordnin- 

gen).« 
 

46. Efter § 84 f indsættes: 

»§ 84 g. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysninger om 

sanktioner, der er pålagt i medfør af § 93, stk. 5, for overtræ- 
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delse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen), medmindre 

en sådan offentliggørelse vil være til alvorlig fare for finans- 

markederne eller vil forvolde de involverede parter ufor- 

holdsmæssig stor skade. 

Stk. 2. Finanstilsynet kan offentliggøre oplysninger om 

påtaler og påbud, som Finanstilsynet i medfør af § 93, stk. 3, 

meddeler for overtrædelse af forordningen. 

Stk. 3. Offentliggørelsen må ikke indeholde personoplys- 

ninger omfattet af artikel 2, stk. 1, litra a, i Europa-Parla- 

mentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling 

af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplys- 

ninger. 

§ 84 h. Erhvervs- og vækstministeren kan for virksomhe- 

der under tilsyn omfattet af denne lov fastsætte regler om 

virksomhedernes pligt til at offentliggøre oplysninger om 

Finanstilsynets vurdering af virksomheden og om, at Finans- 

tilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før 

virksomheden.« 
 

47. § 86, stk. 1, 4. pkt., ophæves. 
 

48. I § 87, stk. 6, ændres »nr. 15 og 19« til: »nr. 14 og 18«. 
 

49. I § 88, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »(CO2-auktioner- 

ings-forordningen)«: », Europa-Parlamentets og Rådets for- 

ordning nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforord- 

ningen) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) med de be- 

grænsninger, der følger af forordningen, og bortset fra arti- 

kel 14 og 15«. 
 

50. I § 88, stk. 1, 4. pkt., ændres »Fondsrådet som led i rå- 

dets kontrol efter« til: »Erhvervsstyrelsen på Finanstilsynets 

vegne, jf.«. 
 

51. Overskriften til kapitel 27 affattes således: »Inddragelse 

af tilladelse«. 
 

52. § 92 a ophæves. 
 

53. I § 93, stk. 1, udgår »§ 8 a, stk. 2,« og », samt godkendte 

udenlandske clearingcentraler, der groft eller gentagne gan- 

ge overtræder vilkår fastsat i godkendelser meddelt efter § 8 

a, stk. 3 eller 4.« 
 

54. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 76, stk. 2,« til: »§ 76, 

stk. 2, og § 84 c, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt.,«. 
 

55. I § 93, stk. 3, indsættes efter »(CO2-auktionerings-for- 

ordningen)«: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

nr. 236/2012 af 14. marts 2012 (shortsellingforordningen) 

eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

2012/648 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen)«. 
 

56. I § 96, stk. 2, udgår », Fondsrådet«. 

§ 3 
 

I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret ved 

lov nr. 1369 af 28. december 2011, foretages følgende 

ændringer: 
 

1. I § 86, stk. 1, indsættes efter »(EF) nr. 2560/2001«: »samt 

for Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 

260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forretnings- 

mæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i 

euro og om ændring af forordning nr. 924/2009/EF om 

grænseoverskridende betalinger i euro (SEPA-forordnin- 

gen)«. 
 

2. § 86, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. Det Finansielle Råd indgår i tilsynet efter stk. 1 

med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 345 i 

lov om finansiel virksomhed.« 
 

3. I § 89 indsættes efter »(EF) nr. 2560/2001«: »samt Euro- 

pa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 260/2012/EU af 

14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til 

kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om æn- 

dring af forordning nr. 924/2009/EF om 

grænseoverskriden- de betalinger i euro (SEPA-

forordningen)«. 
 

4. § 93, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en virksomhed i henhold til § 

86, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksom- 

hed, og tilsynsreaktioner givet efter delegation fra Det Fi- 

nansielle Råd skal offentliggøres med angivelse af virksom- 

hedens navn, jf. dog stk. 3. Virksomheden skal offentliggøre 

oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de natur- 

ligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage ef- 

ter at virksomheden har modtaget underretning om tilsynsre- 

aktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse på- 

krævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med 

offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som 

giver direkte adgang til tilsynsreaktionen, på forsiden af 

virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal 

af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at 

der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis 

virksomheden kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske 

i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart 

adskilt fra tilsynsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden 

og informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal fin- 

de sted efter samme principper, som virksomheden anvender 

for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informatio- 

nerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst ef- 

ter førstkommende generalforsamling eller repræsentant- 

skabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplys- 

ningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juri- 

diske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysnin- 

gerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet i 

henhold til § 86, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i lov om finan- 

siel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at over- 

give sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres 
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på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhe- 

dens navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens 

offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på 

et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og 

senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bø- 

de, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet 

efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentlig- 

gørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver di- 

rekte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, 

på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig må- 

de, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tyde- 

ligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. 

Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen 

eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kom- 

mentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedta- 

gelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virk- 

somhedens hjemmeside skal finde sted efter samme princip- 

per, som virksomheden anvender for øvrige  meddelelser, 

dog tidligst når linket og informationerne har ligget på 

hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende 

generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksom- 

heden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentlig- 

gørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bø- 

devedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre 

dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjem- 

meside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysnin- 

gerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridi- 

ske personer.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

5. I § 93, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 

1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

6. § 93, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

7. I § 94, stk. 1, indsættes efter »(EF) nr. 2560/2001«: »samt 

sager vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

nr. 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forret- 

ningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiterin- 

ger i euro og om ændring af forordning nr. 924/2009/EF om 

grænseoverskridende betalinger i euro (SEPA-forordnin- 

gen)«. 
 

8. Efter § 94 indsættes: 

»§ 94 a. Erhvervs- og vækstministeren kan for virksom- 

heder under tilsyn omfattet af denne lov fastsætte regler om 

virksomhedernes pligt til at offentliggøre oplysninger om 

Finanstilsynets vurdering af virksomheden og om, at Finans- 

tilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før 

virksomheden.« 
 

9. I § 98, stk. 1 og 2, indsættes efter »(EF) nr. 2560/2001«: 

»samt artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

nr. 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forret- 

ningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiterin- 

ger i euro og om ændring af forordning nr. 924/2009/EF om 

grænseoverskridende betalinger i euro (SEPA-forordnin- 

gen)«. 
 

