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Executive summary 
The MiFID and Capital Adequacy Directive (CAD) were implemented in Danish law in 2007. The primary 

scope when designing these directives has been to regulate the banks but nonetheless a wide range of finan-

cial institutions are covered by the regulation – among these the asset management companies. This one-

size-fits-all approach leads to some both theoretical and practical difficulties as asset management companies 

are significantly different to the banks. 

 

The overall intention for the CAD is to ensure that the financial institutions have adequate capital to cover 

the risk they are exposed to. However asset management companies are not liable to depositors since they 

are not allowed to hold public deposits. It is therefore not the primary concern of the customers whether the 

asset management company holds a certain amount of capital since a bankruptcy will only apply losses to the 

owners. 

 

What is important to the customers is that the consulting and guidance provided by the asset manager is 

proper and in accordance with general good practice. To this purpose MiFID covers a wide range of areas 

within internal processes, collecting and administration of information etc. that the asset manager must 

comply with. MiFID is therefore expected to deliver more value to the stakeholders than the CAD when re-

gulating asset management companies. However implementation of MiFID addresses several issues of con-

cern with regards to the special conditions of asset managers.  

 

This thesis seeks to identify areas where the directives cover the best interest of the customers and where the 

regulation is exaggerated or inappropriate. 

 

With regards to the CAD the thesis acknowledge that capital requirements to a certain extend can limit the 

risk of insolvency and that capital requirements are suitable to regulate asset managers even though they do 

not hold deposits. However the broad extent to which capital requirements are applied to assets managers is 

not in accordance with the limited variety of risks that are present. The thesis identifies specific areas within 

CAD where the regulation could be improved.  

 

With regards to MiFID the thesis finds that the directive is designed to promote investor protection. However 

the practical implementation faces difficulties in order ensure that rules are complied as intended. In this 

process the supervisions throughout Europe have lacked sufficient competencies in order to ensure a uniform 

implementation within the European countries. Still MiFID have improved investor protection and increased 

the level of competition in benefit for the customers. 
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1 Problemfelt 
Kapitaldækningsdirektivet og MiFID er indført i dansk lov i 2007 ved en række love, jf. nærmere 

afsnit 12.2 om implementering af kapitaldækningsdirektivet og afsnit 14.2 om implementering af 

MiFID, og gældende for finansielle virksomheder i Danmark. De mest fremtrædende virksomheder 

under disse regelsæt er bankerne, hvilket også var den primære målgruppe da reglerne blev udviklet 

i internationalt regi. Ikke desto mindre anvendes reglerne stort set identisk på en række andre finan-

sielle virksomheder herunder fondsmæglerselskaberne. For den overordnede finansielle regulering 

såvel som internt i fondsmæglerselskaberne indebærer ”one size fits all” regelsættene en række pro-

blemer af både teoretisk og praktisk karakter. 

 

Overordnet er hensigten at kapitaldækningsreglerne skal sikre at de finansielle virksomheder råder 

over en tilstrækkelig stor basiskapital for at kunne afdække de risici som selskabet er eksponeret 

over for, og dermed beskytte investoren mod det tab som denne vil lide i tilfælde af selskabets kon-

kurs. Formålet med MiFID direktivet er et øge investorbeskyttelsen og gennemsigtigheden i de ser-

vices og produkter som udbydes.  

 

Et væsentligt aspekt ved fondsmæglerselskaberne er, at interessentkredsen ikke er den samme som 

interessentkredsen hos banker. Centrale interessenter i forhold til fondsmæglerselskaber, er ikke 

indskydere, men kunderne, som får forvaltet deres formuer af selskabet. Det er i sidste ende disses 

interesser som tilsynsvirksomhederne skal varetage. For disse interessenter er det som udgangs-

punkt ikke af afgørende betydning, i hvor høj grad at fondsmæglerselskabet er kapitaliseret, efter-

som et eventuelt kollaps kun vil påvirke ejerkredsen.  

 

Det er vigtigt for kunderne, at rådgivningen er kvalificeret og i overensstemmelse med de risici og 

forudsætninger kunden har for at investere. Dette område dækkes kun i ringe omfang af kapital-

dækningsreglerne, eftersom kundernes formuer forvaltes på lukkede bøger af fondsmæglerselska-

berne. Derimod er MiFID tiltænkt at dække dette område via de vidtrækkende krav til forretnings-

gange og it-systemer, udarbejdelse af procedurer for indsamling og håndtering af dokumentation 

mv. Dette regelsæt beskytter i højere grad de væsentlige investorinteresser relateret til fondsmæg-

lerselskaber end kapitaldækningsreglerne. 

 

Reglerne og kravene i de to direktiver er omfangsrige og har væsentlig indflydelse på fondsmægler-

selskabernes forretning. 
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Samlet set er fondsmæglerselskaberne i Danmark således reguleret af disse EU direktiver i kraft af 

deres implementering i dansk ret. Begge EU direktiver dækker alle finansielle virksomheder og er 

således ikke direkte tilpasset fondsmæglerselskabstypen. Dette indebærer, at reglerne ikke er umid-

delbart anvendelige til regulering af fondsmæglerselskabet som virksomhedstype. 

 

 Denne afhandling søger at identificere disse svagheder, både når reglerne vurderes individuelt og 

når der ses på reglerne samlet. Det er også afhandlingens hensigt, at vurdere reglerne ud fra regel-

sættenes afledte dokumentationskrav og den administrative opgave som virksomhederne underlæg-

ges i forlængelse heraf.  

 

Denne afhandling søger endvidere afdække om målene med lovgivningen er opfyldt. På dette 

grundlag søges en vurdering af hensigtsmæssigheden af de nuværende regelsæt i relation til fonds-

mæglerselskaber. 

 

På et professionelt plan tiltænkes afhandlingen at kunne have interesse for brancheorganet Fonds-

mæglerforeningen f.eks. i forbindelse med høringssvar på kommende lovgivning mv.. Finanstilsy-

net kunne med særlig tilknytning til fondsmæglerselskabstypen, tænkes at inddrage dele af afhand-

lingens konklusioner ved evaluering af den nuværende regulering. Større fondsmæglerselskaber 

med veludbygget compliance funktion vil tilsvarende kunne have interesse i visse af afhandlingens 

anbefalinger. 
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2 Problemformulering 
 
Det søges ultimativt at vurdere hensigtsmæssigheden af den i dansk lov implementerede fælleseuro-

pæiske regulering af fondsmæglerselskaber, og dermed konkludere på hvilke områder reguleringen 

er effektiv, tilstrækkelig, utilstrækkelig eller overregulerende. Konsekvenserne af dette for fonds-

mæglerselskaberne og disses interessenter vil blive vurderet. Det samme vil tiltag, som kan imøde-

komme identificerede svagheder - såvel på virksomhedsniveau som på regelniveau. 

 

Det teoretiske grundlag vil være Kapitaldækningsdirektivet og MiFID. 

 

Nedenstående delspørgsmål besvares, som en del af den samlede opgavebesvarelse 

 

Direktiverne 

- Hvad er de grundlæggende hensigter bag direktiverne? 

- Hvilke områder af direktiverne er af særlig betydning for fondsmæglerselskaberne? 

- Hvilke synergieffekter mellem de to direktiver kan identificeres? 

 

Øvrigt 

- Hvilke særlige karakteristika findes ved fondsmæglerselskabsformen? 

- Hvilke faktorer afhænger indtjeningen af? 

- Hvilken udvikling har præget fondsmæglersbranchen? 

- Hvilke risici og udfordringer truer fondsmæglerbranchen? 

- Hvilke rationaler eksisterer der for finansiel regulering? 

- Hvilke nye regulerende initiativer er på vej og hvilken betydning kan de få? 
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3 Afgrænsning 
Afhandlingens teoretiske fundament er dansk lovgivning, jf. bl.a. LBK nr. 427 om finansiel virk-

somhed, og EU direktiv nr. 39 og 46 samt BIS inden for kapitaldækningsområdet. Det empiriske 

referencepunkt er danske fondsmæglerselskaber.  

 

Afhandlingen inddrager ikke andre finansielle virksomheder end fondsmæglerselskaber, såsom 

pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv.  

 

Med introduktionen af Basel II blev den tidligere Basel I akkord erstattet. Forskellene mellem de to 

akkorder er forholdsvis store, om end de grundlæggende koncepter fra Basel I et blevet videreført i 

den nye akkord. Effekten for virksomhedernes kapitaldækning er dog væsentlig forandret fra Basel 

I til Basel II og kunne i sig selv danne grundlag for en afdækning. Til vurdering af Basel II kunne 

der derfor argumenteres for, at jævnlige sammenligninger med den forhenværende akkord ville væ-

re hensigtsmæssig. Der afholdes dog fra at gøre disse sondringer undervejs i afhandlingen, i det det 

af omfangsmæssige årsager ikke lader sig gøre. 

 

I forhold til MiFID afdækkes ligeledes ikke forskelle til tidligere regler. 

 

Der tages udgangspunkt i gældende national lovgivning og EU direktiver på tidspunktet for afhand-

lingens forfattelse, dvs. juli 2009 til april 2010. Retstilstanden har i denne periode ikke undergået 

ændringer, der er relevant for afhandlingens konklusioner. 

 

Anden dansk lovgivning, som finder anvendelse for fondsmæglerselskaber, end den lovgivning, 

som er implementeret på baggrund af kapitaldækningsdirektivet og MiFID er ikke fundet direkte 

relevant for afhandlingens konklusioner, og er derfor ikke medtaget i afhandlingen. Endvidere er 

afgrænsningen foretaget ud fra hensynet til afhandlingens omfang, og på grund af at udviklingen 

går mod en harmonisering af de fælleseuropæiske regler på finansområdet, hvor disse direktiver ak-

tuelt indtager en central position. 

 

Udgangspunktet for afhandlingen er danske fondsmæglerselskaber, men blandt andet på grund af de 

to direktivers internationale dækning, vil mange relevante problemstillinger knytte sig til forhold 

som ligeledes er gældende i et internationalt perspektiv. Derfor vil der i afhandlingen blive inddra-

get internationale kilder. Det er dog ikke afhandlingens formål at påpege eventuelle forskelle mel-
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lem national lovgivning og EU direktiverne, da omfanget af sådanne forskelle vurderes til at være 

uvedkommende for afhandlingens primære fokus. Af den årsag er internationale kilder udelukkende 

inddraget i et omfang, hvor disse kan inddrages uden særlige tilpasninger til danske forhold.   
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4 Disposition 
Afhandlingens struktur er opbygget efter nedenstående model. Modellen viser den indholdsmæssige struktur 

og hensigten med afhandlingens fire dele.  

 

Indhold Hensigt 

Afhandlingens 
 referenceramme 

Del 1 
Indledning, problemformulering, afgrænsning, 

disposition, kildekritik og metode kortlægger 

opgavens omdrejningspunkt og omfang. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Empirisk del 

Branche- 
karakteristika 

Aktuelle  
risici 

Delkonklusion 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del 2 Denne del har til formål at præsentere en 

grundigere gennemgang af karakteristika ved 

fondsmæglerselskabstypen i forhold til øvrige 

finansielle selskabstyper, for at skabe indsigt 

i de unikke forhold omkring virksomhedsty-

pen. Med udgangspunkt i nuværende forhold, 

foretages en analyse af aktuelle risici der 

truer branchen. 

Teoretisk del 

Kapitaldæknings-

direktivet 

MiFID 

Delkonklusion 

Del 3 Præsentation af direktivet for kapitaldækning og 

Mifid direktivet. Der argumenteres for og fokuse-

res på de primærområder som er væsentlige for 

fondsmæglerselskaber og det vurderes hvorvidt 

reglernes implementering fungerer efter målsæt-

ninger. Der inddrages teoretiske kilder til gennem-

gangen heraf. Efter kortlægning af hvert direktiv 

følger en analytisk gennemgang hvor særlige pro-

blemstillinger identificeres og vurderes. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Synergi mellem  
direktiverne 

Kommende regeltiltag 

Konklusion 

Med udgangspunkt i delkonklusionerne i del 2 og 

del 3, benyttes disse til at analysere regulativernes 

indgriben i virksomhedstypen og hvilken effekt 

dette medfører for såvel interne som eksterne aktø-

rer. Der fokuseres særligt på synergieffekter mel-

lem regler og forventede kommende regeltiltag. 

Der søges at identificere hvor reglerne er effektive, 

tilstrækkelige og utilstrækkelige. 

Del 4 
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5 Kildekritik 
Formålet med dette afsnit er at redegøre for de kilder, der er anvendt i afhandlingen og ikke mindst 

at vurdere deres anvendelighed. 

 

I det omfang det har været muligt, er de anvendte kilder, artikler der har været publiceret i aner-

kendte finansielle tidsskrifter. Endvidere er de valgte kilder i stor udstrækning primære kilder, og 

har således ikke været genstand for andres fortolkning inden anvendelse i denne afhandling. Derved 

vurderes afhandlingens analyser og konklusioner at få størst mulige gyldighed. Det er tilstræbt, at 

publikationer som er anvendt i afhandlingen er tilgængelige via kendte artikeldatabaser som eksem-

pelvis Business Source Complete. Herved sikres, at teksterne er vurderet til at have et akademisk 

niveau. 

 

En anden anvendt kilde er publikationer fra EU offentliggjort på officielle oplysningshjemmesider 

som beskriver de vedtagne direktiver. Det vurderes, at der er almindelig tillid til disse publikationer, 

der udsendes af den regeludstedende myndighed. Dansk lov er inddraget som kilde for størstedelen 

af den teoretiske behandling af direktiverne og deres implementering i dansk lov.  

 

Den største kildemæssige udfordring har været i forbindelse med afhandlingens empiriske afsnit, 

hvor der har været sparsomt med relevant litteratur om end den har været af høj kvalitet. Dette er 

specielt et problem i forhold til analysen af brancheforhold herunder aktuelle risici, som godt kunne 

tåle en mere bredspektret kildeanvendelse. Det vurderes dog, at den litteratur og teori der anvendes 

er i overensstemmelse med grundlæggende finansiel teori, og er forfattet af kompetente og aner-

kendte kilder.  

 

En del af virksomhedernes kapitalopgørelser og anvendte metoder offentliggøres ikke, hvilket har 

som konsekvens, at reglernes anvendelse ikke er blevet behandlet på baggrund af praksis. Dette in-

debærer, at afhandlingen ikke medtager alle temaer, som kan have praktisk betydning. Konklusio-

nerne skal ses i det lys, at der pga. manglende tilgængelighed på det empiriske område, ikke har væ-

ret mulighed for at sammenholde resultaterne med praktiske erfaringer. Målet er dog heller ikke at 

komme med en konkret analyse af det enkelte fondsmæglerselskab, men nærmere at anskue mulig-

heder og begrænsninger i de relevante direktiver. 
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6 Metode 
Der arbejdes indenfor videnskabsteorien med tre paradigmer, som hver bygger på bestemte ideolo-

gier. Der er det positivistiske paradigme, som siger, at sandheden findes ved statistiske undersøgel-

ser. Objektiviteten er i hovedsæde, der diskuteres ikke, og konklusioner bygger kun på matematiske 

og statistiske fremstillinger.  

