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Høring over bekendtgørelse om tilla-

delse til forvaltere af alternative investe-

ringsfonde til markedsføring til detailinve-

storer 
 

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

kendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til mar-

kedsføring til detailinvestorer (”bekendtgørelsen”).  

 

Generelle bemærkninger 

Finans Danmark støtter baggrunden for at ændre bekendtgørelsen, som er en 

konsekvens af ikrafttrædelsen af kravet om, at udbydere af investeringsprodukter 

skal udarbejde og offentliggøre et dokument med central information i overens-

stemmelse med PRIIPs-forordningen og den tilhørende delegerede forordning.  

 

Vi vil generelt opfordre til, at der sikres konsistens i reguleringen ved implemente-

ringen af kravet om, at der skal udarbejdes et dokument med central informa-

tion. Som eksempel kan nævnes § 9 i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved 

værdipapirhandel. Bestemmelsen henviser til, at der skal udleveres et dokument 

med væsentlig investorinformation. Det følger direkte af PRIIPs-forordningen arti-

kel 13, at personer, som rådgiver om eller sælger et PRIIP-produkt, skal stille doku-

mentet med central information til rådighed for detailinvestorer. Derfor ser vi, at 

henvisningen til et dokument med væsentlig investorinformation kan udgå af be-

kendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel uden, at det erstat-

tes af en henvisning til et dokument med central information.  

 

Konkrete bemærkninger  

§ 14, stk. 1 

Det følger direkte af PRIIPs-forordningen artikel 5, at PRIIP-producenter skal udar-

bejde et dokument med central information og offentliggøre dokumentet på 

deres websted, inden produktet udbydes til detailinvestorer. Det er derfor vores 

vurdering, at det vil være dobbeltregulering at regulere dette på bekendtgørel-
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sesniveau, da PRIIPs-forordningen finder direkte anvendelse i dansk ret for alle in-

vesteringsfonde – UCITS og alternative investeringsfonde - som anbefales eller 

sælges til detailinvestorer.  

 

Alternative investeringsfonde med tilladelse til at markedsføre sig til detailinvesto-

rer, som ikke er semi-professionelle efter § 5, stk. 5 i lov om forvaltere af alternative 

investeringsfonde, har hidtil været undtaget fra forpligtelsen til at udarbejde et 

dokument med central information. I stedet har de udarbejdet et dokument 

med væsentlig investorinformation. Fra 1. januar 2023 vil alle alternative investe-

ringsfonde, uanset hvilken type detailinvestorer, de henvender sig til, være di-

rekte omfattet af PRIIPs-forordningen. Derfor synes det ikke relevant med en kon-

kret henvisning til dokumentet med central information i bekendtgørelsen.  

 

Vi foreslår, at § 14, stk. 1 slettes i bekendtgørelsen.  

 

§ 14, stk. 2 

Det fremgår af forslaget til bekendtgørelsens § 14, stk. 2, at dokumentet med 

central information skal være affattet på dansk, når en alternativ investerings-

fond udbydes til detailinvestorer.  

 

Det kan efter vores vurdering skabe tvivl om, hvorvidt kravet også finder anven-

delse, når en alternativ investeringsfond udbydes til en detailinvestor, der er kate-

goriseret som semi-professionel efter § 5, stk. 5 i lov om forvaltere af alternative in-

vesteringsfonde. Sprogkravet til dokumentet med central information bør også 

gælde for distribution til semi-professionelle investorer. Vi vil derfor opfordre til, at 

sprogkravet indsættes i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde fremfor 

i bekendtgørelsen. Det skal samtidig bemærkes, at § 172, stk. 1, nr. 4 i lov om for-

valtere af alternative investeringsfonde har en henvisning til dokumentet med 

væsentlig investorinformation. Denne henvisning bør ændres i forbindelse med, 

at dokumentet med væsentlig investorinformation udgår. 

 

For at sikre lige konkurrencevilkår for alle PRIIP-producenter bør sprogkravet om, 

at dokumentet med central information skal affattes på dansk gælde alle produ-

center af PRIIP-produkter og ikke kun produkter, som er omfattet af lov om forval-

tere af alternative investeringsfonde. Vi vil derfor opfordre til, at kravet på tilsva-

rende vis indsættes i relevant lovgivning for øvrige PRIIP-producenter bl.a. inve-

steringsforvaltningsselskaber, kreditinstitutter, livsforsikringsselskaber m.fl.  
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Såfremt I måtte have spørgsmål til høringssvaret, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie-Louise Aldershvile 

 

Direkte: +45 50 60 83 99 

Mail: mal@fida.dk   

 

 

 

 

  

 