10. I § 107, stk. 2, indsættes efter »§ 85, stk. 2-4,«: »§ 93, 

stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt.,«, og efter »(EF) nr. 

2560/2001« indsættes: »samt artikel 3-6 og 8-9 i Europa- 

Parlamentets og Rådets forordning nr. 260/2012/EU af 14. 

marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kre- 

ditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring 

af forordning nr. 924/2009/EF om grænseoverskridende be- 

talinger i euro (SEPA-forordningen)«. 
 

§ 4 
 

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af 

udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 353 af 20. april 2012, foretages følgende ændringer: 
 

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og Rådets forordning 

nr. 1339/2001 af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne 

af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de for- 

anstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod 

falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke 

har indført euroen som fælles valuta, (EF-tidende 2001, nr. 

L 181, s. 11). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en for- 

ordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af dis- 

se bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i 

praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddel- 

bare gyldighed i Danmark.« til: », Rådets forordning nr. 

1339/2001 af 28. juni 2001 om udvidelse af virkningerne af 

forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foran- 

staltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod 

falskmøntneri, til også at omfatte de medlemsstater, der ikke 

har indført euroen som fælles valuta, (EF-tidende 2001, nr. 

L 181, s. 11), og dele af Kommissionens forordning nr. 

1031/2010/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og 

administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgas- 

emissioner  og  andre  aspekter  i  forbindelse  med  sådanne 

auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direk- 

tiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner  i  Fællesskabet.  Ifølge  artikel  288  i 

EUF-Traktaten  gælder  en  forordning  umiddelbart  i  hver 

medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er 

således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berø- 

rer  ikke  forordningernes  umiddelbare  gyldighed  i  Dan- 

mark.« 
 

2. § 1, stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. For en operatør af et reguleret marked, der har få- 

et tilladelse i Danmark til at være auktionsplatform i hen- 
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hold til Kommissionens forordning nr. 1031/2010 af 12. no- 

vember 2010 (CO2-auktioneringsforordningen), finder §§ 6, 

7 og 9-11, § 12, stk. 1-7, § 13, stk. 1 og 2, §§ 15, 17 og 18, § 

19, stk. 1, 2 og 4, §§ 21-29, § 34, stk. 1 og 4-7, § 34 a, § 34 

c, stk. 2-5, § 34 d og §§ 35-37 anvendelse ved det regulere- 

de markeds aktiviteter som auktionsplatform i henhold til 

CO2-auktioneringsforordningen.« 

 

3. I § 16, stk. 4, 2. pkt., ændres »selskabet« til: »organisatio- 

nen«. 
 

4. I § 21, stk. 1, ændres »§ 12, stk. 1-4« til: »§ 12, stk. 1-5«. 
 

5. I § 25, stk. 6, indsættes efter »krav«: »for de i § 1, stk. 1, 

nr. 1-10 og 12, nævnte virksomheder og personer«. 
 

6. I § 25 indsættes som stk. 7: 

»Stk. 7. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler 

om de i stk. 1 nævnte krav for de i § 1, stk. 1, nr. 11 og 

15-18, nævnte virksomheder og personer.« 
 

7. I § 34, stk. 1, indsættes efter »§ 1, stk. 1, nr. 1-10 og 12,«: 

»og stk. 4,«. 
 

8. I § 34 a, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »retsforfølgning af«: 

»mulige«. 
 

9. § 34 c, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til § 32, 

stk. 5, skal offentliggøres, hvis afgørelsen efter styrelsens 

vurdering er af væsentlig betydning. Hvis afgørelsen vedrø- 

rer en juridisk person, kan offentliggørelsen omfatte virk- 

somhedens navn, når dette skønnes at være af almen interes- 

se for offentligheden. 

Stk. 2. Beslutninger om at overgive sager til politimæssig 

efterforskning skal offentliggøres, jf. dog stk. 4. Hvis beslut- 

ningen vedrører en juridisk person, kan offentliggørelsen 

omfatte virksomhedens navn, når dette skønnes at være af 

almen interesse for offentligheden. 

Stk. 3. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 4. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens 

offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på 

et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og 

senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bø- 

de, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet 

efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentlig- 

gørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver di- 

rekte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, 

på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig må- 

de, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tyde- 

ligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. 

Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen 

eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kom- 

mentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedta- 

gelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virk- 

somhedens hjemmeside skal finde sted efter samme princip- 

per, som virksomheden anvender for øvrige  meddelelser, 

dog tidligst når linket og informationerne har ligget på 

hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende 

generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksom- 

hedens pligt til at offentliggøre oplysningerne på virksomhe- 

dens hjemmeside gælder kun for juridiske personer. Virk- 

somheden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offent- 

liggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller 

bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre 

dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjem- 

meside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysnin- 

gerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridi- 

ske personer.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5. 
 

10. I § 34 c, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 

1-3«. 
 

11. § 34 c, stk. 3, der bliver stk. 5, affattes således: 

»Stk. 5. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

4, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1-3, når de 

hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke længere er 

gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter datoen for 

afgørelsen eller beslutningen.« 
 

12. Efter § 34 c indsættes i kapitel 8: 

»§ 34 d. Erhvervs- og vækstministeren kan for virksom- 

heder under tilsyn omfattet af denne lov fastsætte regler om 

virksomhedernes pligt til at offentliggøre oplysninger om 

Finanstilsynets vurdering af virksomheden og om, at Finans- 

tilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før 

virksomheden.« 
 

13. I § 37, stk. 1, indsættes før 1. pkt.: 

»Overtrædelse af § 34 c, stk. 3, 1.-7. pkt., straffes med bø- 

de.« 
 

§ 5 
 

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012, foretages 

følgende ændringer: 
 

1. § 196, stk. 1, 5. og 6. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 

»Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel in- 

formation i årsrapporter og delårsrapporter i §§ 63-73 og i 

regler udstedt i medfør af § 76 er overholdt for foreninger, 

som har udstedt værdipapirer, der handles på et reguleret 

marked, jf. § 83, stk. 2-5, og § 83 b i lov om værdipapirhan- 

del m.v.« 
 

2. I § 197 ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« til: 

»Det Finansielle Råd«. 
 