 

Det konstruktivistiske paradigme, hvor det ultimative mål er forståelse. Forståelsen bygger på en 

subjektiv indsigt i aktørernes virkelighedsopfattelse. Helheden forklares ved aktørers motivforkla-

ringer, og der anvendes ingen kvantitative undersøgelser. Denne tilgang er det totale modstykke til 

det positivistiske paradigme. 

 

Herimellem findes det neopositivistiske paradigme, som er en modificeret version af positivismen. 

Her søges den bedste opnåelig sandhed ved at være så objektiv/neutral som mulig ved en kombina-

tion af kvantitative og kvalitative undersøgelser1. 

 

Afhandlingens problemstilling lægger op til en kvalitativ undersøgelse, hvor målet er at vurdere an-

vendeligheden af kapitaldækningsreglerne under den aktuelle markedssituation. Selvom problem-

stillingen lægger op til en kvalitativ undersøgelse vil resultaterne til dels være tilvejebragt af kvanti-

tativt analyse.  

 

Afhandlingen holder sig således indenfor den neopositivistiske tankegang, idet teorien diskuteres og 

egne vurderinger medtages. Det tilstræbes at være objektiv og kritisk.  

                                                        
1 Thurén (1997). 
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7 Identifikation af fondsmæglerbranchen 

7.1 Forretningsmodellen 
Et fondsmæglerselskab yder rådgivning til private og erhverv inden for investerings- og formueple-

je. Dette sker ud fra forskellige forretningsmodeller strækkende fra traditionel investeringsrådgiv-

ning til etablering af eget handelsbord med deraf afledte produkter til udbud. Omfanget af fonds-

mæglerselskabets services beror på hvilken tilladelse selskabet har fået af Finanstilsynet. Den tilla-

delse som selskabet har, afspejler sig i de finansielle og ikke-finansielle krav der stilles til selskabet.   

 

Fondsmæglerselskaberne er eneberettigede til, sammen med bl.a. pengeinstitutter og realkreditinsti-

tutter, erhvervsmæssigt at rette henvendelse til offentligheden og tilbyde sig som køber, sælger eller 

formidler af værdipapirer, jf. § 9, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. 

 

Fondsmæglerforeningen definerer fondsmæglerselskabernes tjenesteydelser som køb og salg for 

egen eller tredjemands regning af værdipapirer, formidling af handel med værdipapirer, erhvervs-

mæssig rådgivning vedrørende værdipapirer, porteføljepleje og afgivelse af afsætningsgaranti i for-

bindelse med emissioner2. Af lov om finansiel virksomheds bilag 4 fremgår hvilke serviceydelser 

fondsmæglerselskabet kan udbyde og af bilag 5 hvilke instrumenter, der kan handles med inden for 

rammerne af et fondsmæglerselskab.  

 

Honoreringen består typisk af et grundhonorar som sædvanligvis fastsættes i forhold til den forval-

tede portefølje, og et performance fee som fastsættes, som en procentdel af den genererede avance 

på porteføljen. Det er fondsmæglerselskabets kendskab til markedet og de udbudte finansielle pro-

dukter sammen med evnen til at estimere tilknyttede risici og diversificere porteføljen med indbyr-

des korrelerede investeringer, som kunden hovedsagligt betaler for.  

 

Som oftest har fondsmæglerselskabet fuldmagt til at handle på vegne af kunden og derfor adgang til 

kundes depot i et pengeinstitut. For mindre engagementer er det almindeligt at fondsmæglerselska-

bet blot yder investeringsrådgivning, hvorefter det er kunden selv, der sørger for at foretage de af-

ledte handler. 

 

 

                                                        
2 Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber. 
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Virksomhed som fondsmæglerselskab kræver Finanstilsynets godkendelse jf. § 9, stk. 1 i lov om 

finansiel virksomhed. Der opnås med tilladelsen ret og pligt til at benævne selskabet ”fondsmægler-

selskab”, jf. lovens § 9. stk. 5.  

 

7.2 Fondsmæglervirksomheden 
Fondsmæglerselskaber har eksisteret som en tilsynsunderlagt virksomhedstype siden 1996, hvor 

den anden børsreform trådte i kraft3.  

 

Fondsmæglerselskabet betragtes derfor i dag som en finansiel virksomhedsform, hvilket indebærer, 

at virksomheden er underlagt lov om finansiel virksomhed, samt de reguleringer der i øvrigt er 

knyttet til finansielle virksomheder. Der er i det eksisterende regelsæt fastsat ganske omfattende 

krav til form, drift, rapportering, compliance mv. 

 

7.3 Unikke forhold 
Det er ved § i 7, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed bestemt at fondsmæglerselskaber ikke må yde 

udlån, idet udlånsvirksomhed er forbeholdt bankerne. Alle handler som fondsmæglerselskaber fore-

tager sig på vegne af kunder, er derfor for kundens egen regning. Der handles derfor altid på lukke-

de bøger i forhold til fondsmæglerselskabets kunder, hvilket nok er den vigtigste forskel til banker-

ne, som handler på åbne bøger i forhold til deres kunder.  

 

Som konsekvens heraf er de afledte risici for et fondsmæglerselskab anderledes i forhold til en 

bank. Bankerne er eksponerede over for en væsentlig kreditrisiko i form af risikoen for at udlån ik-

ke kan tilbagebetales. For fondsmæglerselskaber er dette ikke tilfældet i kraft af at handler foretages 

på kundens risiko og regning. Kreditrisici vil kun i uvæsentligt omfang være knyttet til poster uden 

for den primære aktivitet.  

 

Markedsrisiko som er den risiko for tab, der opstår som følge af uventede ændringer i markedet, 

f.eks. renteniveau og aktiekurser, er med tilsvarende argumentation heller ikke direkte betydning for 

et fondsmæglerselskab. Ændringer i renteniveau og aktiekurser får derimod en indirekte indflydelse 

på fondsmæglerselskabets indtjeningsmuligheder (jf. afsnit 7.5), men udgør ingen væsentlig risiko 

på selskabets egne bøger. Markedsrisiko spiller ligesom kreditrisikoen en afgørende rolle for ban-

ker. 
                                                        
3 Markedsudvikling i 2008 for fondsmæglerselskaber. 
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Som følge af adskillelsen mellem fondsmæglerselskabet og kundernes bøger, eksisterer der ingen 

direkte sammenhæng mellem økonomiske tab i fondsmæglerselskabet og tab på de administrerede 

formuer. Disse to økonomiske enheder optræder således uafhængigt overfor hinanden i forhold til 

afledte effekter af solvensproblemer. Dermed er relationen mellem fondsmæglerselskabet og kunde 

væsentlig anderledes end relationen mellem bankvirksomhed og kunde.  

 

Ved likviditetsvanskeligheder i banker, har indlånere en øjeblikkelig interesse i at sikre fyldestgø-

relse af tilgodehavender. Tilsvarende gælder for banken, når låntager ikke kan indfri gældforpligtel-

sen til banken. I fondsmæglerselskabet eksisterer denne problemstilling ikke, da fondsmæglersel-

skabet ikke foretager udlån og kundens formue står i dennes eget depot.  

 

Disse afgørende forskelligheder mellem bankvirksomhed og fondsmæglerselskab er væsentlige, når 

problematikken i de regelsæt, som uden særskilt tilpasning er gældende for såvel bankvirksomhed 

som for fondsmæglerselskaber, skal vurderes.  

 

En vurdering af reglerne om f.eks. kapitaldækning ud fra et investorbeskyttelsessynspunkt, må nød-

vendigvis tillægges andre forudsætninger for en bank end for et fondsmæglerselskab idet unikke 

forskelle kendetegner de to virksomhedsformer. Det er med disse iboende forskelle in mente, at 

nærværende opgave skal læses og problemformuleringen anskues. 
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7.4 Aktører 
Siden 1997 og frem til 2007 har antallet af registrerede fondsmæglerselskaber i Danmark ligget for-

holdsvis stabilt på 28 - 32 registrerede fondsmæglerselskaber. I 2008 sås en markant stigning på 16 

fondsmæglerselskaber, hvorefter der var registreret i alt 46 fondsmæglerselskaber4.  

 

Det stabile antal registrerede fondsmæglerselskaber dækker over en relativ stor aktivitet af tilgang 

af nye fondsmæglerselskaber og afgang af eksisterende fondsmæglerselskaber af både store og små 

virksomheder. Da andre finansielle virksomheder end fondsmæglerselskaber udfører værdipapir-

handel for kunder og for egen regning, er til og afgang i forbindelse med registrering ikke ensbety-

dende med en til og afgang fra markedet, men kan lige såvel betyde, at virksomhederne driver den 

finansielle aktivitet i en anden form - eksempelvis i pengeinstitutregi.  

 

Det er forsøgt at kortlægge antallet af konkurser i branchen, men der er ikke fundet en egentlig sta-

tistik herpå. Det fremgår ved gennemgang af virksomhedsdatabasen BiQ, som er en webbaseret 

dansk udbyder af erhvervsinformation som løbende indhenter data fra Erhvervs- og Selskabsstyrel-

sen, at to ud af 83 historisk registrerede fondsmæglerselskaber har været erklæret konkurs. Øvrige 

er ophørt ved almindelig likvidation eller fusion. 

 

Fondsmæglerbranchen er præget af få store aktører som indtjeningsmæssig tegner sig for over halv-

delen af den samlede indtjening blandt fondsmæglerselskaberne.  

 

Koncentration på de fem største 
fondsmæglerselskaber 2008

Netto gebyr- og 
provisionsindtægter 
mv. (t.kr)

Procent- 
andel 

Carnegie Asset Management FMS 389.523 26,9
BI Asset Management FMS 311.715 21,5
Fondsmæglerselskabet af 2004 189.448 13,1
Formuepleje FMS 182.692 12,6
Sparinvest Fondsmæglerselskab 63.261 4,4
I alt 1.136.639 78,5  

Figur 1. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet (Markedsudvikling 2008 for fondsmæglerselskaber). 
 

Figur 1 viser at 78,5 pct. af de samlede gebyr- og provisionsindtægter skabt af fondsmæglerselska-

ber stammer fra de fem største aktører på markedet. Det fremgår endvidere at ca. 48 pct. af bran-

chens omsætning tegnes af de to største aktører. 

                                                        
4 Markedsudvikling i 2008 for fondsmæglerselskaber. 
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7.5 Indtjening 
Nedenstående figur 2 viser, hvorledes den marginale indtjening har været stigende i perioden fra 

2003 og frem til 2007, hvor stigningen topper med en indtjening på kr. 2,13 pr. omkostningskrone. 

Det samme mønster afspejles i resultatet før skat, som har været støt stigende i samme periode. Det 

ses, at fondsmæglerselskaberne har oplevet en særdeles positiv udvikling i indtjeningen frem til 

2007.  

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indtjening pr. omkostningskrone 1,31 1,36 1,95 1,86 2,13 1,62
Resultat før skat (t.kr.) 307 453 748 861 1143 535  

Figur 2. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet (Markedsudvikling 2008 for fondsmæglerselskaber).  
 

Årsrapporten 2008 for Danmarks største fondsmæglerselskab Carnegie Asset Management Fonds-

mæglerselskab A/S udviser et resultat før skat på ca. t.kr 205.000 mod ca. 346.000 i 2007. Dette 

svarer til et fald på ca. 61 pct.  

 

Det fald som fondsmæglerselskaberne har oplevet i 2008, er i 2009 vendt til en stigning for en stor 

del af branchens aktører. Finanstilsynet har aktuelt (maj 2010) ikke offentliggjort tilsynets analyse 

af udviklingen for fondsmæglerselskaber i 2009, hvorfor analysen ikke har kunnet inddrages til 

sammenligning. 

 

7.5.1 Følsomhed overfor ændringer på de finansielle markeder 
Fondsmæglerselskabernes porteføljepleje dækker over investeringer i en bred vifte af finansielle 

produkter5. Der findes ikke officielle opgørelser6 over hvorledes danske fondsmæglerselskaber for-

deler deres investeringer på de forskellige finansielle instrumenter (aktier, obligationer, derivater 

mv.).  

 

Aktieinvestering er almindeligvis det primære fokusområde7. Flere fondsmæglerselskaber har ude-

lukkende specialiseret sig i danske aktier, mens andre investerer geografisk bredt. Andre igen har 

specialiseret sig i visse industrier som f.eks. byggeri, development og ejendomme, mens andre igen 

qua deres størrelse spænder bredt med både specialiserede og brede funderede investeringer. 

                                                        
5 Udtømmende liste over tilladte finansielle instrumenter fremgår af lov om finansielle virksomheder bilag 5. 
6 Omfattes ikke af selskabets officielle rapporteringspakke. 
7 Markedsudviklingen 2008 for fondsmæglerselskaber. 
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Danske børsnoterede aktier er således kun en blandt mange investeringsmuligheder for fondsmæg-

lerselskaberne. Fælles er dog, at aktier tegner sig for det væsentligste indtægtsgrundlag8. Typisk vil 

obligationer indgå i en aktie- og obligationsbaseret portefølje for at nedbringe risikoen ved den sam-

lede investering. Fondsmæglerselskabernes afkastafhængige indtjening vil derfor primært komme 

fra afkast genereret af de underliggende aktier.  

 

OMXC (Copenhagen) aktieindekset viser, jf. figur 3 de gennemsnitlig aktiekurser på samtlige dan-

ske børsnoterede aktier. Aktieindekset indikerer fondsmæglerbranchens følsomhed overfor generel-

le ændringer i danske aktiekurser.  Det ses således, at fondsmæglerselskabernes nettoresultat er 

særdeles påvirkeligt overfor generelle ændringer i aktiekurserne. I perioden frem til 2007 markerer 

fondsmæglervirksomhederne sig med en endnu kraftigere stigning i nettoindtjening end svarende til 

aktiemarkedet generelt. Tilsvarende ses for perioden efter 2007 et endnu kraftigere fald i indtjenin-

gen end svarende til aktiemarkedet generelt. 
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Figur 3. Kilde: Danmarks Statistik (OMXC) og Finanstilsynet. 
 

