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365 - Udkast til bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger 

_________________________________________________________________ 

 

 

Den Danske Fondsmæglerforening (”Fondsmæglerforeningen”) takker for muligheden for at afgive 

høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger. 

 

Fondsmæglerforeningen har følgende overordnede bemærkninger til udkastet. 

 

I lighed med Fondsmæglerforeningens høringssvar til de øvrige bekendtgørelser i 

afviklingskomplekset er vores overordnede bemærkning, at denne bekendtgørelse tilsvarende ikke 

sondrer mellem de omfattede institutter.  

 

Det er Fondsmæglerforeningens vurdering, at reguleringen af de enkelte afviklingsforanstaltninger i 

væsentlig grad tager udgangspunkt i Finansiel Stabilitets erfaringer med nødlidende 

pengeinstitutter. Dette er i lighed med de øvrige bekendtgørelser i afviklingskomplekset et naturligt 

og forståeligt udgangspunkt.  

 

Det medfører dog også i forhold til denne bekendtgørelse efter Fondsmæglerforeningens vurdering 

en risiko for overregulering af de omfattede fondsmæglerselskaber.  

 

Fondsmæglerforeningen kan i denne forbindelse i sin helhed henvise til det den 8. maj 2015 afgivne 

høringssvar vedrørende bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab.  

 

Fondsmæglerforeningen anerkender, at de nævnte generelle bemærkninger kan have begrænset 

betydning i praksis, idet bekendtgørelsen alene vil være relevant, såfremt der iværksættes 

afviklingsforanstaltninger. Det bør dog have betydning for Finansiel Stabilitets forvaltning af hele 

afviklingskomplekset, idet det er væsentligt for Fondsmæglerforeningen at undgå unødig 

overregulering af de omfattede fondsmæglerselskaber. Dette særligt henset til, at der i forbindelse 

med krisen fra 2008 og frem reelt ikke har været relevante eksempler på nødlidende 

fondsmæglerselskaber, hvor bekendtgørelsen om afviklingsforanstaltninger ville have været 

relevant.  
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Fondsmæglerforeningen deltager meget gerne i en drøftelse med Finansiel Stabilitet og/eller 

Erhvervs- & Vækstministeriet om de ovennævnte forhold. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Den danske Fondsmæglerforening 

 

 

Lene Bech McCormick 
Sekretariatschef, advokat 