3. I § 199, stk. 6, ændres »nr. 14 og 18« til: »nr. 13 og 17«. 
 

4. § 210, stk. 1, 4. pkt., affattes således: 
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»1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervs- 

styrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab 

til gennem opgaveløsningen efter § 83, stk. 2 og 3, i lov om 

værdipapirhandel m.v.« 
 

5. § 210, stk. 6, nr. 1, ophæves. 

Nr. 2-19 bliver herefter nr. 1-18. 
 

6. I § 210, stk. 6, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »Andre of- 

fentlige« til: »Offentlige«, og efter »retsforfølgning af« ind- 

sættes: »mulige«. 
 

7. I § 210, stk. 8, ændres »nr. 17« til: »nr. 16«. 
 

8. I § 210, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«. 
 

9. I § 210, stk. 11 og 12, ændres »nr. 18« til: »nr. 17«. 
 

10. § 211, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en dansk UCITS, specialfor- 

ening, hedgeforening, professionel forening eller fåmands- 

forening i henhold til § 196, stk. 1, 5. pkt., og § 197, jf. 

§ 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, og til- 

synsreaktioner givet efter delegation fra Det Finansielle Råd 

skal offentliggøres med angivelse af den danske UCITS’, 

specialforeningens, hedgeforeningens, den professionelle 

forenings eller fåmandsforeningens navn, jf. dog stk. 3. Den 

danske UCITS, specialforeningen, hedgeforeningen, den 

professionelle forening eller fåmandsforeningen skal offent- 

liggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de 

naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverda- 

ge efter, at den pågældende danske UCITS, specialforening, 

hedgeforening, professionelle forening eller fåmandsfor- 

ening har modtaget underretning om tilsynsreaktionen, eller 

senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov 

om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentliggørelsen 

skal den pågældende danske UCITS, specialforening, hed- 

geforening, professionelle forening eller fåmandsforening 

indsætte et link, som giver direkte adgang til tilsynsreaktio- 

nen, på forsiden af den pågældende danske UCITS’, special- 

forenings, hedgeforenings, professionelle forenings eller få- 

mandsforenings hjemmeside på en synlig måde, og det skal 

af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at 

der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis den 

pågældende danske UCITS, specialforening, hedgeforening, 

professionelle forening eller fåmandsforening kommenterer 

tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse af denne, og 

kommentarerne skal være klart adskilt fra tilsynsreaktionen. 

Fjernelse af linket på forsiden og informationerne fra den 

pågældende danske UCITS’, specialforenings, hedgefor- 

enings, professionelle forenings eller fåmandsforenings 

hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som den 

pågældende danske UCITS, specialforening, hedgeforening, 

professionelle forening eller fåmandsforening anvender for 

øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationer- 

ne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter 

førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabs- 

møde. Danske UCITS’, specialforeningers, hedgeforenin- 

gers,  professionelle  foreningers  eller  fåmandsforeningers 

pligt til at offentliggøre oplysningerne på den danske 

UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle 

forenings eller fåmandsforenings hjemmeside gælder  kun 

for juridiske personer og andre økonomiske enheder, herun- 

der værdipapirfonde. Finanstilsynet skal offentliggøre oplys- 

ningerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet i 

henhold til § 196, stk. 1, 5. pkt., og § 197, jf. § 345, stk. 2, 

nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets be- 

slutninger om at overgive sager til politimæssig efterforsk- 

ning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med 

angivelse af den danske UCITS’, specialforenings, hedge- 

forenings, professionelle forenings eller fåmandsforenings 

navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Den danske 

UCITS’, specialforeningens, hedgeforeningens, den profes- 

sionelle forenings eller fåmandsforeningens offentliggørelse 

skal ske på den pågældende danske UCITS’, specialfor- 

enings, hedgeforenings, professionelle forenings eller få- 

mandsforenings hjemmeside på et sted, hvor det naturligt 

hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter 

der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tids- 

punktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipa- 

pirhandel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal den på- 

gældende danske UCITS, specialforening, hedgeforening, 

professionelle forening eller fåmandsforening indsætte et 

link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen 

eller resumeet, på forsiden af den pågældende danske 

UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle 

forenings eller fåmandsforenings hjemmeside på en synlig 

måde, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst ty- 

deligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. 

Hvis den pågældende danske UCITS, specialforening, hed- 

geforening, professionelle forening eller fåmandsforening 

kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal 

dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være 

klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. 

Fjernelse af informationerne fra den pågældende danske 

UCITS’, specialforenings, hedgeforenings, professionelle 

forenings eller fåmandsforenings hjemmeside skal finde sted 

efter samme principper, som den pågældende danske 

UCITS, specialforening, hedgeforening, professionelle fore- 

ning eller fåmandsforening anvender for øvrige meddelelser, 

dog tidligst når linket og informationerne har ligget på 

hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende 

generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Den pågæl- 

dende danske UCITS, specialforening, hedgeforening, pro- 

fessionelle forening eller fåmandsforening skal give medde- 

lelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder frem- 

sende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstil- 

synet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen 

eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Danske UCITS’, 

specialforeningers, hedgeforeningers, professionelle for- 

eningers eller fåmandsforeningers pligt til at offentliggøre 
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oplysningerne på den danske UCITS’, specialforenings, 

hedgeforenings, professionelle forenings eller fåmandsfor- 

enings hjemmeside gælder kun for juridiske personer og an- 

dre økonomiske enheder, herunder værdipapirfonde.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

11. I § 211, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 

1 og 2«. 
 

12. § 211, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

13. I § 221, stk. 1, 2. pkt., ændres »og § 201, stk. 3 og 6,« til: 

»§ 201, stk. 3 og 6, og § 211, stk.1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. 

pkt.,«. 
 

14. § 222, stk. 2, ophæves. 
 

15. To steder i § 223, stk. 1, ændres »Fondsrådet« til: »Fi- 

nanstilsynet«. 
 

16. I § 223, stk. 2, ændres »fra Fondsrådet« til: »givet efter 

stk. 1«, og »til Fondsrådet« til: »til Finanstilsynet i forhold 

til tilsynets opgaver efter stk. 1«. 
 