 

                                                        
8 Gebyrer og provisionsindtægter fordeles i fondsmæglerselskabernes årsrapporter ofte mellem indtægter fra aktie- og 
obligationsinvesteringer. Her fremgår det, at aktieinvesteringer er de primære. For landets største fondsmæglerselskab 
Carnegie Asset Management FMS udgjorde provisionsindtægter for aktiebaserede investeringer 2008 t.kr. 523.431 mod 
2.761 for de obligationsbaserede investeringer.   
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Da fondsmæglerselskabernes handelsområde ikke kun knyttes til de hjemlige markeder, men i høj 

grad også udspiller sig på de internationale markeder, er det relevant at foretage sammenligning 

med internationale aktieindeks. I figur 4 er foretaget sammenligning med Dow Jones aktieindekset. 

Dow Jones er verdens største indeks målt på kapitalniveau, og er derfor en velegnet informations-

kilde om det generelle aktieniveau på de vestlige aktiemarkeder. 
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Figur 4. Kilde: Dow Jones (indeks) og Finanstilsynet.  
 

Der kan registreres en vis sammenhæng i forløbet af de to kurver. Begge stiger indtil 2007 hvorefter 

2008 byder på et markant fald. Dow Jones indekset stiger fra 2003 og frem til 2007 om end det ikke 

sker nær så aggressivt som indtjeningen hos fondsmæglerselskaberne i samme periode. 

 

7.5.2 Følsomhed overfor konjunkturændringer 
Danmarks Statistik udarbejder et indeks for konjunkturgangen i Danmark, genereret på baggrund af 

en række underliggende faktorer inden for ordretilgang i industrier, beskæftigelse, byggeri mm. Af 

indekset i figur 5 ses hvorledes at konjunkturen allerede i 2006 efter en positiv udvikling vender i 

nedadgående retning. Diagrammerne i figur 3 og 4 viser, at effekten heraf først rammer aktiemarke-

derne året efter i 2007. 

 



 - 21 -

Forhold mellem konjunkturindeks og 
fondsmæglernes nettoresultat
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Figur 5. Kilde: Danmarks Statistik (indeks) og Finanstilsynet. 
 

7.6 Vurdering af udvikling 
I ovenstående diagrammer er det vist hvordan fondsmæglerselskabernes indtjening i høj grad er 

knyttet til udviklingen på danske og internationale aktiemarkeder, hvorimod generelle konjunktur-

udsving ikke rammer indtjeningen, før aktiemarkederne påvirkes heraf. 

 

De seneste års udvikling på aktiemarkederne har været karakteriseret ved kraftige længevarende 

stigninger og korte markante fald i aktiekurserne Der har været forholdsvis ubesværet adgang til at 

generere nettooverskud på aktiemarkedet i den opadgående periode. På samme måde har det været 

forbundet med ganske betydelige vanskeligheder at begå sig i perioder med konstante fald i aktie-

kurserne. Det kan derfor betvivles hvorvidt samme stringente sammenhæng mellem indtjening og 

aktieindeks ville eksistere såfremt analyse var foretaget før 2003 dvs. i en periode med mere mode-

rate aktieudsving. Det må dog fastholdes, at fondsmæglervirksomheder i særdeles høj grad er af-

hængighed af konjunkturudviklingen og ikke mindst udviklingen på aktiemarkederne. 
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8 Analyse af aktuelle forretningsrisici 
Dette afsnit skal afdække væsentlige aktuelle risici i fondsmæglerbranchen. Formålet er at skabe et 

grundlag for vurdering af kapitaldækningsreglernes og MiFIDs evne til at afdække de givne risici i 

branchen.  

 

8.1 Finanskrise 
Det blev i foregående kapitel illustreret, at fondsmæglerselskabers omsætning er tæt knyttet til ud-

viklingen på aktiemarkederne. Aktiemarkederne er traditionelt set yderst konjunkturafhængige, 

hvorfor fondsmæglerselskaberne i særlig grad er udsatte, når konjunkturerne og dermed aktiemar-

kederne er for nedadgående. I en rapport baseret på en omfattende international undersøgelse blandt 

fondsmæglerselskaber9, fremgår det, at den nuværende finanskrise og evne til at håndtere denne 

vurderes som den største forretningsrisiko for fondsmæglerselskaberne.  

 

Finanskrisen medfører en umiddelbar risiko som truer hele eksistensen af fondsmæglerbranchen 

internationalt. Årsagen til dette er ifølge rapporten, at recessionen har ramt fondsmæglerselskaberne 

over hele spektrummet. Både de investeringer som var risikofyldte, men også de investeringer som 

var vurderet sikre, har lidt tab. Internationalt vurderes det at 35  - 40 pct. af aktørerne i fondsmæg-

lerbranchen vil lukke alene som en umiddelbar konsekvens af finanskrisen.  

 

8.2 Branchens rygte  
Finanskrisen har medført, at branchen fremstår mindre troværdig. Investorers forventninger om 

fortsat indtjening har haft en meget direkte effekt på fondsmæglervirksomhedernes troværdighed. 

Som nævnt ovenfor har en række ellers ”sikre” produkter vist sig at være væsentlig mere risikobe-

tonede end forventet. Det forudses, at fondsmæglerselskaber der økonomisk er i stand til at overleve 

krisen, vil bukke under som følge af et skadet omdømme for branchen som helhed.  

 

Nogle eksperter vurderer at investorernes høje afkastkrav i tiden frem til finanskrisens indtræden, 

har været medvirkende til at fondsmæglernes konkurrence har været under stærkt pres. Der peges 

på at investorerne har stillet urimelige krav til forholdet mellem risiko og afkast, og at dette har ledt 

til at den reelle risiko er blevet nedtonet for at kunne levere de høje afkast til investorerne. Andre 

                                                        
9 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
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peger på, at det er fondsmæglernes egen stræben efter høje afkast der har ført til, at der er blevet 

taget unødige risici.  

 

Internationalt er Madoff Investment Securities i USA mål for et sagsanlæg omhandlende beskyld-

ninger om besvigelser for et beløb på 50 mia. dollars10. I Danmark har et af landets største fonds-

mæglerselskaber, Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, været under heftig kritik for i efteråret 

2008 at have for møblet store dele af investorernes penge som følge af investeringer i risikobetone-

de produkter med høj gearing11. Tilfælde som dette er med til at skubbe offentlighedens og investo-

rernes tillid til branchen. Målet for den negative presse omkring fondsmæglerselskaberne har pri-

mært været koncentreret om de udbudte strukturerede produkter12. Kritikken lyder, at det kan være 

uigennemskueligt for visse investorer hvor stor risiko, der er forbundet med disse produkter.  

 

I Danmark er en række banker blevet kritiseret for at have solgt firmaobligationer med særlig risiko, 

såkaldte Scandinotes, til private investorer uden at oplyse, om den reelle risiko forbundet med den-

ne investering. En sag der i foråret 2009 førte til, at pengeinstitutankenævnet afsagde kendelse om, 

at to banker skal tilbagekøbe obligationerne til nominel værdi13- også flere danske fondsmæglersel-

skaber har haft Scandinotes inddraget i deres porteføljer. Sådanne tilfælde medvirker sandsynligvis 

til krav om øget gennemsigtighed og forbedrede processer og kontroller fremover.  

 

8.3 Forandringstempoet i branchen 
Det vil altid være forbundet med en risiko, hvis en virksomhed ikke formår at tilpasse sin strategi til 

den branche og omverden som den agerer i. Særligt i en tid hvor udviklingen går stærkt og hvor 

branchen er under stadig forandring bør denne risiko have særlig bevågenhed. Der eksisterer derfor 

en central strategisk udfordring, som er afledt af et særdeles højt forandringstempo i branchen. 

 

De overordnede internationale tendenser viser, at investeringerne samler sig i enten små innovative 

nichevirksomheder, eller i store virksomheder. Virksomheder som ikke formår at definere og im-

plementere en fokuseret strategi, befinder sig i et ingenmandsland midt i mellem disse virksomheds-

typer, og har svært ved at tiltrække kunder. Samtidig bliver såkaldte alternative investeringer mere 

                                                        
10 ”Storsvindel sendte banker ned”, Børsen, d. 16. december 2008. 
11 ”Da stormen ramte Formuepleje”, Børsen, d. 20. april 2009. 
12 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
13 ”Scandinotes-investorer får medhold i Pengeinstitutankenævnet”, dr.dk, 2. april 2009.  
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og mere udbredte, hvilket leder til at produkter sædvanligvis kan klassificeres som sædvanlige eller 

som alternative.  

  

8.4 Tværpolitiske, makroøkonomiske og lovmæssige indgreb. 
I starten af 2008, da finanskrisens fulde omfang endnu var ukendt, blev det spået, at krisen vil føre 

til tværpolitiske og makroøkonomiske stramninger overfor de finansielle virksomheder14. Omfanget 

af fremtidig regelregulering som følge heraf er stadig ukendt, men det må forventes at en revision 

vil blive omfattende og vil finde sted inden for de nærmeste år15.  

 

Muligheden for nye regeltiltag vurderes som væsentlig for fondsmæglerselskaberne, idet sådanne 

tiltag frygtes at medføre mere bureaukrati og flere restriktioner. USA har aktuelt forbudt 19 finan-

sielle institutioner at sælge og distribuere visse korte positioner16. Indgrebet er blevet kritiseret for 

at være unødvendigt og til at føre til større tab for de pågældende institutioner.  

 

En forstærkende faktor for den skepsis, der knytter sig til en mulig kommende regelregulering er at 

reguleringen bliver et udtryk for ekstrem risikoaversion og mistro til markederne, hvor særligt ud-

satte områder forventes at blive de finansielle institutioner, som endnu ikke har oplevet en fuldt re-

gulativ indsats, som f.eks. tilfældet er med bankerne.  

 

Dette kritiseres fra flere sider17, set i lyset af, at finanskrisens opståen utvivlsomt kan relateres til 

bankerne og kreditinstitutterne alene. Hvis markedet skal være effektiv og velfungerende bør der 

være en naturlig balance mellem central regulering og markedets mulighed for selv at bære konse-

kvenserne af forkerte dispositioner foretaget af aktører i markedet. 

 

                                                        
14 The 2009 Business Risk Report - Asset Management.  
15 Jf. nærmere kapitel 20 ”Analyse af kommende regeltiltag”. 
16 Der refereres til ”short selling” hvilket er en metode, hvor en investor fra en broker eller lignende køber råderetten 
over et værdipapir i en aftalt periode mod afgivelse af pant heri. Investor sælger herefter værdipapiret til tredjemand og 
på et aftalt tidspunkt købes det samme antal værdipapirer hjem og afleveres til broker. Prisfaldet på værdipapiret vil føre 
til gevinst hos investor og vica versa.  
17 The 2009 Business Risk Report - Asset Management.  
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8.5 Dårlig implementering af globaliseringsstrategier 
De senere års markante globalisering, som følge af nedbrydning af barrierer for grænseoverskriden-

de investeringer, anvendelsen af it, og nødvendigheden af at have en vis størrelse for at udnytte 

stordriftsfordele til omkostningsreduktion medfører store udfordringer for branchen. Risikoen ved 

at være internationalt repræsenteret med kapitalinteresser er særlig stor når en global finanskrise 

indtræder. Globaliseringen har medført at større finanskriser ikke tager hensyn til landegrænser. Det 

der begyndte som en amerikansk krise for boligkreditinstitutter, udviklede sig til en international 

finanskrise i 2008. Det brede globale aspekt af finanskriser og konjunkturændringer er et væsentligt 

risikoelement for et selskabs globaliseringsstrategi. 

  

Velstand er ikke længere noget som kun kendetegner Vesten, og der er ikke længere tale om at ka-

pitalen kun bevæger sig fra Vesten til Østen. Der er de senere år opstået koncentrationer af væsent-

lig velstand i Mellemøsten, ligesom flere udviklingsmarkeder i Asien besidder enorme kapital-

mængder. Fra Kina, Singapore, Mellemøsten og andre udviklingsmarkeder har statslige investe-

ringsfonde (sovereign wealth funds), udnyttet finanskrisen til at gennemføre globale strategier, og 

har foretaget store investeringer i Vesten. Det er ikke længere kun USA og Europa som fører an på 

de finansielle markeder, som de senere år har fået nye og endog særdeles kapitalstærke aktører. In-

den for få år vurderes Kina til at blive verdens største økonomi, og en række andre asiatiske lande 

forventes at følge tæt efter.  

 

Nationale forskelle i konkurrenceforholdene, strukturen i de finansielle markeder og investerings-

kulturen i lande verden over, gør det særdeles udfordrende for fondsmæglerselskaber at få succes 

internationalt. Hvis det ikke lykkes, er risikoen for at miste vækstmuligheder stor. Dette vil særlig 

gå ud over nationale aktører hvis hjemlige markeder er for små til at danne grundlag for stordrift. 

Danmark er i den sammenhæng lille, hvilket indebærer en særlig og væsentlig risiko for de hjemlige 

fondsmæglerselskaber. Det vurderes af eksperter18, at evnen til globalisering, vil adskille de bedste 

fra de dårligste fondsmæglerselskaber. 

 

8.6 Konkurrence fra andre områder af den finansielle sektor 
I de seneste år er traditionelle fondsmæglerselskaber blevet udfordret af etablerede finansielle virk-

somheder såsom banker og forsikringsselskaber, som har vist god evne til at indsamle investeringer. 

                                                        
18 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
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Det vurderes, at disse virksomheder vil blive populære blandt baby-boomer-generationen19 i takt 

med, at generationen når pensionsalderen og derfor vil være interesserede i sikre investeringer, hvor 

forsikrings- eller bankprodukter kan være attraktive20. Mange banker er hårdt ramt af finanskrisen, 

men har dog ikke mindst i kraft af finansielle bankpakker opretholdt en sund forretning. Deres om-

fattende kunderelationer vil være en betydelig markedsfordel. Analytikere vurderer21 at i et svært 

marked, er kunderne mere tilbøjelige til at fravælge deres fondsmæglerselskab end deres bank. Det-

te vil naturligt lede til, at de banker som klarer sig gennem finanskrisen på fornuftig vis, vil ende op 

med at have en stærkere konkurrencemæssig fordel end før finanskrisen.  

 

En medvirkende faktor til at kunderne vil vurdere bankerne sikrere end fondsmæglerselskaberne er, 

at bankerne har været støttet finansielt af de nationale regeringer i kriseperioder, hvilket fører til, at 

investeringer gennem banker fremstår sikrere end gennem fondsmæglerselskaber. I Danmark har 

regeringen med Bankpakke I og II afbødet et potentielt direkte tab for bankkunderne, hvilket giver 

synspunktet fodfæste herhjemme.  

 

8.7 Modelrisiko 
Modelrisiko omfatter risikoen for, at de interne modeller, som benyttes til at estimere risici ved for-

skellige positioner, er for dårlige eller direkte uanvendelige. Sidstnævnte mulighed er relativ ny. 

