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Fortolkningsbidrag til implementering af 

SRD II i den danske sektor 
 

Forord 

I forbindelse med ikrafttrædelse af reglerne om videregivelse af relevante oplys-

ninger fra udstedere med aktier optaget til handel på et reguleret marked til slut-

aktionæren hos danske formidlere, jf. ændringsdirektivet til det oprindelige aktio-

nærrettighedsdirektiv af 2007 (SRD II) artikel 3b1, samt kodificeringen heraf i dansk 

lovgivning; nærmere bestemt i Lov nr. 369 af 09/04/2019, forefindes nærværende 

fortolkningsbidrag, til orientering. Fortolkningsbidraget er forfattet af danske konto-

førende institutter i regi af Finans Danmark. 

 

Indhold 

Det vurderes af kontoførende institutter i den danske sektor, at grundet manglen 

på præcisering i lovgivningen, af hvilken type oplysninger formidlere i kæden mel-

lem udsteder og slutinvestor, skal påtage sig at viderebringe, er der behov for en 

tydeliggørelse af niveauet af information, som vil blive videreformidlet til aktionæ-

ren, hvilket sektoren har påtaget sig med dette fortolkningsbidrag.  

 

Baggrund 

Det påpeges, at formålet med direktivændringen primært har været at fremme 

muligheden og incitamentet til aktivt ejerskab. 

 

Derudover er begrebet aktionærrettigheder opdelt i hhv. økonomiske rettigheder 

(såsom f.eks. retten til at modtage udlodninger) og forvaltningsmæssige (såsom 

f.eks. retten til at deltage og stemme ved generalforsamlinger2).  

 

Vurdering 

Det er sektorens klare holdning, at på baggrund af hensigten med ændringsdirek-

tivet om fremmelse af aktivt ejerskab, ligger fokus på de forvaltningsmæssige sel-

skabshændelser, som gør investor i stand til at udøve sin ret til at stemme og del-

tage i generalforsamlingen. 

 
Kontoførende institutter i den danske banksektor vil ved implementeringen af SRD 

II fortsætte med at anlægge en vigtighedsbetragtning ved formidling af selskabs-

hændelser til aktionærer, så aktionærerne på bedst mulig vis kan udøve sine akti-

onærrettigheder. En udvidelse af antallet af udsendte meddelelser vedrørende 

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2017/828 Af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, 
for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (ændringsdirektivet) 
2 Se Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1212, betragtning 1, sidste punktum 



 

 

 

Finans Danmark  |  Amaliegade 7  |  1256 København K  |  www.finansdanmark.dk 2 

Notat 

 

 

23. juni 2020 

Dok. nr. FIDA-760737176-53-v1 

 

selskabshændelser må anses for unødvendig for udøvelsen af retten til at agere 

som aktiv ejer i ændringsdirektivets forstand. 

 

Meddelelser vedrørende generalforsamling (ordinær og ekstra) informeres i dag 

primært af udstederen direkte til aktionærerne, samt via NASDAQ Copenhagen. 

Fremover vil disse meddelelser blive udsendt, i overensstemmelse med lovens tids-

frister, via formidlingskæden.   

 

Konklusion 

Det konkluderes, at det eksisterende niveau af meddelelser vedrørende selskabs-

hændelser allerede dækker aktionærernes behov for informationer, og gør disse 

aktionærer i stand til at udøve deres aktionærrettigheder i forhold til et aktivt ejer-

skab.  

 

Det anses derfor ikke for nødvendigt at udvide antallet af meddelelser vedrørende 

selskabshændelser, ud over rettidig meddelelse vedrørende muligheden for del-

tagelse i og afstemning på generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, 

såfremt slutaktionæren er i stand til, og ønsker at modtage disse.   

 
 