§ 6 
 

I lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse 

med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 775 af 29. august 2001, som ændret 

ved § 43 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, § 11 i lov nr. 517 af 

17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, 

foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 18 b, stk. 1, ændres »kontrakter, der indgås efter den 

21. december 2009, må ikke føre til forskelle i enkeltperso- 

ners præmier og ydelser, jf. dog stk. 2 og 3« til: »kontrakt- 

forhold, der indgås efter den 21. december 2012, må ikke 

føre til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser«. 
 

2. § 18 b, stk. 2-4, ophæves. 
 

3. I § 19, stk. 1, udgår », stk. 1 og 4,«. 
 

§ 7 
 

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. 

april 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 516 af 12. juni 

2009, § 1 i lov nr. 341 af 27. april 2011, § 2 i lov nr. 477 af 

30. maj 2012 og § 11 i lov nr. 546 af 18. juni 2012, 

foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 159, stk. 1, ændres »Fondsrådet« til: »Finanstilsynet«. 
 

2. I overskriften til § 159 a ændres »Fondsrådets kontrol« 

til: »Kontrol«. 

3. § 159 a, stk. 1, affattes således: 

»For virksomheder, som har værdipapirer optaget til han- 

del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, påser Finans- 

tilsynet overholdelsen af de i stk. 2 og 3 nævnte standarder 

og regler for finansiel information i årsrapporter og delårs- 

rapporter. Ved behandling af sager, der vedrører virksomhe- 

der omfattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finans- 

tilsynets sted, jf. § 83, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel 

m.v. Det Finansielle Råd påser overholdelsen af 1. pkt. med 

de kompetencer, rådet er tillagt i medfør af § 345 i lov om 

finansiel virksomhed.« 
 

4. I § 159 a, stk. 2, ændres »Fondsrådet« til: » Kontrolmyn- 

digheden efter stk. 1«. 
 

5. I § 159 a, stk. 3, ændres »Fondsrådets kontrol« til: » Kon- 

trollen efter stk. 1«. 
 

6. I § 159 a, stk. 4, ændres »Fondsrådets kontrol« til: »Kon- 

trollen efter stk. 1-3«. 
 

7. § 159 a, stk. 5, affattes således: 

»Stk. 5. I forbindelse med kontrollen efter stk. 2 og 3 udø- 

ver kontrolmyndigheden, jf. stk. 1, de beføjelser, der er til- 

lagt Erhvervsstyrelsen i §§ 160 og 161 og § 162, stk. 1, nr. 2 

og 3, og stk. 2, jf. § 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel 

m.v. Endvidere udøver kontrolmyndigheden, jf. stk. 1, de 

beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i § 83, stk. 3, i lov om 

værdipapirhandel m.v.« 
 

8. I § 159 a, stk. 6, ændres fire steder »Fondsrådet« til: 

»Kontrolmyndigheden, jf. stk. 1,«. 
 

9. § 163, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Afgørelser truffet i medfør af § 159 a kan med 

undtagelse af afgørelser efter § 160, jf. § 159 a, stk. 5, ind- 

bringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgø- 

relsen er meddelt den pågældende, jf. § 88, stk. 1, i lov om 

værdipapirhandel m.v.« 
 

10. § 164, stk. 6, affattes således: 

»Stk. 6. Den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyn- 

digheden jf. § 159 a, stk. 1, eller afgiver urigtige eller vildle- 

dende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt 

højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.« 
 

§ 8 
 

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret 

bl.a. ved lov nr. 117 af 17. februar 2009, § 10 i lov nr. 579 

af 1. juni 2010 og § 8 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 

og senest ved § 17 i lov nr. 326 af 11. april 2012, foretages 

følgende ændringer: 
 

1. I § 9 indsættes som stk. 5: 

»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstil- 

ling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension 

regler om konvertering af pensionstilsagn ved ændring af 

folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.« 
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2. I § 27, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

3. § 27 g, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til Arbejdsmarkedets Tillægs- 

pension i henhold til § 27, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov 

om finansiel virksomhed, og tilsynsreaktioner givet efter de- 

legation fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres, og det 

skal af offentliggørelsen fremgå, at afgørelsen vedrører Ar- 

bejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3. Arbejdsmar- 

kedets Tillægspensions skal offentliggøre oplysningerne på 

sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, 

hurtigst muligt, og senest 3 hverdage efter at Arbejdsmarke- 

dets Tillægspension har modtaget underretning om tilsynsre- 

aktionen. Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmar- 

kedets Tillægspension indsætte et link, som giver direkte ad- 

gang til tilsynsreaktionen, på forsiden af Arbejdsmarkedets 

Tillægspensions hjemmeside på en synlig måde, og det skal 

af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at 

der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis Ar- 

bejdsmarkedets Tillægspension kommenterer tilsynsreaktio- 

nen, skal dette ske i forlængelse af denne, og kommentarer- 

ne skal være klart adskilt fra tilsynsreaktionen. Fjernelse af 

linket på forsiden og informationerne fra Arbejdsmarkedets 

Tillægspensions hjemmeside skal finde sted efter samme 

principper, som Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender 

for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informatio- 

nerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst ef- 

ter førstkommende repræsentantskabsmøde. Finanstilsynet 

skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. 

Tilsynsreaktioner givet i henhold til § 27, stk. 2, jf. § 345, 

stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsy- 

nets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efter- 

forskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside 

med angivelse af, at det vedrører Arbejdsmarkedets Tillægs- 

pension, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Arbejdsmarke- 

dets Tillægspensions offentliggørelse skal ske på deres 

hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hur- 

tigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom 

eller vedtaget bøde. Samtidig med offentliggørelsen skal Ar- 

bejdsmarkedets Tillægspension indsætte et link, som giver 

direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, 

på forsiden af Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmesi- 

de på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel 

tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en dom el- 

ler bødevedtagelse. Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension 

kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal 

dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være 

klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. 

Fjernelse af informationerne fra Arbejdsmarkedets Tillægs- 

pensions hjemmeside skal finde sted efter samme princip- 

per, som Arbejdsmarkedets Tillægspension anvender for øv- 

rige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne 

har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter 

førstkommende repræsentantskabsmøde. Arbejdsmarkedets 

Tillægspension skal give meddelelse til Finanstilsynet om 

offentliggørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen 

eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentlig- 

gøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin 

hjemmeside.« 

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5. 
 

4. I § 27 g, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

5. § 27 g, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

6. I § 27 g, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 

1 eller 2«. 
 