Årsagen til at den opstår nu bunder i, at de historiske data som lægges til grund for modellerne, ikke 

længere vurderes til at give et fyldestgørende grundlag at vurdere fremtiden på. Finanskrisen og de 

afledte finansielle tab har vist, at modellerne ikke har været præcise nok, og ikke har kunnet tage 

højde for en finanskrise med de afledte effekter heraf. 

 

Modeller som baseres på historiske data, har svært ved at forudse den form for ekstremer, som ka-

rakteriserer globale finanskriser. Dette blev tydeligt gennem 2008 i takt med at finanskrisen udvik-

lede sig, og tab kunne konstateres på en lang række områder, som ellers var vurderet som sikre22. 

Brugen af historisk baserede modeller kan give en grad af falsk tryghed, der ikke er overensstem-

mende med de reelle risici.  

 
                                                        
19 Generationen født i tiden efter 2. Verdenskrig hvor fødselstallene var høje. 
20 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
21 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
22 F.eks. led investorerne i ”Jyske Invest Markedsneutral – Obligationer” et tab på mio. 800 i 2008, svarende til 80% af 
indskuddet. En investering som Jyske Invest oprindeligt vurderede som lavrisiko på tidspunktet for udbuddet. 
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Den væsentligste kritik går på kompleksiteten i de anvendte modeller, og at ajourføringen heraf har 

været for ringe23. Basale modeller kan ikke statistisk modellere ekstreme situationer, hvilket har be-

tydet, at mange finansielle virksomheder ikke på forhånd havde overblik over, hvilken betydning 

finanskrisen kunne få for deres virksomhed. Disse risici vil givetvis kunne afdækkes gennem mere 

avancerede modeller, der inddrager empiriske forhold og moderne teori for volatile markeder. Ud-

viklingen af sådanne modeller vurderes vanskelig og ressourcekrævende, men dog helt afgørende 

nødvendig24. 

 

8.8 Evne til at udnytte vækstmuligheder 
I en tid hvor det mest oplagte umiddelbart vil være at tænke defensivt, vurderes det af flere aktører i 

branchen25, at der ligger en stor udfordring i at identificere og udnytte vækstmuligheder i det nuvæ-

rende økonomiske marked. Der er altid stor fokus på de kortsigtede præstationer, hvilket tit sker på 

bekostning af den mere langsigtede planlægning. Med finanskrisen udbygges tendensen til kortsig-

tet tænkning yderligere, hvilket kan blive en fælde for fondsmæglerselskaberne. 

 

Det er afgørende, at nye produkter konstrueres til at fungere under skiftende markedsforhold, og 

ikke kun drager fordel af midlertidige tendenser i markedet. Ligeledes er det nødvendig, at der tæn-

kes langsigtet ved implementering af omkostningsbesparende strategier. Risikoen er, at der i denne 

forbindelse tænkes for kortsigtet, når aktiviteter samles i pools, og når administrative funktioner 

centraliseres og outsourches som led i besparelser.  

 

Det er en vigtig balance mellem relevante omkostningskontroller og håndtering af stordriftsfordele 

på den ene side, og besparelser som negativt påvirker værdien af slutproduktet overfor kunden på 

den anden side. Der er for nyligt stillet spørgsmålstegn ved, om fondsmæglerselskaberne er deres 

honorarer værd, hvilket utvivlsomt er tegn på, at kampen for kortsigtede besparelser er gået for 

vidt26.  

 

                                                        
23 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
24 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
25 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
26 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
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8.9 Reduktion i investorers risikoappetit 
Den nuværende finanskrise har naturligt mindsket mange investorers risikovillighed, og det frygtes 

af flere aktører, at denne tendens vil fortsætte i en lang periode fremover27. Siden begyndelsen af 

2008 er flere og flere investorer blevet følsomme overfor nyheder i markedet, hvilket har betydet, at 

investeringer hurtigere indfries under eller efter kursfald. Dette strider mod markedsteorierne, men 

bliver alligevel et instinktivt valg i et skrøbeligt marked28. Dette leder til, at der ophobes kapital, 

som ikke bliver investeret, og dermed indirekte medvirker til at forlænge krisens varighed. 

                                                        
27 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
28 The 2009 Business Risk Report - Asset Management. 
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9 Delkonklusion - empirisk afsnit 
Dette afsnit afdækker den historiske udvikling i branchen, analyserer aktuelle risici og tegner et bil-

lede af den aktuelle konkurrencesituation. Formålet er at bibringe et brugbart empirisk grundlag for 

den senere afsluttende analyse af kapitaldækningsreglernes og MiFIDs evne til at håndtere og af-

dække de aktuelle risici i branchen. 

 

Det kan konstateres, at indtjeningen i fondsmæglerbranchen er nært forbundet med den generelle 

udvikling på aktiemarkederne. Ses der isoleret på det nationale konjunkturindeks er sammenhængen 

med indtjeningen ligeledes tydelig. Dog ses, at faldende konjunkturer først påvirker fondsmægler-

nes indtjening ca. 1 år efter når effekten heraf er slået igennem på aktiemarkederne. 

 

Branchen har, trods en forholdsvis lang periode med stigende indtjening, stadig et stabilt antal aktø-

rer, om end der er jævn udskiftning hvor gamle aktører går fra og nye kommer til, jf. nærmere afsnit 

7.4, hvor det også fremgår, at nogle aktørers aktiviteter drives videre i andet regi eller er udskilt fra 

f.eks. et pengeinstitut. Af den årsag er aktivitetsniveauet inden for formueforvaltning i Danmark 

svært at afdække. 

 

Det vurderes at konkurrencen blandt fondsmæglerselskaberne er moderat. Branchen er præget af få 

store aktører, som står for størstedelen af indtjeningen i branchen. Disse aktører sidder tungt på sto-

re markedsandele og har en længere historik i branchen. Nye aktører kan forholdsvis omkost-

ningslet træde ind i branchen, men har svært ved at få væsentlige markedsandele. 

 

De aktuelle risici i branchen er i høj grad præget af den aktuelle finanskrise og afledte effekter her-

af. Finanskrisens negative indflydelse på aktiemarkederne, har medført faldende indtjening for 

fondsmæglerne, hvilket igen har ført til at en række nye risici er blevet aktuelle. Branchens om-

dømme har lidt alvorlig skade, hvilket vurderes at få alvorlige konsekvenser for en stor del af de 

nuværende aktører, uagtet, at flere aktører angiveligt klarer sig gennem finanskrisen i første om-

gang.  

 

Finanskrisen ventes at resultere i en række centrale politiske initiativer, som muligvis vil indskræn-

ke fondsmæglerselskabernes handlefrihed og betyde nye krav til kapitaldækningen, compliance mv. 

Det forventes, at fondsmæglerselskaberne udgør en særlig målgruppe, eftersom branchen endnu ik-

ke er reguleret i samme omfang som banksektoren. Centrale politiske tiltag udgør samtidig en risiko 
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i forhold til konkurrenceevnen over for de banker, der udbyder asset management, eftersom banker 

sædvanligvis i højere grad bliver hjulpet fra centralt politisk hold end fondsmæglerselskaber, og 

alene af denne årsag fremstår som en mere pålidelig formueforvalter end fondsmæglerselskaberne. 

Som eksempel kan der henvises til Bankpakke I og II som udelukkende havde bankerne som adres-

sater og ikke den finansielle sektor som helhed. 

 

Investorernes interesse er blevet væsentlig reduceret, hvilket er med til at fastholde den aktuelle si-

tuation. Global pessimisme og manglende tiltro til markederne er en udfordring for fondsmægler-

selskaberne.  

 

Der tegner sig et billede af en fondsmæglerbranche, der har gennemgået en markant udvikling de 

seneste ca. 6 år. Hvor usædvanlig fremgang er afløst af udsædvanlig nedgang, og hvor aktuelle risi-

ci er væsentligt forandrede i forhold til tidligere tider, og ikke mindst hvor muligheden for fornyet 

fremgang stiller krav om revurdering og nytænkning af de eksisterende risikomodeller.  
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10 Rationale bag finansiel regulering 
I dette afsnit afdækkes nødvendigheden af behovet for finansiel regulering af bl.a. fondsmæglersel-

skabernes kapital og investorbeskyttelsesforhold. 

 

Umiddelbart er der ingen grundlæggende hindringer til stede for at lade banker, sparekasser og an-

dre finansielle institutioner selv bestemme størrelsen af den kapital der er nødvendig for at imøde-

komme de risici, der er forbundet med at drive fondsmæglervirksomhed - ganske som det er tilfæl-

det med almindelige handels- og produktionsvirksomheder. Ligeledes er det ingen selvfølge, at der 

skal eksistere ufravigelige regler for hvordan finansielle virksomheder skal opbygge og håndtere 

investorbeskyttelse. Det kunne udmærket tænkes, at sådanne forhold udelukkende beroede på pri-

vatretlige aftaler mellem parterne. 

  

Der er dog alligevel en række relevante argumenter for at have regler, der stiller krav til både basis-

kapitalforhold og håndtering af investorbeskyttelse. Ifølge Llewellyn (1999) er der tre konkrete mo-

tiver til at indføre kapitalkravsregler og finansiel regulering i det hele taget: 

 

• Opretholdelse af systemisk stabilitet. 

• Sikring af et sundt finansvæsen. 

• Forbrugerbeskyttelse. 

 

10.1  Systemisk stabilitet 
Systemisk stabilitet er udtryk for de sammenhængende roller, som de finansielle virksomheder dan-

ner i et moderne samfund29. Bringes dette system ud af balance, vil det have vidtrækkende konse-

kvenser for samfundet.  

 

Dette koncept er særligt interessant for bankvirksomheder, som i langt højere grad er gensidigt af-

hængige. Dette skyldes princippet om såkaldte runs, hvor en mistanke hos en indskyder om at ban-

ken er i vanskeligheder får en dominoeffekt, så andre indskydere også kræver deres tilgodehavender 

udbetalt. Da udbetalingerne foretages efter først-til-mølle-princippet, vil dette hurtigt sætte banken 

under pres, i takt med at likvide beholdninger udtømmes. Problemet ligger i bankernes finansie-

ringsstruktur, som typisk beror på udlån i form af lange kontrakter med en dertil afstemt usikkerhed. 

                                                        
29 Jorion (2001). 
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Hertil kommer, at der ikke er noget effektivt sekundært marked, som aktiverne kan afsættes på, li-

gesom aktivernes værdi er estimeret på baggrund af forventningen om going concern forhold. Re-

sultatet bliver, at aktiverne ikke umiddelbart kan likvideres og banken bliver insolvent.  

 

Samme forhold gør sig ikke gældende for fondsmæglerselskaberne, af den simple årsag at de ifølge 

lovgivningen, jf. § 7, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, ikke må drive udlånsvirksomhed. På 

trods af dette betragtes de øvrige finansielle sektorer sædvanligvis som ansvarlige dele af den sy-

stematiske stabilitet, fordi effekten af disse aktørers konkurs ofte er, at de sociale omkostninger 

overstiger de tabte formuer, hvilket ifølge Llewelyn (2001) er et væsentligt argument for at have 

kapitalkravsregler i den finansielle sektor.  

 

Med sociale omkostninger menes de følgeeffekter, et konkurs eller lignende i den finansielle sektor 

kan få for øvrige aktører i sektoren, hvilket igen kan spredes til forbrugere, investorer, aktiemarke-

der mv.. Et eklatant eksempel på denne effekt fremstod under den nuværende finanskrises udbrud i 

2007 foranlediget af, at en række kreditinstitutioner i USA udstedte risikofyldte lån til boligejere. I 

takt med at boligpriserne i USA faldt, og boligejerne dermed mistede deres kreditværdighed, rullede 

en makroøkonomisk effekt heraf gennem verdensøkonomien og endte til sidst med at munde ud i en 

verdensomspændende recession. Det er denne effekt, som Llewelyn (2001) beskriver som den soci-

ale omkostning, der langt overstiger den direkte omkostning forbundet med fejldispositioner foreta-

get af en eller flere aktører i den finansielle sektor.  

 

Teorien søger ikke at årsagsforklare hvorfor og hvordan kriser breder sig, men påpeger at effekten 

af dårlig beslutningstagen i én eller flere finansielle virksomheder, af den ene eller anden årsag, kan 

få konsekvenser for øvrige aktører og markedet som helhed.  

 

10.2  Imperfekte markeder 
I et marked hvor alle finansielle services og ydelser foregår under fuldkommen konkurrence (ingen 

informationshindringer, interessekonflikter eller principal/agent problemer), vil behovet for regule-

ring ikke være til stede, og vil i så fald udelukkende medføre en nettoudgift for forbrugeren30. I vir-

kelighedens verden er dette dog ikke tilfældet. Formålet er via reguleringer i markedet, at korrigere 

                                                        
30 Llewelyn (2001). 
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for disse huller i konkurrenceforholdene og dermed beskytte forbrugerne31. Llewelyn (2001) næv-

ner en række områder, hvor imperfekte markedsforhold syner igennem: 

 

• Utilstrækkelig informationsadgang (forbrugerperspektiv). 

• Asymmetrisk information (forbrugerne er dårligere informerede end udbyderne af finansiel-

le services). 

• Gebyrer og omkostninger hos agent (asymmetrisk information bruges til at udnytte forbru-

ger). 

• Problemer med at vurdere kvaliteten af produkter og services på købstidspunktet. 

• Upræcise produktinformationer og kontrakter. 

• Forbrugere ikke lige udrustede til at gennemskue visse komplekse finansielle produkter. 

 

Herudover opstår også det klassiske principal-agentproblem. Det er fondsmæglerselskabets interes-

se at få udløst størst muligt afkast, hvilket ikke er foreneligt med investors interesse i at påtage sig 

mindst mulig risiko i forhold til afkastet. En typisk problemstilling er risikoestimeringen på udbudte 

produkter, som alt andet lige, vil blive estimeret under den reelle risiko af fondsmæglerselskabet, i 

forsøget på at sælge produktet, hvorimod forbrugeren, alt andet lige, vil estimere risikoen over den 

reelle værdi. 

 

Uden finansiel regulering er risikoen, at forbrugerne mister tilliden til fondsmæglerbranchen, da det 

ikke umiddelbart lader sig gøre, at vurdere gode fondsmæglerselskaber fra mindre gode. Den sande 

kvalitet vil nemlig først vise sig efter et stykke tid. Dette problem kendes blandt andet fra artiklen, 

The Market for ”Lemons”32, der beskriver hvordan risikoaverse forbrugere i yderste konsekvens vil 

forlade markedet helt. I dette tilfælde vil markedet bryde sammen. Så længe der eksisterer dårlige 

fondsmæglerselskaber, eller lemons, bliver gode selskaber tilsvarende straffet. Finansiel regulering 

vil her fjerne de dårligste aktører fra markedet, hvilket såvel forbrugerne som de mere seriøse 

fondsmæglerselskaber derfor tilskynder. 

