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Høringssvar til bekendtgørelse om finan-

sielle rapporter for danske UCITS 
 

 

 

Finans Danmark takker for muligheden for at give bemærkninger til udkast til be-

kendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS (”bekendtgørelsen”). 

 

Generelle bemærkninger 

Finans Danmark finder det meget positivt, at forhold, vi tidligere har påpeget er 

medtaget i udkastet til bekendtgørelsen. 

 

Finans Danmark støtter baggrunden for og har forståelse for, at det foreliggende 

udkast hovedsageligt indeholder tilretninger i konsekvens af ændret lovgivning 

på andre områder. På et enkelt punkt vil vi dog gerne opfordre til, at der snarest 

tages skridt til mere gennemgribende ændringer af bekendtgørelsen. EU’s forord-

ning om oplysninger om bæredygtig finansiering (SFDR) har medført en betydelig 

forøgelse af de regnskabsmæssige rapporteringsforpligtelser for UCITS, og med 

den delegerede retsakt af 6. april.2022 vil disse forpligtelser blive udvidet mar-

kant. Det er vores bekymring, at fondenes årsrapporter er ved at nå et omfang, 

hvor årsrapporterne ikke skaber værdi for investorer og offentlighed, da de gan-

ske enkelt bliver uoverskuelige, og at informationerne ikke giver den klarhed eller 

er let tilgængelige på en måde, som det må forventes.  

 

Finans Danmark er klar over, at en forordning giver begrænsede muligheder for 

at udvise lokale, nationale hensyn, men vil gerne opfordre til, at bekendtgørelsen 

gennemgås med henblik på at identificere områder, hvor forenkling med fordel 

kan indføres for danske UCITS. I den forbindelse kan det bl.a. nævnes, at der for 

UCITS, som rapporterer efter artikel 8 og 9 i SFDR, vil være dobbeltrapportering i 

forhold til bekendtgørelsens § 66 om samfundsansvar, hvilket i praksis er en stor 
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del af de danske UCITS. Det er derfor vores vurdering, at man bør overveje at 

fjerne kravet om rapportering om samfundsansvar i bekendtgørelsen, som i øvrigt 

ikke ses for UCITS i andre EU-lande. Finans Danmark deltager gerne i dette ar-

bejde, hvis Finanstilsynet måtte ønske det.   

 

Konkrete bemærkninger  

§ 66 

I de nye bestemmelser i §66 om underrepræsenteret køn henvises til ”UCITS øv-

rige ledelsesniveauer”. Bestemmelsen fremstår uklar, idet størstedelen af danske 

UCITS har udpeget et investeringsforvaltningsselskab. Bestemmelsen giver derfor 

kun mening i forhold til selvadministrerende UCITS. Vi vil foreslå, at det tydeliggø-

res, at bestemmelsen kun finder anvendelse på selvadministrerende UCITS og at 

UCITS, der har udpeget et investeringsforvaltningsselskab, kun skal redegøre for 

forhold om det underrepræsenterede køn på bestyrelsesniveau.  

 

Hvis I måtte have spørgsmål til høringssvaret, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Leonhardt Pihl 

Chefkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