7. I § 32 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »og § 25 p, stk. 2 og 5,« til: 

»§ 25 p, stk. 2 og 5, og § 27 g, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 

1.-7. pkt.,«. 
 

§ 9 
 

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1261 af 15. november 2010, som 

ændret ved § 31 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 17 i lov nr. 

1556 af 21. december 2010 og § 5 i lov nr. 155 af 28. 

februar 2012, foretages følgende ændringer: 
 

1. Efter § 14 indsættes før overskriften før § 16: 

»Optagelse af lånemidler 

§ 15. Realkreditinstitutter kan optage lån til brug for at 

opfylde forpligtelsen til at stille supplerende sikkerhed, jf. § 

33 d, stk. 1, eller øge overdækningen i en serie eller grupper 

af serier med seriereservefond. 

Stk. 2. Det skal fremgå af låneaftalen, hvilken serie eller 

gruppe af serier med seriereservefond lånemidler optaget ef- 

ter stk.1 kan henføres til. 

Stk. 3. Lånemidler optaget efter stk. 1 skal placeres i de 

aktivtyper, der er nævnt i § 152 c, stk. 1, nr. 1 og 3-7, i lov 

om finansiel virksomhed. Aktiverne skal fra det tidspunkt, 

hvor lånet optages, placeres på en særskilt konto, i et sær- 

skilt depot eller på anden måde mærkes som hidrørende fra 

det pågældende lån. Når aktiverne anvendes som suppleren- 

de sikkerhed eller overdækning, skal de indgå i den pågæl- 

dende serie eller gruppe af serier med seriereservefond.« 
 

2. I § 27, stk. 1, 3. pkt., ændres »til brug for at stille supple- 

rende sikkerhed, jf. § 33 e« til: »i henhold til § 15«. 
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3. I § 27 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »til brug for at stille sup- 

plerende sikkerhed, jf. § 33 e.« til: »i henhold til § 15, stk. 

1.« 
 

4. § 27 b, 1. pkt., affattes således: 

»Provenu fra lån, som realkreditinstitutter har optaget i 

henhold til § 15, stk. 1, og som ikke indgår i en serie eller 

gruppe af serier, skal i tilfælde af realkreditinstituttets kon- 

kurs tjene til dækning af indehaverne af realkreditobligatio- 

ner, de særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede 

realkreditobligationer og modparter på de finansielle instru- 

menter i den serie eller gruppe af serier, hvortil lånet er op- 

taget.« 
 

5. To steder i § 28 ændres »§ 33 e, stk. 1,« til: »§ 15, stk. 

1,«. 
 

6. § 33 e ophæves. 
 

7. I § 34, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

§ 10 
 

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 886 af 8. august 2011, foretages 

følgende ændringer: 
 

1. I § 2 j, stk. 1, indsættes efter »§ 2 i, stk. 1«: », eller øge 

overdækningen i et kapitalcenter«. 
 

2. I § 2 j, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »supplerende sikker- 

hed«: »eller som overdækning«. 
 

3. I § 3 d, stk. 1, 2. pkt., ændres »til brug for at stille supple- 

rende sikkerhed, jf. § 2 j« til: »i henhold til § 2 j, stk. 1«. 
 

4. § 3 e, 1. pkt., affattes således: 

»Provenu fra lån, som instituttet har optaget i henhold til 

§ 2 j, stk. 1, og som ikke indgår i et kapitalcenter, skal i til- 

fælde af instituttets konkurs tjene til dækning af indehaverne 

af skibskreditobligationer, særligt dækkede obligationer og 

modparter på de finansielle instrumenter i det kapitalcenter, 

hvortil lånet er optaget.« 
 

§ 11 
 

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som 

ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 5 i lov 

nr. 133 af 24. februar 2009, § 8 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 

og § 7 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 og senest ved § 4 

i lov nr. 155 af 28. februar 2012, foretages følgende 

ændringer: 
 

1. I § 65, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

2. I § 66 a, stk. 1, indsættes som 4. pkt.: 

»1.-3. pkt. finder tillige anvendelse på ansatte i Erhvervs- 

styrelsen, for så vidt angår oplysninger, som de får kendskab 

til gennem opgaveløsningen efter § 83, stk. 2 og 3, i lov om 

værdipapirhandel m.v.« 
 

3. § 66 a, stk. 6, nr. 1, ophæves. 

Nr. 2-20 bliver herefter nr. 1-19. 
 

4. I § 66 a, stk. 6, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »Andre of- 

fentlige« til: »Offentlige«, og efter »retsforfølgning af« ind- 

sættes: »mulige«. 
 

5. I § 66 a, stk. 8, ændres »nr. 18« til: »nr. 17«. 
 

6. I § 66 a, stk. 10, ændres »nr. 8« til: »nr. 7«. 
 

7. I § 66 a, stk. 11 og 12, ændres »nr. 19« til »nr. 18«. 
 

8. § 66 c, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en firmapensionskasse i hen- 

hold til § 65, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel 

virksomhed, og tilsynsreaktioner givet efter delegation fra 

Det Finansielle Råd skal offentliggøres med angivelse af fir- 

mapensionskassens navn, jf. dog stk. 3. Firmapensionskas- 

sen skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på 

et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og 

senest 3 hverdage efter at firmapensionskassen har modtaget 

underretning om tilsynsreaktionen, eller senest på tidspunk- 

tet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapir- 

handel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal firmapensi- 

onskassen indsætte et link, som giver direkte adgang til til- 

synsreaktionen, på forsiden af firmapensionskassens hjem- 

meside på en synlig måde, og det skal af linket og en even- 

tuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en til- 

synsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis firmapensionskassen 

kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse 

af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra til- 

synsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informa- 

tionerne fra firmapensionskassens hjemmeside skal finde 

sted efter samme principper, som firmapensionskassen an- 

vender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og in- 

formationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og 

tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræ- 

sentantskabsmøde. Firmapensionskassens pligt til at offent- 

liggøre oplysningerne på firmapensionskassens hjemmeside 

gælder kun for juridiske personer. Finanstilsynet skal offent- 

liggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreak- 

tioner givet i henhold til § 65, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i 

lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutnin- 

ger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal 

offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse 

af firmapensionskassens navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Firmapensions- 

kassens offentliggørelse skal ske på firmapensionskassens 
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hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hur- 

tigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom 

eller vedtaget bøde eller senest på tidspunktet for offentlig- 

gørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. 