 

Regulering af og tilsyn med værdipapirmarkederne bidrager ligeledes til større sikkerhed og gen-

nemsigtighed for investorerne. Dette kan medvirke til lavere handelsomkostninger og dermed lavere 

finansieringsomkostninger og højere investeringer samt til en mere effektiv fordeling af opsparing 

                                                        
31 Llewelyn (2001). 
32 Akerhof (1970). 



 - 34 -

og investeringer. Hermed opnås på længere sigt en større værdiskabelse for samfundet som hel-

hed.33. 
 

Endelig er der ”stordriftsfordele” ved at have finansiel regulering. Uden en central tilsynsmyndig-

hed til at overvåge den finansielle sektor, er det op til de enkelte forbrugere selv at foretage de nød-

vendige undersøgelser. Disse undersøgelser vil derfor teoretisk set blive foretaget lige så mange 

gange som der er forbrugere.  

 

I denne sammenhæng opstår der et problem omkring forbrugerens utilstrækkelige informationssøg-

ning og free-rider konceptet34. Dette koncept betyder, at alle forbrugere antager at andre forbrugere 

har undersøgt sikkerheden og integriteten hos udbydere af finansielle services, hvorfor ingen fore-

tager de nødvendige undersøgelser. En central, udøvende myndighed kan lettere opbygge eksperti-

se, og vil bedre kunne lægge pres på aktørerne i sektoren. 

 

 

 

 

 

                                                        
33 ”Aktiemarkedet og Globaliseringen” (2006). 
34 Llewelyn (2001). 
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11 FSAP 
MiFID og kapitaldækningsdirektivet er to af flere finansielle direktiver, som samlet er udstedt som 

led i The EU Financial Services Action Plan (FSAP). Den overordnede hensigt med FSAP er at 

etablere et indre europæisk marked for finansielle virksomheder, sikre et åbent og sikkert marked 

og have førsteklasses tilsynsregler og overvågning.  

 

FSAP er det rammeværktøj, hvori EU definerer den overordnede finansielle politik og de specifikke 

styringsværktøjer som skal fremme denne politik35. FSAP har siden indførelsen og frem til lance-

ringen af MiFID som den sidste store blok, medført store og væsentlige ændringer af reguleringen 

af de finansielle virksomheder og disses rapportering36. 

 

I den nuværende form har rammeværktøjet eksisteret siden 1999 hvor EU kommissionen sammen 

med Den Europæiske Centralbank og et udvalg bestående af de europæiske finansministre enedes 

om programmets indhold.  

 

Planen indeholder 42 konkrete tiltag inden for den finansielle sektor, hvoraf MiFID og Kapitaldæk-

ningsdirektivet udgør to af disse punkter.  

 

Baggrunden for ønsket om at fremme et fælleseuropæisk marked for finansielle virksomheder var 

blandt andet at nedbringe omkostninger for investoren. Dette lader sig gøre ved at fremme konkur-

rencemulighederne for de europæiske finansielle virksomheder, ved at tillade grænseoverskridende 

aktiviteter og i det hele taget ved at sikre et fælles grundlag i form af en ensartet lovgivning.  

 
 

                                                        
35 www.europa.eu/legislation_summaries 
36 Capturing value from Mifid (2006). 

http://www.europa.eu/legislation_summaries
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12 Kapitaldækningsdirektivet 

12.1 Baggrund og hensigt 
Capital Adequacy Directive (CAD) nr. 49 eller på dansk Kapitaldækningsdirektivet er udarbejdet på 

baggrund af anbefalinger fra Baselkomiteen som er nedsat under Bank of International Settlements 

(BIS), som repræsenterer en række centralbanker. Baselkomiteen har udarbejdet to akkorder, hen-

holdsvis Basel I og senest Basel II, som vedrører anbefalede kapitalkravsregler mv. til finansielle 

virksomheder. Det er denne Basel II akkord som EU med udstedelse af Kapitaldækningsdirektivet 

har optaget og anvendt som grundlag for direktivet. Mere end 100 lande har tilsluttet sig Basel II 

akkorden.  

 

Hensigterne med Basel II er i store træk tilsvarende med EUs overordnede hensigt med FSAP, 

hvorfor Basel II akkorden uden væsentlige tilpasninger er videreført i kapitaldækningsdirektivet. 

Med Basel II har målsætningen endvidere været, at styrke stabiliteten i finanssektoren og ved at 

skabe ensartede kapitalkravsregler i de tilsluttende lande, og derved harmonisere konkurrencevilkå-

rene mellem virksomhederne internationalt.  

 

Akkordens praktiske metode er at fremme de finansielle virksomheders anvendelse af effektive in-

terne risk management metoder ved at gøre kapitalkravets størrelse afhængigt af selskabets risiko-

eksponering og nøjagtigheden i målingen heraf. På den måde tilstræbes det, at virksomhederne øger 

sit fokus på dets risici og i forlængelse heraf sikrer, at der tilvejebringes tilstrækkelig basiskapital til 

at kunne modstå disse (negative) udfald. Det har ikke været hensigten med Basel II at forøge den 

samlede kapitaldækning i virksomhederne, men i stedet at allokere dækningsbehovet afhængig af de 

tilknyttede risici på aktiverne hos den enkelte virksomhed. Altså jo større risiko en virksomhed lø-

ber, desto større bliver kapitalkravet. 

 

En nøje sammenhæng mellem påtagne risici og den basiskapital som selskabet råder over skal bi-

drage til, at forbrugerne ikke lider tab, som følge af virksomhedens uansvarlige eller uhensigtsmæs-

sige dispositioner. 
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12.2  Implementering 
I Danmark skete implementeringen ved lov nr. 527 af 7. juni 2006 om ændring af lov om finansiel 

virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing. Ændringsloven trådte i 

kraft den 1. januar 2007. Basel II er implementeret i dansk lovgivning i sin helhed.   

 

12.3  Kortlægning af kapitaldækningsreglerne 
I dette kapitel redegøres der for regler og udvalgte metoder i kapitaldækningsdirektiverne, primært 

med fokus på søjle I - kapitalkrav - nærmere bestemt kravet for operationel risiko. Kendskab hertil 

er særlig relevant i forbindelse med fondsmæglerselskaber. Derimod vil andre risikotyper under søj-

le I ikke blive behandlet særskilt. Søjle II, som omfatter kravene til opgørelse af individuel solvens, 

vil indgå i redegørelsen. Søjle III vil kortfattet blive gennemgået og vurderet. 

  

12.3.1 Tre Søjler 
Ved udformning af Basel II, blev der udviklet en model til illustration af de komponenter, der skal 

sikre fortsat stabilitet i den finansielle sektor. Modellen er kendetegnet ved tre søjler som tilsammen 

skal sikre stabiliteten i finanssektoren: minimumskapitalkrav, tilsynsproces og markedsdisciplin. 

Alle tre søjler anses for at være lige vigtige for at sikre stabilitet. 

 

Den første søjle angiver retningslinier vedrørende risikovægtningen af kredit-, markeds- og operati-

onel risiko. Søjle II omhandler tilsynsprocessen, der som følge af de nye muligheder for kapital-

dækning er blevet skærpet. I Danmark varetages denne opgave af Finanstilsynet, som skal føre til-

syn med de finansielle virksomheders kapitalgrundlag og sikre, at der er tilstrækkeligt med kapital 

til at dække risici samt sikre, at de formelle krav til den valgte metode overholdes.  

 

Den sidste søjle III har til formål at styrke markedsdisciplinen, ved at stille krav til mere gennem-

sigtighed. Dette indebærer, at finansielle virksomheder, skal offentliggøre mere detaljerede infor-

mationer omhandlende risici, kapitalstruktur, risikostyring osv. Guidelines for corporate governance 

er også implementeret under denne søjle. 

 

De tre søjler skal anses som værende gensidige supplerende, og dermed styrke den finansielle stabi-

litet. Det søges visuelt illustreret ved at finanssektoren hviler som en bjælke på disse tre fundamen-

ter. 
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Tilsynsproces Markedsdisciplin

Operationel Markeds-
risiko risikoKreditrisiko               

Beregning af minimumkapitalkravene

Finanssektor

Søjle 3Søjle 2Søjle 1

Figur 6. Kilde: BIS 
  

12.4  Søjle I - Kapitalkrav 
Kapitalkravene, der fremgår af §§ 124 og 125 i lov om finansiel virksomhed er den primære kapi-

talregulerende del af de tre søjler. Det er også kapitalkravene, der hidtil har givet anledning til flere 

uenigheder mellem virksomheder og Finanstilsyn37. 

 

12.4.1 Kapitalkravene i anvendelse 
I henhold til lov om finansiel virksomhed opstilles der i alt fire kapitalopgørelser som virksomhe-

derne skal udarbejde38. Det er altid den højeste værdi af de fire metoder, som udgør minimumskapi-

talkravet. Illustrativt er kravet om individuel solvens (solvensbehovet) medtaget, men optræder i 

henhold til Basel II under søjle II. De særlige forhold som gælder for opgørelsen af individuel sol-

vens behandles i afsnit 12.5.1. 

 

Virksomheden skal foretage opgørelser af alle fire metoder, før det endelige kapitalkrav kan fast-

sættes.  

                                                        
37 Jf. bl.a. Pengeinstitutankenævnets kendelse af 7. februar 2008 om krav til pengeinstituts solvensprocent. 
38 Jf. lov om finansiel virksomhed, § 125, stk. 2. nr. 1-2, stk. 5 og stk. 7.   
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Kapitalkravet

Kapitalkrav

Selskabets 
kapitalkrav

 
Figur 7. Egen tilvirkning på baggrund af lov om finansiel virksomhed.  
 
 
Minimumskapitalkravet er fastsat i lovens § 9, stk. 8 afhængig af tilladelsens omfang. Omkost-

ningskravet er fastsat i lovens § 125, stk. 5 som 25 pct. af foregående års faste omkostninger. 8 pct. 

kravet beregnes ved inddragelse af de tre anførte risikomål. Det individuelle solvensbehov fastsæt-

tes som den mængde kapital, som skal kunne tilvejebringes for at drive virksomheden uden tab i et 

år frem. 

 

12.4.2 Opgørelse af kapital 
Når basiskapitalen skal opgøres, er der ikke nødvendigvis direkte sammenhæng mellem den regn-

skabsmæssige basiskapital eller nettokapital (egenkapitalen) og basiskapitalen opgjort efter princip-

perne i Basel II. Det skyldes, at basiskapitalen skal kunne drages i anvendelse, når der er behov for 

det. Dette betyder, at det ikke kun er aktiekapitalen og tidligere års overskud som kan kapitaliseres 

som basiskapital. Flere andre regnskabsposter som ville kunne mobiliseres ved behov kan ligeledes 

medregnes, men der stilles skærpede krav til omfanget af disse poster, idet de ikke er lige velegnede 

til at absorbere tab.  

 

Eksempelvis i et tilfælde hvor det er regnskabsmæssigt besluttet at hensætte et større beløb til dæk-

ning af et sandsynligt negativt udfald af en retssag mod selskabet, vil denne hensættelse ved presse-

rende omstændigheder kunne anvendes til dækning af andre indtrufne bebyrdende hændelser, men 

dette vil unægteligt indebære forøget risiko i forhold til retssagens negative udfald. Af denne årsag 
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er det tilladt at medregne hensættelser til basiskapitalen39, men omfanget heraf begrænses dog til 50 

pct. af kernekapitalen40, bl.a. ud fra ønsket om gennemskuelighed. Desto mere risiko en virksomhed 

ønsker at tage, desto større bliver kapitalkravet til kernekapitalen. 

 

Set i forhold til tilsynsrollen og for regnskabsbruger i almindelighed medfører denne bestemmelse 

således også lettere adgang til kontrol, da kernekapitalposter fremgår direkte af årsrapporterne. 

 

12.4.3 Minimumskapitalkravet 
Minimumskapitalkravet skal fungere som sikring for et minimumsniveau for basiskapital i tilfælde 

af, at de øvrige krav beregnes til en lavere værdi, og derved sikre, at fondsmæglerselskaber har den 

nødvendige størrelse målt i kapital 

 

Minimumskapitalkravet fungerer desuden som en barriere for at meget kapitallette fondsmæglersel-

skaber får adgang til at drive finansiel virksomhed. Mindre virksomheder løber - alt andet lige - 

særlige risici. Der er større følsomhed på indtjeningen, lav spredning af markeds- og modpartsrisici, 

større følsomhed på operationelle risici og desuden højere effekt af ”reputational risk”. De letteste 

af disse selskaber afholdes fra markedet som følge af dette krav. 

 

12.4.4 Omkostningskravet 
Omkostningskravet knytter sig til fondsmæglerselskabets løbende omkostninger og er samtidig et 

groft mål for operationel risiko. Der kræves i denne forbindelse, at fondsmæglerselskabet har kapi-

tal til at dække de løbende omkostninger svarende til 25 pct. af sidste års faste omkostninger.  

 

Omkostningskravet skal ses i lyset af det relative lave minimumskapitalkrav. Da omkostningskravet 

alt andet lige ændrer sig årligt med fondsmæglerselskabets aktivitetsniveau, opnås der et selskabs-

tilpasset kapitalkrav, der således i højere grad, end hvad der gælder for minimumskapitalkravet, af-

spejler den reelle risiko. 

 

                                                        
39 BIS, del 1B, stk. III om supplerende kapital (1988).  
40 Lov om finansiel virksomhed §129, stk. 2 
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12.4.5   8 pct. kravet – Kredit- og markedsrisiko 
Kreditrisiko spiller en central rolle blandt risikovægtene, når kapitalkravene for et pengeinstitut skal 

opgøres. Dette skyldes, at en væsentlig aktivitet for et pengeinstitut er udlånsvirksomhed. I Dan-

mark og i mange andre lande, er det kun banker, der må drive udlånsvirksomhed. Derfor er kreditri-

sikoen for fondsmæglerselskaber begrænset og udgør sædvanligvis en ubetydelig vægtning i opgø-

relsen af kapitalkravet.  

 

I forhold til kundetilgodehavender, foregår opkrævningen typisk ved, at fondsmæglerselskabet 

kvartalsvis udsender faktura til dets kunder med opgørelse af periodens honorar. Kunden gives med 

udsendelsen et tidsrum til at fremkomme med eventuelle indsigelser. Herefter rekvirerer fondsmæg-

lerselskabet en udbetaling hos det pengeinstitut, hvor kundens depot opbevares. Denne udbetaling 

gennemføres direkte fra bank til fondsmæglerselskab i henhold til den aftale, der er indgået mellem 

kunden og fondsmæglerselskabet. Fondsmæglerselskabet har således normalt mulighed for selv at 

indhente sit honorar fra kundens depot, hvorfor risikoen for manglende betalingsevne og -vilje hos 

kunden er yderst begrænset. Kun i tilfælde, hvor kunden har tømt depotet i perioden frem til udbeta-

ling af honoraret, vil fondsmæglerselskabet risikere tab. 

 

Markedsrisiko er den risiko for tab, som opstår som følge af uventede ændringer i markedet, f.eks. 

renteniveau og aktiekurser. Dermed er det fondsmæglerselskabets egen handelsbeholdning, som 

dette risikomål skal håndtere.  

 

Sædvanligvis er fondsmæglervirksomheder ikke særligt eksponerede for denne risiko, da behold-

ningen af egne værdipapirer og lignende markedspåvirkelige investeringer normalt er ubetydelig. 

Gennemgang af landets to største fondsmæglerselskabers årsrapporter for 2008 (Carnegie og For-

muepleje), viser også, at disse investeringsaktiver udgør en yderst begrænset del af aktivmassen. 

Der er dog, betinget af den fornødne tilladelse hertil fra Finanstilsynet, ikke umiddelbart noget hin-

der for, at et fondsmæglerselskab kan foretage egne investeringer for væsentlige beløb. Formuepleje 

A/S, Fondsmæglerselskab oplyser, at denne er eksponeret for markedsrisiko, og at markedsrisiko 

indgår i opgørelsen af de risikovægtede aktiver om end risikoen er begrænset41.  

 

På denne baggrund vurderes det, at kredit- og markedsrisiko ikke er en væsentlig faktor for fonds-

mæglervirksomheder, og vil derfor ikke være genstand for yderligere analyse. 

                                                        
41 Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, årsrapport 2008 
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12.4.6 8 pct. kravet - Operationel risiko 
Af de tre risikoposter som er indeholdt i Basel II, er operationel risiko den væsentligste for fonds-

mæglerselskabet. Basel II definerer operationel risiko på følgende måde: 

 

“Operational risk is defined as the risk of loss from inadequate or failed internal processes, 

people and systems or from external events”42 

 

Dette skyldes, at stort set alle de tabstyper som et fondsmæglerselskab kan tænkes at blive udsat for 

i forbindelse med den normale daglige drift, vil kunne begrundes med et svigt i disse operationelle 

forretningsgange. At operationel risiko er væsentlig for fondsmæglerselskaber skyldes både det for-

hold, at dette risikomål dækker over væsentlige områder med tabsrisici for fondsmæglerselskabet 

som virksomhedstype, samt den omstændighed, at ingen af de andre risikomål synes at kunne an-

vendes. 

 

Ligesom det gør sig gældende for markeds- og kreditrisiko, findes der tre metoder at vælge imel-

lem, når de operationelle risici skal opgøres. 

 

Basisindikatormedtoden

Den avancerede målemetode

Standardindikatormetoden

K
om

pl
ek

si
te

t

 

Figur 8. Metoder til opgørelse af operationel risiko. 
 

Metoderne for opgørelse af operationel risiko er af stigende kompleksitet, men sikrer tilsvarende at 

der opnås en mere præcis opgørelse af operationelle risici. Det forventes, at større virksomheder 

                                                        
42 BIS (2004). 
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som har en signifikant eksponering overfor operationelle risici, skal benytte en af de avancerede to 

metoder.  

 

12.5  Søjle II - Tilsynsprocessen 
Tilsynet med de danske finansielle virksomheder foretages af Finanstilsynet, som påser, at lov om 

finansiel virksomhed, efterleves, jf. lovens afsnit XI.  

 

I perioden før implementeringen af Basel II var tilsynets rolle, i relation til Basel I, primært at over-

våge, om de finansielle virksomheder levede op til det fastsatte 8 pct. krav. Det er blandt andet hen-

sigten med Basel II, at tilsynet skal have flere beføjelser. Tilsynets opgave er ikke alene at sikre den 

nødvendige kapital, men også at opfordre til at udvikle og anvende bedre risikostyringsteknikker til 

at måle og håndtere risici43. 

 

12.5.1 Individuelt solvensbehov 
Krav om opgørelsen af individuelt solvensbehov fremgår af søjle II, og er derfor ikke underlagt 

samme detailmetoder som 8 pct. kravet. Formålet med individuel solvens er at sikre at selskabet har 

kapital til at dække alle de risici, der er forbundet med driften. Modsat de øvrige standardiserede 

kapitalkrav, skal solvensbehovet opgøres subjektivt af fondsmæglerselskabet selv.  

 

Af denne årsag figurer kravet om opgørelse af individuel solvens ikke under de øvrige kapitaldæk-

ningskrav, der i højere grad kan betragtes som kvantitative opgjorte minimumskrav. Indrapportering 

af solvensbehovet til Finanstilsynet er et krav på lige fod med kapitaldækningskravene i søjle I. Til-

synet skal i den forbindelse godkende de bagvedliggende metoder og vurderinger. 

 

Det fremgår af § 125, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 

2010: 

 

”Fondsmæglerselskabers bestyrelse og direktion skal sikre, at selskabet har en tilstrækkelig basis-

kapital og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og 

opretholdelse af en basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække sel-

skabets risici”.  

                                                        
43 BIS (2004). 
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Det fremgår endvidere af § 125, stk. 7, at bestyrelse og direktion på denne baggrund skal opgøre 

fondsmæglerselskabets individuelle solvensbehov. 

 

Tilstrækkelig basiskapital er den kapital der skal til for at dække solvensbehovet. Den tilstrækkelige 

basiskapital opgøres som det beløb, der er passende til at dække virksomhedens risici jf. ovenståen-

de. Solvensbehovet opgøres som procent i forhold til de risikovægtede aktiver.  

 

Da solvensbehovet skal dække samtlige driftsrisici, er den væsentligste udfordring at få defineret 

hvad der skal betegnes som risikoområder. Den tilstrækkelige basiskapital skal være i overens-

stemmelse med de samfundsmæssige forhold, som virksomheden driver sine forretninger under, 

samt virksomhedens egen risikoprofil, jf. bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 1.  

 

Bekendtgørelse om kapitaldækning oplister i bilag 1 en række risikoområder som skal vurderes ved 

opgørelsen af solvensbehovet. Vægtningen af disse risikoområder afgøres af den enkelte risikopro-

fil. Herudover kan fremtidige ændringer i virksomhedens strategi og påvirkninger på virksomhe-

dens omdømme inddrages. Dette kan dog ikke medføre lavere solvensbehov, end en opgørelse ba-

seret på virksomhedens risikoprofil vil udvise. Ikke alle risikoområder vil være lige væsentlige for 

fondsmæglerselskaber.  
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12.6 Søjle III - Markedsdisciplin 
Den tredje og sidste søjle, indeholder de finansielle virksomheders oplysningspligt. Det er formålet 

at offentliggørelseskravene vedrørende bl.a. kapitalstruktur- og dækning, risikoeksponeringer, risi-

kostyringssystemer og regnskabsprincipper, skal være en effektiv måde at informere markedet på, 

og således skabe øget gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem de finansielle virksomheder. 

 

Ligesom det er tilfældet med de internationale regnskabsstandarder (IAS / IFRS), bygger søjle III 

på begrebet væsentlighed. Information anses herunder som væsentlig, hvis undladelse eller misrap-

portering, vil påvirke informationsbrugeren; eksempelvis en investor. De finansielle virksomheder 

pålægges dog ikke at offentliggøre fortrolige eller konkurrenceskadende oplysninger. 

  

I Danmark er søjle III implementeret i lovgivningen i kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsens bi-

lag 20 omkring virksomhedens oplysningsforpligtelser. Oplysningspligten gælder såvel kvalitative 

og kvantitative informationer og omfatter følgende: 

 

• Generelt 

o Målsætninger og risikopolitikker. 

o Anvendelsesområde. 

• Kapital 

o Opgørelse af basiskapital. 

o Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital. 

§ Oversigt over metode til vurdering af solvensbehov. 

§ Beregning af operationel risiko efter en af de tre metoder. 

o Andre risici (modparts-, kredit- og udvandingsrisici). 

 

Udover at selskabets basiskapital skal andrage et minimumsbeløb efter reglerne under søjle I og II, 

og disse opgørelser skal godkendes af Finanstilsynet, er det under søjle III tillige et krav at resulta-

terne skal offentliggøres. 
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13 Analytisk vurdering af kapitaldækningsdirektivet 

13.1  Søjle I – Minimumskapitalkravet 
Det forhold, at der stilles krav om en vis mængde kapital uafhængigt af virksomhedens aktivitetsni-

veau og påtagede risici, ligger ikke umiddelbart i forlængelse af den risikoafhængige tilgang til ka-

pitalkrav som i øvrigt er indeholdt i regelsættet. Det vurderes alligevel hensigtsmæssigt, at der fast-

sættes et nedre kapitalkrav til selskaberne på trods af, at et selskabs risici ifølge regelsættets andre 

metoder vil kunne afdækkes af en lavere basiskapital. 

 

I forhold til tilsynspligten er det da også mest hensigtsmæssigt, at de selskaber som underlægges 

kontrol, har en vis størrelse og volumen, hvilket blandt andet afhænger af kravene til kapitalrejs-

ning. 

 

Metoden vurderes som effektiv til at afholde de mest kapitallette selskaber fra at drive fondsmæg-

lervirksomhed, hvilket, som påpeget i afsnit 12.4.3, alt andet lige medfører særlige risici.  

 

13.2 Søjle I - Omkostningskravet 
Den lineære sammenhæng mellem omkostningerne og basiskapitalkravet er med til at levere en, om 

end ikke særlig præcis, men dog overordnet opgørelse af risici knyttet til aktivitetsniveauet i selska-

bet. Metoden er effektiv fordi den er enkel at opgøre og dermed overskuelig for den selskabsstørrel-

se, som danske fondsmæglerselskaber typisk har.  Der opnås ikke et præcist risikobillede, men i 

samspillet med kravet om opgørelse af individuelt solvensbehov, fungerer modellen effektivt.   

 

13.3  Søjle I – Solvenskravet 
Som følge af at markeds- og kreditrisicivægtningen ikke er væsentlig for fondsmæglerselskaber, vil 

de operationelle risici veje tungt, når solvenskravet skal opgøres. I kraft heraf foretages der en ana-

lytisk vurdering af de metoder der anvendes til opgørelse af operationelle risici under solvenskravet, 

hvilket vil indgå i en samlet vurdering af solvenskravet. 

 

13.3.1 Operationel risiko – Basisindikatormetoden 
Et væsentligt kritikpunkt af basisindikatormetoden er at kapitalkravet kun fastsættes af én faktor - 

bruttoindtægten. Dette medfører, at der er en lineær sammenhæng mellem bruttoindtægten og kapi-
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talkravet, som derfor ikke reflekterer det reelle risikoniveau44. Et højt bruttoresultat kunne i teorien 

være begrundet i, at styring og identifikation af operationelle risici i en virksomhed er højt udviklet, 

hvorfor de operationelle risici er lave. 

 

Basisindikatormetoden anvendes så vidt vides45 af hovedparten af danske fondsmæglerselskaber, da 

det er den mest enkle model til opgørelse af solvenskravet til operationel risiko. Metoden allokerer 

risici lineært i forhold til bruttoindtægten, hvorfor reelle risici ikke nødvendigvis opgøres. På den 

baggrund er der for fondsmæglerselskaber ikke den store forskel i forhold til omkostningskravet, 

idet både basisindikatormetoden og omkostningskravet knytter sig direkte til aktivitetsniveauet i 

selskabet. Det kan derfor konkluderes at denne metode ikke er effektiv til at allokere risici, og sam-

tidig overregulerende i kraft af at der i omkostningskravet allerede findes en tilsvarende opgørel-

sesmetode.  

 

13.3.2 Operationel risiko - Standardmetoden 
Som vist i figur 8 er standardmetoden mere kompliceret end basisindikatormetoden. Standardmeto-

den tager udgangspunkt i samme formel som basisindikatormetoden, men aktiviteter bliver til for-

skel fra basisindikatormetoden inddelt i otte forskellige forretningsområder med hver sin procent-

sats. For hvert af de otte forretningsområder findes produktet af bruttoindkomsten og procentsatsen 

for det pågældende forretningsområde, som derefter adderes for at finde det samlede kapitalkrav. 

Modsat basisindikatormetoden hvor basisindikatoren indgår med en fast sats på 15 pct. har stan-

dardindikatormetoden en foruddefineret sats målrettet det enkelte forretningsområde.  

 
Til forskel for basisindikatormetoden hvor forretningsområderne vægter ens, giver dette et mere 

retvisende billede af de operationelle risici pga. øget detaljeringsgrad. Standardindikatormetoden 

må dog stadig kritiseres for den lineære sammenhæng mellem bruttoindtægten og kapitalkravet in-

den for hvert af de i Bekendtgørelse om kapitaldækning bilag 18, nr. 10 definerede forretningsom-

råder, hvorfor at de reelle operationelle risici stadig ikke afspejles.  

 

                                                        
44 Johansen (2002). 
45 Formuleringen dækker over at der ikke er fundet egentlig statistik over anvendelsen af metoderne. Det fremkommer 
dog efter at have gennemgået offentliggørelsen af anvendt metode hos de tre største danske fondsmæglerselskaber, at 
disse anvender basisindikatormetoden. Der synes dermed grundlag for at antage at de øvrige mindre selskaber derfor 
sandsynligvis ikke anvender de mere komplekse metoder.  
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Metoden må desuden kritiseres for ikke at inddrage portefølje- og diversifikationseffekter ved at 

have sine forretninger inddelt i de otte kategorier. Fordele bliver ikke medtaget i den simple additi-

on af de enkelte områder, når det samlede kapitalkrav udregnes46. Både basisindikator- og stan-

dardmetoden må kritiseres for at anvende foruddefinerede faktorer og derfor ikke give en virksom-

hed mulighed for at reducere kapitalkravet ved en bedre styring af risici sammenlignet med en gen-

nemsnitsvirksomhed. 

 

For fondsmæglerselskaber er metoden muligvis mere amputeret end det er tilfældet for banker med 

en bredere vifte af forretningsområder. Dette skyldes, at en række af de forretningsområder der ind-

går med betaværdier i formlen, ikke håndteres af fondsmæglerselskaber. Dette medfører, at fonds-

mæglerselskaber ikke opnår samme spredning af deres risikoområder, som eksempelvis en bank, 

eftersom fondsmæglerselskabernes aktiviteter hovedsagligt er indeholdt i forretningsområderne: 

”handel og salg” og ”børsmæglervirksomhed på detailmarkedet”47. 