Samtidig med offentliggørelsen skal firmapensionskassen 

indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bø- 

devedtagelsen eller resumeet, på forsiden af firmapensions- 

kassens hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket 

og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale 

om en dom eller bødevedtagelse. Hvis firmapensionskassen 

kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal 

dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være 

klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. 

Fjernelse af informationerne fra firmapensionskassens hjem- 

meside skal finde sted efter samme principper, som firma- 

pensionskassen anvender for øvrige meddelelser, dog tid- 

ligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesi- 

den i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende generalfor- 

samling eller repræsentantskabsmøde. Firmapensionskassen 

skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, 

herunder fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagel- 

sen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bø- 

devedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Fir- 

mapensionskassens pligt til at offentliggøre oplysningerne 

på firmapensionskassens hjemmeside gælder kun for juridi- 

ske personer.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

9. I § 66 c, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

10. § 66 c, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

11. I § 71, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 58, stk. 1, 2. pkt.,« til: 

»§ 58, stk. 1, 2. pkt., og § 66 c, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 

1.-7. pkt.,«. 
 

§ 12 
 

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 

930 af 18. september 2008, som ændret ved § 9 i lov nr. 392 

af 25. maj 2009, § 7 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, § 27 i lov 

nr.  718  af  25.  juni  2010  og  §  6  i  lov  nr.  1556  af  21. 

december 2010, foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 44, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

2. § 49 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til en virksomhed i henhold til § 

44, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finansiel virksom- 

hed, og tilsynsreaktioner givet efter delegation fra Det Fi- 

nansielle Råd skal offentliggøres med angivelse af virksom- 

hedens navn, jf. dog stk. 3. Virksomheden skal offentliggøre 

oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, hvor de natur- 

ligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 hverdage ef- 

ter at virksomheden har modtaget underretning om tilsynsre- 

aktionen, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse på- 

krævet efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med 

offentliggørelsen skal virksomheden indsætte et link, som 

giver direkte adgang til tilsynsreaktionen, på forsiden af 

virksomhedens hjemmeside på en synlig måde, og det skal 

af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at 

der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis 

virksomheden kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske 

i forlængelse af denne, og kommentarerne skal være klart 

adskilt fra tilsynsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden 

og informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal fin- 

de sted efter samme principper, som virksomheden anvender 

for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informatio- 

nerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst ef- 

ter førstkommende generalforsamling eller repræsentant- 

skabsmøde. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplys- 

ningerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juri- 

diske personer. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysnin- 

gerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet i 

henhold til § 44, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i lov om finan- 

siel virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at over- 

give sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres 

på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af virksomhe- 

dens navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Virksomhedens 

offentliggørelse skal ske på virksomhedens hjemmeside på 

et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og 

senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget bø- 

de, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet 

efter lov om værdipapirhandel m.v. Samtidig med offentlig- 

gørelsen skal virksomheden indsætte et link, som giver di- 

rekte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, 

på forsiden af virksomhedens hjemmeside på en synlig må- 

de, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tyde- 

ligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. 

Hvis virksomheden kommenterer dommen, bødevedtagelsen 

eller resumeet, skal dette ske i forlængelse heraf, og kom- 

mentarerne skal være klart adskilt fra dommen, bødevedta- 

gelsen eller resumeet. Fjernelse af informationerne fra virk- 

somhedens hjemmeside skal finde sted efter samme princip- 

per, som virksomheden anvender for øvrige  meddelelser, 

dog tidligst når linket og informationerne har ligget på 

hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter førstkommende 

generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Virksom- 

heden skal give meddelelse til Finanstilsynet om offentlig- 

gørelsen, herunder fremsende en kopi af dommen eller bø- 

devedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre 

dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på sin hjem- 

meside. Virksomhedens pligt til at offentliggøre oplysnin- 
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gerne på virksomhedens hjemmeside gælder kun for juridi- 

ske personer.« 

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
 

3. I § 49 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

4. § 49 a, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

5. I § 54, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 40 og § 41« til: »§§ 40 og 

41 og § 49 a, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. pkt.,«. 
 

§ 13 
 

I lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber 

foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 12, stk. 3, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

2. § 15, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Stk. 2. Tilsynsreaktioner givet til et pantebrevsselskab i 

henhold til § 12, stk. 3, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om finan- 

siel virksomhed, og tilsynsreaktioner givet efter delegation 

fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres med angivelse af 

pantebrevsselskabets navn, jf. dog stk. 4. Pantebrevsselska- 

bet skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et 

sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og se- 

nest 3 hverdage efter at pantebrevsselskabet har modtaget 

underretning om tilsynsreaktionen, eller senest på tidspunk- 

tet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapir- 

handel m.v. Samtidig med offentliggørelsen skal pante- 

brevsselskabet indsætte et link, som giver direkte adgang til 

tilsynsreaktionen, på forsiden af pantebrevsselskabets hjem- 

meside på en synlig måde, og det skal af linket og en even- 

tuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en til- 

synsreaktion fra Finanstilsynet. Hvis pantebrevsselskabet 

kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse 

af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra til- 

synsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informa- 

tionerne fra pantebrevsselskabets hjemmeside skal finde 

sted efter samme principper, som pantebrevsselskabet an- 

vender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og in- 

formationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og 

tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræ- 

sentantskabsmøde. Pantebrevsselskabets pligt til at offent- 

liggøre oplysningerne på pantebrevsselskabets hjemmeside 

gælder kun for juridiske personer. Finanstilsynet skal offent- 

liggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreak- 

tioner givet i henhold til § 12, stk. 3, jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i 

lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsynets beslutnin- 

ger om at overgive sager til politimæssig efterforskning skal 

offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse 

af pantebrevsselskabets navn, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 4. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Pantebrevssel- 

skabets offentliggørelse skal ske på pantebrevsselskabets 

hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hur- 

tigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet dom 

eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentlig- 

gørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v. 

Samtidig med offentliggørelsen skal pantebrevsselskabet 

indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bø- 

devedtagelsen eller resumeet, på forsiden af pantebrevssel- 

skabets hjemmeside på en synlig måde, og det skal af linket 

og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale 

om en dom eller bødevedtagelse. Hvis pantebrevsselskabet 

kommenterer dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, skal 

dette ske i forlængelse heraf, og kommentarerne skal være 

klart adskilt fra dommen, bødevedtagelsen eller resumeet. 

Fjernelse af informationerne fra pantebrevsselskabets hjem- 

meside skal finde sted efter samme principper, som pante- 

brevsselskabet anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst 

når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 

måneder, og tidligst efter førstkommende generalforsamling 

eller repræsentantskabsmøde. Pantebrevsselskabet skal give 

meddelelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder 

fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Fi- 

nanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedta- 

gelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside. Pantebrevs- 

selskabers pligt til at offentliggøre oplysningerne på pante- 

brevsselskabets hjemmeside gælder kun for juridiske perso- 

ner.« 

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5. 
 

3. I § 15, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 2 

og 3«. 
 

4. § 15, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således: 

»Stk. 5. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

4, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 2 eller 3, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

5. I § 22, stk. 1, ændres »og § 3, stk. 5,« til: »§ 3, stk. 5, og § 

15, stk. 2, 1.-5. pkt., og stk. 3, 1.-7. pkt.,«. 
 

§ 14 
 

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 

848 af 7. september 2009, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 

1556 af 21. december 2010 og senest ved lov nr. 443 af 23. 

maj 2012, foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 20, stk. 4, ændres »tilskadekomne« til: »efterladte«. 
 

2. I § 44, stk. 2 og 7, udgår »og 2«. 
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3. I § 71, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

4. § 76 b, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til Arbejdsmarkedets Erhvervs- 

sygdomssikring i henhold til § 71, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 

1, i lov om finansiel virksomhed, og tilsynsreaktioner givet 

efter delegation fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres, 

og det skal af offentliggørelsen fremgå, at afgørelsen vedrø- 

rer Arbejdsmarkedets  Erhvervssygdomssikring,  jf.  dog 

stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal of- 

fentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside på et sted, 

hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 3 

hverdage efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssik- 

ring har modtaget underretning om tilsynsreaktionen. 

Samtidig med offentliggørelsen skal Arbejdsmarkedets Er- 

hvervssygdomssikring indsætte et link, som giver direkte 

adgang til tilsynsreaktionen, på forsiden af Arbejdsmarke- 

dets Erhvervssygdomssikrings hjemmeside på en synlig må- 

de, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tyde- 

ligt fremgå, at der er tale om en tilsynsreaktion fra Finanstil- 

synet. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring 

kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse 

af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra til- 

synsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informa- 

tionerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings 

hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Ar- 

bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring anvender for øvri- 

ge meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne 

har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter of- 

fentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Finanstilsynet 

skal offentliggøre oplysningerne på tilsynets hjemmeside. 

Tilsynsreaktioner givet i henhold til § 71, stk. 2, jf. § 345, 

stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed, og Finanstilsy- 

nets beslutninger om at overgive sager til politimæssig efter- 

forskning skal offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside 

med angivelse af, at den vedrører Arbejdsmarkedets Er- 

hvervssygdomssikring, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Arbejdsmarke- 

dets Erhvervssygdomssikrings offentliggørelse skal ske på 

deres hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjem- 

me, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter der er faldet 

dom eller vedtaget bøde. Samtidig med offentliggørelsen 

skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring indsætte et 

link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen 

eller resumeet, på forsiden af Arbejdsmarkedets Erhvervs- 

sygdomssikrings hjemmeside på en synlig måde, og det skal 

af linket og en eventuel tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at 

der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Hvis Arbejds- 

markedets Erhvervssygdomssikring kommenterer dommen, 

bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse 

heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dom- 

men, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informa- 

tionerne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings 

hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som Ar- 

bejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring anvender for øvri- 

ge meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne 

har ligget på hjemmesiden i 3 måneder, og tidligst efter of- 

fentliggørelsen af førstkommende årsrapport. Arbejdsmar- 

kedets Erhvervssygdomssikring skal give meddelelse til Fi- 

nanstilsynet om offentliggørelsen, herunder fremsende en 

kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal 

herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et re- 

sumé heraf på sin hjemmeside.« 

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5. 
 

5. I § 76 b, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

6. § 76 b, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 
 

7. I § 76 b, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 

1 eller 2«. 
 

8. I § 76 b indsættes som stk. 6: 

»Stk. 6. Overtrædelse af stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. 

pkt., straffes med bøde.« 
 

9. I § 83, stk. 1, indsættes efter »Færøerne«: »og i Grøn- 

land«. 
 

§ 15 
 

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret 

bl.a. ved § 8 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, § 11 i lov nr. 579 

af 1. juni 2010 og § 10 i lov nr. 1556 af 21. december 2010 

og senest ved § 2 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages 

følgende ændringer: 
 

1. I § 10, stk. 2, ændres »Det Finansielle Virksomhedsråd« 

til: »Det Finansielle Råd«. 
 

2. § 10 g, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 

»Tilsynsreaktioner givet til Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

i henhold til § 10, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 1, i lov om fi- 

nansiel virksomhed, og tilsynsreaktioner givet efter delega- 

tion fra Det Finansielle Råd skal offentliggøres, og det skal 

af offentliggørelsen fremgå, at afgørelsen vedrører Lønmod- 

tagernes Dyrtidsfond, jf. dog stk. 3. Lønmodtagernes Dyr- 

tidsfond skal offentliggøre oplysningerne på sin hjemmeside 

på et sted, hvor de naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, 

og senest 3 hverdage efter at Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

har modtaget underretning om tilsynsreaktionen. Samtidig 

med offentliggørelsen skal Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

indsætte et link, som giver direkte adgang til tilsynsreaktio- 

nen, på forsiden af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds hjemme- 
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side på en synlig måde, og det skal af linket og en eventuel 

tilknyttet tekst tydeligt fremgå, at der er tale om en tilsynsre- 

aktion fra Finanstilsynet. Hvis Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

kommenterer tilsynsreaktionen, skal dette ske i forlængelse 

af denne, og kommentarerne skal være klart adskilt fra til- 

synsreaktionen. Fjernelse af linket på forsiden og informa- 

tionerne fra Lønmodtagernes Dyrtidsfonds hjemmeside skal 

finde sted efter samme principper, som Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst 

når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 

måneder, og tidligst efter offentliggørelsen af førstkommen- 

de årsrapport. Finanstilsynet skal offentliggøre oplysninger- 

ne på tilsynets hjemmeside. Tilsynsreaktioner givet i hen- 

hold til § 10, stk. 2, jf. § 345, stk. 2, nr. 3, i lov om finansiel 

virksomhed, og Finanstilsynets beslutninger om at overgive 

sager til politimæssig efterforskning skal offentliggøres på 

Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af, at den vedrø- 

rer Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. dog stk. 3. 