 

På denne baggrund vurderes metodens effektivitet i al væsentlighed tilsvarende med basisindikator 

metoden, ligesom at reguleringen tilsvarende vurderes overregulerende. 

 

13.3.3 Operationel risiko - Avancerede metode 
Den sidste metode henvender sig hovedsagligt til større virksomheder. Ved denne metode benyttes 

egne modeller til beregning af kapitalkravet, såfremt modellen kan godkendes af Finanstilsynet. 

Virksomhederne kan selv estimere mål for den operationelle risiko baseret på kvalitative og kvanti-

tative kriterier defineret jf. bilag 19 til Bekendtgørelse om kapitaldækning. De tilknyttede risiko-

vægtede poster opgøres som 12,5 gange virksomhedens mål for operationel virksomhed. 

 

Virksomheden skal derefter fastsætte målet for operationel risiko ud fra fire foruddefinerede nøgle-

elementer48.  

 

Som den eneste af de tre tilgængelige metoder, muliggør den avancerede metode en meget præcis 

risikoopgørelse, da den modsat de to andre metoder, ikke er baseret på foruddefinerede satser. Der-
                                                        
46 Johansen (2002). 
47 Bekendtgørelse om kapitaldækning definerer nærmere, hvad der er indeholdt under hvert forretningsområde. Det 
fremgår af bekendtgørelsens bilag 18, nr. 13, at forretninger for kunders regning, hvoraf afledte provisionsindtægter er 
fondsmæglerselskabers primære indtægtskilde, er indeholdt i de nævnte forretningsområder. 
48 Bekendtgørelse om kapitaldækning, bilag 19. 
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for er der heller ikke en lineær sammenhæng mellem bruttoindkomst og de risikovægtede poster, 

hvilket i langt højere grad gør modellen mere smidig.  

 

Modellen er effektiv, fordi den tillader den enkelte virksomhed, at definere de specifikke risici, som 

virksomheden er eksponeret for samt foretage vægtningen heraf. 

 

Den avancerede må kritiseres for at være meget kompleks, da det ikke er en decideret model, men 

snarere et koncept der skal indarbejdes i alle dele af virksomheden. Kravene der stilles til kvaliteten 

af de historiske data er omfattende, især ved første års anvendelse. Kravene til anvendelse står for 

især små og mellemstore virksomheder ikke mål med gevinsten. Det vurderes, at tage mellem 2-5 år 

og et betydeligt investeringsbeløb at implementere et system, der kan administrere den avancerede 

metode49. Målsætningen er dog heller ikke, at modellen skal anvendes af disse virksomheder, jf. 

afsnit 12.4.6. I praksis er konsekvensen, at ingen danske fondsmæglerselskaber anvender den avan-

cerede metode til opgørelse af sine operationelle risici50.  

 

Metoden er utvivlsomt effektiv til måling af operationelle risici. Faktum er blot, at metoden ikke 

anvendes i praksis. Dette skyldes hovedsagligt de store omkostninger forbundet med implemente-

ring af metoden. Samtidig findes der for fondsmæglerselskaber intet incitament for at gennemføre 

implementeringen af denne metode idet de fordele, der kan opnås ved anvendelse af de avancerede 

modeller er uden effekt, når reglerne finder anvendelse på fondsmæglerselskaber. For banker vil 

anvendelse af de avancerede metoder kunne lede til at kapitalkravet nedsættes, og der dermed frigi-

ves kapital, som banken kan placere i udlån. Dette forhold kan selvsagt ikke overføres til fonds-

mæglerselskaber, hvilket medfører, at der ingen umiddelbare fordele eksisterer for selskabet i at 

implementere de avancerede metoder. Den tiltænkte tilskyndelse til anvendelse af avancerede me-

toder eksisterer derfor fundamentalt ikke for fondsmæglerselskaber. 

 

13.3.4 Samlet vurdering af solvenskravet 
Den samlede vurdering af 8 pct. kravet bliver, for så vidt angår opgørelse efter de lineære metoder, 

at disse ikke er effektive til at allokere risici i et præcist omfang. Omkostningskravet alene vurderes 

at kunne afdække risici knyttet til selskabets aktivitetsniveau, hvilket skyldes fraværet af kredit- og 

markedsrisici ved opgørelse af 8 pct. kravet. 

                                                        
49 Operational risk 2.0 (2007). 
50 Jf. note nr. 45. 
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Når 8 pct. kravet opgøres efter den avancerede metode estimeres operationelle risici præcist, hvilket 

kan argumentere for kravets berettigelse. Uheldigvis er virkemidlerne i regelsættet ikke effektive til 

at motivere fondsmæglerselskaberne til at anvende denne metode. For danske forhold gælder tillige, 

at stort set samtlige af de nuværende aktører antageligt ikke har en størrelse, hvor implementering af 

den avancerede metoder er oplagt. Samlet set vurderes solvenskravet derfor ikke hensigtsmæssig til 

regulering af fondsmæglerselskaber.  

 

13.4 Søjle II – Individuel solvens 
Når hovedparten af de væsentlige risici falder uden for kapitaldækningsreglerne i søjle I51, bliver 

opgørelsen af individuel solvens central. Øvelsen for fondsmæglerselskaberne bliver derfor, at 

kvantificere de risikovægtede poster for disse risikoområder. Da opgørelsen af f.eks. de strategiske 

risici ikke er omfattet af kapitaldækningsreglerne, må virksomhederne selv finde metoder til at 

estimere denne og øvrige ikke foruddefinerede risikotyper. Dette er en øvelse som skaber frustratio-

ner hos mange af branchens aktører52.  

 

I lyset af finanskrisen blev Larosiererapporten53 offentliggjort i februar 2009 med det formål at tage 

nuværende regelsæt op til revision og anbefale alternative regulativer til forhindring af fremtidige 

kriser. Et af kritikpunkterne i rapporten går på, at Basel II i for høj grad baseres på at virksomheder-

ne selv estimerer risici: 

  

“…the definition of capital requirements (…) placed too much reliance on (…) the risk 

management capabilities”54.  

 

Set i lyset af, at opgørelsen af individuel solvens er af særlig relevans for fondsmæglerselskabet 

som følge af, at stort set alle væsentlige eksponerede risici først afdækkes, når solvensbehovet op-

gøres, er det kritisk at kapitaldækningsdirektivet overlader denne proces til selskaberne selv. Kon-

                                                        
51 Der henvises til kapitel 19 ”Risikohåndtering under de givne aktuelle risici” 
52 Der refereres her til workshop for danske fondsmæglerselskaber afholdt af Fondsmæglerforeningen og Ernst & 
Young, med det formål at skabe klarhed om muligheder, pligter og metoder til fastsættelse af individuel solvens. Work-
shop, 16.12.08, Ernst & Young, København. 
53 Rapport af den 25. februar 2009 forfattet af direktør i Den Internationale Valutafond, Jacques de Larosière. Rappor-
ten, som er forelagt Europa-Kommissionen, giver sit bud på, hvordan en finanskrise kan undgås i fremtiden.  
54 Larosiere (2009). 
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sekvensen heraf kan være, at selskaberne ikke i tilstrækkeligt omfang får dækket alle væsentlige 

risici. 

 

Finanstilsynet stilles ligeledes i en svær situation, da det enkelte selskab kan opgøre solvensbehovet 

efter egne metoder med deraf følgende varierende dokumentationsmateriale fra selskab til selskab. 

Risikoen for at fejl ikke opdages må derfor forventes at være større end såfremt der blev benyttet 

standardiserede modeller, hvilket omvendt vil fjerne de positive resultater ved ikke at være bundet 

til foruddefinerede formkrav. 

 

Søjle II-kravet om opgørelse af individuelt solvensbehov vurderes at være effektivt i kraft af, at 

fondsmæglerselskaberne her tvinges til, at tage stilling til og måle samtlige risici som måtte true sel-

skabet mod fremtidige tab og dermed skabe det mest sande billede af risikosituationen. Dette stiller 

imidlertid store krav til selskabernes evne til at opgøre solvensbehovet. I praksis medfører dette sto-

re vanskeligheder for fondsmæglerselskaberne55, hvorfor den praktiske udmøntning af regelsættet 

vurderes utilstrækkelig til at opfylde målsætninger bag kravet om fastsættelse af individuelt sol-

vensbehov. 

 

13.5 Søjle III – Oplysningskrav 
Den omstændighed, at kravene om tilstrækkelig basiskapital og krav om samtidig offentliggørelse 

af de tilknyttede nøgletal samt offentliggørelse af selskabets risikopolitikker, vurderes at imøde-

komme forbrugernes ønske om gennemsigtighed og sammenlignelighed. Dermed forøges reglernes 

internationale anvendelsesområde, med den virkning, at finansielle virksomheder på tværs af lande-

grænser i højere grad sammenlignelige til gavn for konkurrencen. 

 

Ulempen er umiddelbart øgede omkostninger til administration. Desuden vil omfanget af offentlig-

gørelse altid være en principiel overvejelse, hvor balancen mellem forbrugernes interesser på den 

ene side, og selskabernes indbyrdes konkurrencefordele på den anden side bør ligge. Imidlertid er 

formålet bag kapitaldækningsreglerne blandt andet at fremme konkurrencen. Det vurderes derfor 

hensigtsmæssigt, at stille krav om offentliggørelse af de afledte nøgletal og risikopolitikker.  

                                                        
55 Jf. note 52. 
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14 MiFID 

14.1  Baggrund og målsætning 
MiFID er en forkortelse af Markets in Financial Instruments Directive. Direktivet skal sikre ens 

håndtering af værdipapirhandel i EU, samt skabe et indre værdipapirmarked med henblik på at 

fremme værdipapirhandel på tværs af EU's grænser.  

 

MiFID har til formål, at harmonisere reglerne i medlemslandene primært inden for områderne inve-

storbeskyttelse og gennemsigtighed. Direktivet omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, 

fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse som værdipapirhand-

ler. I konsekvens af, at direktivet har til formål at totalharmonisere medlemslandenes regler på om-

rådet er direktivet kendetegnet ved en høj grad af detailregulering.  

 

Ønsket om at tilgodese investorerne er gennemgående i MiFID, som introducerer en række nye krav 

til virksomhederne for at imødekomme investorernes interesser, blandt andet indførslen af investor-

beskyttelsesregimet56. Regelsættet indeholder tillige vidtgående regler for markedsgennemsigtighed 

og oplysningskrav57. 

 

Det ønskes med FSAP et fælleseuropæisk marked for de finansielle virksomheder og deres produk-

ter58. Dertil kræves en høj grad af regelharmonisering mellem EU-landene inden for en bred vifte af 

områder. For finansielle virksomheder som udøver handel med værdipapirer betyder det, at grænse-

overskridende aktiviteter tillades på baggrund af en national godkendelse.  

 

Det er af afgørende betydning for ønsket om et fælleseuropæisk marked, at sammenlignelighed af 

de finansielle virksomheder bliver muligt på tværs af de europæiske landegrænser. Dette lader sig 

selvsagt kun gøre såfremt grundlaget for sammenligning er til stede, nemlig ensretning af reglerne, 

hvilket således i sig selv er et mål for MiFID. På den baggrund er det utvivlsom ønsket, og en op-

lagt mulighed, at gennemføre et direktiv med en høj grad af investorbeskyttelse. Mere præcist er 

målene for direktivet59: 

 

                                                        
56 MiFID, artikel 19-22 og Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, §§ 16, 17 og 19. 
57 Omfatter en række forskellige MiFID artikler, bl.a. nr. 29 -30. 
58 Jf. kapitel 11. 
59 www.europa.eu/legislation_summaries 

http://www.europa.eu/legislation_summaries
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• At beskytte investorer og sikre markedsintegriteten ved at etablere harmoniserede regler 

som dækker autoriserede aktørers aktiviteter i markedet. 

• At fremme fair, gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder. 

 
Fokus for MiFID er investorens interesser, herunder dennes adgang til information om aktørerne og 

deres produkter samt aktørens forpligtelser overfor investoren i rådgivningsøjemed. 

 

14.2  Implementering 
MiFID, direktiv 2004/39, er baseret på den fællesskabsretlige regulering af investeringstjeneste-

ydelser, der blev lagt med direktiv 93/22/EØF også kaldet investeringsservicedirektivet, som nu er 

blevet erstattet af det nye direktiv. 

 

MiFID består af et rammedirektiv, som dels udfyldes af en EU-forordning, dels af et såkaldt niveau 

2 direktiv. Der er i relation til implementeringen i medlemsstaterne mulighed for at foretage lokale 

tilpasninger af direktivet. På grund af ønsket om sammenlignelighed mellem de europæiske lande, 

er det dog ikke hensigten at der ved implementering i national lovgivning bør foretages væsentlige 

afvigelser til direktivet. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning i sin helhed60. 

 

Implementering af MiFID i dansk lovgivning er sket med udstedelse af flere bekendtgørelser, hvor-

af de to som vurderes som de væsentligste, inddrages i denne afhandling. 

 

Bekendtgørelse nr. 448 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift 

af virksomhed som værdipapirhandler.  

Bekendtgørelsen der er udstedt med hjemmel i § 72, stk. 5 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virk-

somhed trådte i kraft den 1. november 2007. Af førstnævnte paragraf fremgår det at Finanstilsynet 

kan fastsætte nærmere regler for de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed 

som værdipapirhandler. Til bekendtgørelsen er der af Finanstilsynet udgivet en vejledning, som 

nærmere specificerer indholdet i bekendtgørelsen. 

 

Bekendtgørelse nr. 964 af 30. september 2009 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 

Bekendtgørelsen der er udstedt med hjemmel i § 43, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virk-

somhed implementerer artikel 19-22 (investorbeskyttelsesreglerne) i direktiv 2004/39/EF (MiFID), 

                                                        
60 www.ec.europa.eu/internal_market/securities 

http://www.ec.europa.eu/internal_market/securities
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og artikel 26ff i det hertil knyttede implementeringsdirektiv 2006/73/EF. Til bekendtgørelsen er der 

af Finanstilsynet udgivet en vejledning, som nærmere specificerer indholdet i bekendtgørelsen. Be-

kendtgørelsen trådte i kraft den 15. oktober 2009. 

 

14.3 Kortlægning af MiFID reglerne 

14.3.1  Organisatoriske krav 
Der stilles i MiFID en række krav til den organisatoriske strukturering af finansielle virksomheder. 

Disse krav er afledt af ønsket om større sammenlignelighed af selskaberne på tværs af landegræn-

serne inden for EU, samt et generelt ønske om at sikre at fondsmæglerselskaberne har etableret hen-

sigtsmæssige forretningsgange og kontrolprocedurer, og at medarbejdere har tilstrækkelige kompe-

tencer til korrekt og professionel håndtering af givne funktioner.  