Stk. 2. Hvis en sag er overgivet til politimæssig efter- 

forskning og der er faldet helt eller delvis fældende dom el- 

ler vedtaget bøde, skal der ske offentliggørelse af dommen, 

bødevedtagelsen eller et resumé heraf, jf. dog stk. 3. Hvis 

dommen ikke er endelig, eller hvis den er anket eller påkla- 

get, skal dette fremgå af offentliggørelsen. Lønmodtagernes 

Dyrtidsfonds offentliggørelse skal ske på deres hjemmeside 

på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, 

og senest 10 hverdage efter der er faldet dom eller vedtaget 

bøde. Samtidig med offentliggørelsen skal Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond indsætte et link, som giver direkte adgang til 

dommen, bødevedtagelsen eller resumeet, på forsiden af 

Lønmodtagernes Dyrtidsfonds hjemmeside på en synlig må- 

de, og det skal af linket og en eventuel tilknyttet tekst tyde- 

ligt fremgå, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. 

Hvis Lønmodtagernes Dyrtidsfond kommenterer dommen, 

bødevedtagelsen eller resumeet, skal dette ske i forlængelse 

heraf, og kommentarerne skal være klart adskilt fra dom- 

men, bødevedtagelsen eller resumeet. Fjernelse af informa- 

tionerne fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond hjemmeside skal 

finde sted efter samme principper, som Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst 

når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 

måneder, og tidligst efter førstkommende offentliggørelse af 

årsrapporten. Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal give med- 

delelse til Finanstilsynet om offentliggørelsen, herunder 

fremsende en kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Fi- 

nanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedta- 

gelsen eller et resumé heraf på sin hjemmeside.« 

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5. 
 

3. I § 10 g, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres 

»stk. 1« til: »stk. 1 og 2«. 
 

4. § 10 g, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således: 

»Stk. 4. Hvis offentliggørelse er undladt i henhold til stk. 

3, 1. pkt., skal der ske offentliggørelse efter stk. 1 eller 2, 

når de hensyn, der nødvendiggjorde undladelsen, ikke læn- 

gere er gældende. Dette gælder dog kun i op til 2 år efter da- 

toen for tilsynsreaktionen.« 

5. I § 10 g, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1« til: »stk. 

1 eller 2«. 
 

6. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »og § 9, stk. 2 og 5,« til: »§ 

9, stk. 2 og 5, og § 10 g, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 2, 1.-7. 

pkt.,«. 
 

§ 16 
 

I lov om finansiel stabilitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 

af 15. september 2009, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 

273 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring: 
 

1. I § 6, stk. 1, indsættes efter »bestyrelse på«: »op til«. 
 

§ 17 
 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 

2-5. 

Stk. 2. § 1, nr. 8, 9, 17 og 22-25, træder i kraft den 20. de- 

cember 2012 ved døgnets begyndelse. 

Stk. 3. § 6 træder i kraft den 21. december 2012 og har 

virkning for aftaler indgået efter denne dato. 

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunk- 

tet for ikrafttræden af § 1, nr. 49, og § 2, nr. 2-4, 20, 35, 36, 

47 og 51-53. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder 

fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige 

tidspunkter. 

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunk- 

tet for ikrafttræden af § 16. Erhvervs- og vækstministeren 

kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på 

forskellige tidspunkter. 

Stk. 6. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta- 

gelse. 
 

§ 18 
 

Stk. 1. Der kan søges om godkendelse i henhold til § 8 a i 

lov om værdipapirhandel m.v. frem til et af erhvervs- og 

vækstministeren fastsat tidspunkt. 

Stk. 2. Godkendelser meddelt efter § 8 a i lov om værdi- 

papirhandel m.v. bortfalder, når den godkendte clearingcen- 

tral får en tilladelse fra hjemlandets myndigheder i henhold 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2012/648 

af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) eller opnår en anerken- 

delse fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyns- 

myndighed. 

Stk. 3. Godkendelser, der ikke er bortfaldet i henhold til 

stk. 2, bortfalder på det tidspunkt, der fastsættes af erhvervs- 

og vækstministeren i henhold til § 17, stk. 4. 

Stk. 4. Indtil der formelt, jf. § 1, nr. 34, er indstillet og ud- 

peget medlemmer af og formandskab for Det Finansielle 

Råd, konstitueres den afgående formand for Det Finansielle 

Virksomhedsråd som formand for Det Finansielle Råd. Fi- 

nanstilsynet kan i perioden frem til udpegningen af medlem- 

merne i Det Finansielle Råd afgøre konkrete sager uden at 

forelægge dem for rådet, hvis øjemedet ellers ville forspil- 

des. Finanstilsynet drøfter dog så vidt muligt sagen med rå- 

dets konstituerede formand forud for Finanstilsynets afgø- 
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relse. Finanstilsynet giver beretning om sådanne afgørelser 

på det førstkommende møde i rådet. 
 

§ 19 
 

Stk. 1. §§ 1-5, 10-13 og 15 gælder ikke for Færøerne og 

Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. §§ 1-5, 10 og 13 kan ved kongelig anordning sæt- 

tes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de 

ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 

Bestemmelserne kan sættes i kraft på forskellige tidspunk- 

ter. 

Stk. 3. §§ 11 og 12 kan ved kongelig anordning sættes 

helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som 

de grønlandske forhold tilsiger. 

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at 

indgå aftale med det færøske landsstyre om, at Det Systemi- 

ske Risikoråd også kan virke på forsikringsområdet på Fær- 

øerne. 

 
 

Givet på Amalienborg, den 19. december 2012 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Annette Vilhelmsen 