 

De organisatoriske krav fordrer at fondsmæglerselskabet etablerer beslutningsprocedurer og en or-

ganisatorisk struktur, der klart beskriver rapporteringsvejene og fordeler funktioner og ansvarsom-

råder61. Under de enkelte ansvarsområder skal selskabet sørge for at relevante personer er bekendte 

med, hvilke procedurer der skal følges for at sikre en korrekt varetagelse af deres ansvarsområder 

og samtidig sikre at disse personer besidder de nødvendige færdigheder for at kunne varetage deres 

ansvarsområder, ligesom at varetagelse af flere funktioner ikke hindrer at hver enkelt funktion vare-

tages på en korrekt og professionel måde.  

 

I forlængelse af disse krav, skal fondsmæglerselskabet samtidig etablere passende interne kontrol-

procedurer, der har til formål at sikre, at beslutningerne og procedurerne overholdes på alle niveau-

er, samt at have en effektiv intern rapportering og formidling af information på alle relevante ni-

veauer. Alle forretningsområder og den interne organisation skal registreres af selskabet til sikker-

hed for, at alle forhold medregnes når de organisatoriske krav skal efterkommes. I særlig relation til 

modtagne kundeoplysninger, skal disse håndteres af faste systemer og procedurer til beskyttelse af 

oplysningernes sikkerhed og fortrolighed. 

 

                                                        
61 §§ 3-7 i bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed 
som værdipapirhandler (reference til hele afsnittet). 
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Selskabet skal udpege en uafhængig compliance funktion som skal sikre at fondsmæglerselskabet 

har metoder og procedurer som er egnede til at opdage og minimere enhver risiko for at gældende 

lovgivning ikke overholdes. 

 

I relation til identifikation af risici skal fondsmæglerselskabet have risikostyringsregler og – proce-

durer, der kan fastslå risici forbundet med aktiviteter, processer og systemer. Der skal samtidig sæt-

tes mål for det acceptable risikoniveau, hvorefter aktiviteterne skal styres i overensstemmelse med 

dette niveau. Der skal føres en særlig kontrol med at relevante personer overholder selskabets risi-

kostyringsregler og –procedurer. Fondsmæglerselskabet skal ydermere sikre at personer, som er in-

volveret i transaktioner der kan indebære en interessekonflikt, eller har adgang til intern viden eller 

andre fortrolige oplysninger om kunder, forhindres i at foretage personlige transaktioner eller lig-

nende handlinger i strid med lovgivningen. 

 

Der kræves tillige, at selskabets sikrer en stabil drift62, således at kunderne ikke lider tab som følge 

af system- eller procedurefejl. Dette skal ske ved rettidig gendannelse af data, hvilket igen er en 

subjektiv vurdering ud fra tilsvarende faktorer som beskrevet ovenfor. 

 

Generelt for MiFID gælder det, at kravet til omfanget og detaljeringsgraden af ovenfor nævnte or-

ganisatoriske bestemmelser afhænger af fondsmæglerselskabets art, omfang og sammensætning. Jo 

større og mere kompleksvirksomheden er, jo mere detaljeret er reglerne. Der er således ingen abso-

lutte grænser knyttet til eksempelvis omsætningens størrelse og antallet af medarbejdere som regu-

lerer detaljeomfanget af ovennævnte krav. Det er op til det enkelte fondsmæglerselskab, at redegøre 

for, at det valgte detaljeomfang er passende til selskabets art, omfang og sammensætning63. 

 

                                                        
62 Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, § 3, 
stk. 3, jf. vejledning til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som vær-
dipapirhandler, del 16. 
63 Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, §3, 
stk. 4. 
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14.3.2  Inddeling i kundekategorier 
Et væsentligt værktøj som MiFID introducerer, er reglerne om inddeling i kundekategorier. Reglen 

medfører, at fondsmæglerselskaber skal inddele sine kunder i en af følgende tre kategorier afhængig 

af deres forudsætninger for at foretage investeringer64: 

 

Professionelle kunder, godkendte modparter og detailkunder. 

 

Det gælder for professionelle kunder og godkendte modparter at disse enten i kraft af deres forret-

ningsmæssige størrelse eller forretningsområde indenfor den finansielle sektor, anses for at have en 

særlig forudsætning for at udøve investeringsvirksomhed, hvorfor reglerne omkring investorbeskyt-

telse af disse kundetyper er lempeligere end for detailkunder. Detailkunder defineres som alle de 

kunder, der ikke kvalificerer sig inden for de to øvrige kategorier, og tilstræbes derfor at dække så-

vel selskaber og private uden særligt kendskab til investeringsprodukter65. Kravene omkring beskyt-

telse af disse kunder er således skærpede idet forudsætningerne for at foretage investeringsforret-

ninger er dårligere for denne gruppe. 

 

MiFID tvinger således fondsmæglerselskaberne til at dokumentere, at den rådgivning der ydes, er i 

overensstemmelse med kundernes forudsætninger for at investere. Med bestemmelsen søges det 

forhindret, at finansielle instrumenter med stor kompleksitet tilbydes til investorer som ikke kan 

gennemskue det købte produkt.  

 

Målsætningen er, at kunden skal være i stand til at træffe investeringsbeslutninger på et informeret 

grundlag. Dette indebærer, at det er fondsmæglerselskabets opgave at beskrive de finansielle in-

strumenters art eller den foreslåede investeringsstrategi og dermed de forbundne risici under hen-

syntagen til kundens kategorisering og vidensniveau66. Fondsmæglerselskabet har endvidere pligt til 

at indhente oplysninger om kundens kendskab til og erfaring inden for det investeringsområde som 

er relevant for det specifikke produkt eller tjenesteydelse samt om kundens finansielle situation og 

investeringsformål, således at fondsmæglerselskabet kan anbefale de værdipapirer som egner sig 

bedst muligt for kunden. De anbefalede værdipapirer skal opfylde kundens investeringsformål og 

                                                        
64 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, § 4, stk. 1. 
65 For nærmere krav til kundekategorier jf. bilag 1 og 2 til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhan-
del. 
66 Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, § 12, stk. 1. 
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kunden skal kunne forstå tilknyttede risici og have mulighed for at bære eventuelle tab forbundet 

med transaktionen.  

 

14.3.3  Det europæiske finansielle pas 
En vigtig del af Mifid direktivet er, at autorisation til at drive investeringsvirksomhed skal udstedes 

og kontrolleres i selskabets hjemland, og derefter være gyldig i hele EU, sådan at der frit kan udby-

des visse finansielle tjenesteydelser på tværs af medlemslandene uden at der kræves en særskilt til-

ladelse hertil i de enkelte lande.  

 

I Danmark er denne regel implementeret ved ikke at lade en række bekendtgørelser og love der re-

gulerer de finansielle virksomheder ligeledes gælde for tilsvarende udenlandske selskaber der ud-

byder tjenesteydelser i DK på baggrund af en tilladelse i hjemlandet. Det er således forudsat i lov-

givningen at disse selskaber i stedet reguleres af tilsvarende Mifid regler i hjemlandet.  
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15 Analytisk vurdering af MiFID 

15.1 Organisatoriske regler 
MiFID overlader det til fondsmæglerselskaberne, at vurdere i hvilket omfang de organisatoriske 

regler skal implementeres. Dette stiller krav til tilsynsmyndighederne, idet forudsætningen for en 

harmonisering er at de nationale tilsynsmyndigheder tolker og håndhæver reglerne ens. I modsat 

fald vil det medføre divergerende nationale krav til fondsmæglerselskaberne og dermed en skæv-

vridning af konkurrencen. Det påpeges af brancheanalytikere, at; 

 

“Like all grand pieces of EU legislation the hardest job is often that of the supervisor, and MiFID 

has been no different. A lack of dialogue between Europe’s regulators has been highlighted, as well 

as an uneven playing field of competence across Europe”67.  

 

Det er afgørende at de nationale tilsynsmyndigheder har de nødvendige forudsætninger og kompe-

tencer for at kunne håndtere implementeringen af regelsættet ensartet. Dette er særligt nødvendigt 

for et komplekst og omfattende regelsæt som MiFID, der har indeholdt et ganske væsentligt ele-

ment af egenvurdering68 for at fungere efter hensigten.  

 

Denne forudsætning har dog ifølge rapporten ”Capturing value from Mifid” (2006) foretaget af 

KPMG manglet i forbindelse med implementeringen af MiFID. Ifølge rapporten svarer 59 pct. af de 

adspurgte, at tilsynet i deres hjemland har gjort et ringe eller meget ringe job i forhold til at rådgive 

om kravene under MiFID. 29 pct. svarer at tilsynet har gjort et godt eller meget godt job. I en anden 

undersøgelse69 foretaget af engelske EA Consulting Group svarer 93 pct. at de ikke mener, at Mi-

FID kravene vil blive ensartet implementeret og håndhævet i Europa. 

 

Det skaber åbenlyse problemer for konkurrenceevnen og muligheden for at fondsmæglerselskaber 

internationalt kan drage fordele af et ensartet regelsæt, at implementeringen ikke gennemføres ens-

artet i Europa. For et selskab med grænseoverskridende aktiviteter vil den umiddelbare effekt være, 

at der f.eks. ikke kan etableres en fælles compliance standard i koncernen, som kan dække alle eu-

ropæiske aktiviteter. Dermed forsvinder muligheden for stordriftsfordele, der kan lede til færre om-

                                                        
67 Jackson, Chris (2008). 
68 Mifid betegnes ofte som et principbaseret regelsæt, modsat ”checkmærkebaserede” regelsæt.  
69 EA Consulting Group, Mifid Survey (2007). 
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kostninger hvilket MiFID grundlæggende søger at fremme. Stifter af det britiske konsulentfirma 

Laven, der rådgiver om MiFID beskriver problemet således: 

 

"The financial institutions themselves, large and small, do not know whether the efforts they have 

made to meet the regulations are enough. Different firms have different interpretations, and you end 

up with varying levels of implementation"70. 

 

Andre analytikere vurderer, at implementeringen af et regelsæt som MiFID bedst håndteres at et 

fælles europæisk tilsyn med myndighed til at opstille krav til selskaberne, hvorefter selve håndhæ-

velsen skal varetages af en national tilsynsmyndighed71. De nationale tilsyn kritiseres i vid udstræk-

ning for at basere tilsyn på subjektive vurderinger. Der efterlyses derfor højere kompetencer og ikke 

mindst en ensartet håndtering af reglerne i de enkelte medlemslande. 

 

I kraft af at selskabernes tvinges til at tage stilling til en lang række interne forretningsgange og til-

knyttede risici, adresserer MiFIDs organisatoriske regler et hensigtsmæssigt værn mod de operatio-

nelle risici som fondsmæglerselskabet hovedsagligt trues af. Reglerne vurderes derfor at være effek-

tive til at minimere risikoen for tab som følge af mangler eller fejl i selskabernes interne processer 

og kontrolprocedurer.  

 

Det vurderes samtidig, at tilsynsmyndighedernes nuværende kompetencer og organisering sandsyn-

ligvis ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at håndtere en ensartet håndhævelse af reglerne på 

tværs af virksomhederne nationalt og i særlig grad internationalt.  

 

15.2  Kundekategorisering 
Kravet om inddeling i kundekategorier (kend din kunde”-princippet)72 er et af de væsentligste punk-

ter i MiFID. Afledt heraf er spørgsmålet om hvordan kommunikationen til kunderne bør håndteres. 

Det kritiske punkt er, hvordan det undgås at inddelingen i kundekategorier blot bliver en admini-

strativ byrde for fondsmæglerne, som ikke skaber den merværdi som er hensigten. Med andre ord at 

undgå uengageret overholdelse af MiFID, hvor målsætninger bag reglerne ikke indfries. Som ud-

                                                        
70 Norris, James (2009). 
71 Ferrarini, Guido A (2006). 
72 Kend din kunde-princippet består af metoder til at afdække kundens finansielle situation, 
kendskab til investeringsprodukter, risikovillighed og den ønskede tidshorisont for investeringen. 
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trykt af det finske medlem af Europaparlamentet Piia Noora Kauppi ved Mifid seminar i Bru-

xelles73:  

 

“MiFID compliance should be about internalizing into business routine, not ticking boxes“.  

 

Hvis kunderne ikke har kendskab til MiFID, og kendskab til kategoriseringen, falder værdien af ka-

tegoriseringen væsentligt. Dette fører til, at kunden ikke er opmærksom på den fornødne omhygge-

lighed ved levering af informationer til fondsmæglerselskabet. Det er afgørende, at MiFID anvendes 

som et dynamisk værktøj, hvor begge parter er bekendt med formålet og de tilknyttede muligheder 

og forpligtelser. MiFID skal være synonym med administrativt bebyrdende forpligtelser, hvor for-

mularer og papirer kun udfyldes for at handlerne kan finde sted.  

 

Derfor skal MiFID anvendes proaktivt til at tilpasse og afstemme forventninger til afkast og risiko, 

omfanget af investering, investeringshorisont mv. mellem kunde og fondsmægler, og således udnyt-

te de muligheder som MiFID indeholder, til at skabe forretningsmæssige fordele for fondsmægler-

selskabet. Der eksisterer således en hårfin grænse mellem på den ene side at betragte MiFID som en 

administrativt bebyrdende forpligtelse til, på den anden side, at betragte MiFID som en mulighed, 

der kan føre til forretningsmæssige fordele.  I sidste ende må det være op til markedet at honorere 

de virksomheder som udnytter MiFID til at skabe sig fordele i markeder, og straffe dem for hvem 

MiFID kun er en omkostning. 

 

På spørgsmålet om hvem der vil kunne drage fordele af MiFID svarer analytiker Alan Jenkins; ”The 

prizes will go til fleetest and fittest”, og påpeger vigtigheden i at inddrage MiFID som del af sin for-

retningsstrategi og ikke blot et sideløbende compliance eller IT projekt. 

 

Det kan opfattes som paradoksalt, at MiFID der på længere sigt har til formål, at øge konkurrencen 

og dermed nedbringe omkostninger for forbrugere, medfører store omkostninger for den finansielle 

sektor. En regning som i sidste ende vil blive betales af kunderne. Alene i UK er omkostningerne til 

implementering og compliance af MiFID skønnet til ca. en milliard pund 

 

Set ud fra et samfundsanalytisk perspektiv, er det væsentligste hensyn at tage, i relation til fonds-

mæglerselskaber, at kunden modtager en professionel, seriøs og omhyggelig rådgivning. Dårlig og 

                                                        
73 Bruxelles, 17.12.07. 
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forkert rådgivning, er det eneste som kan medføre unødvendige tab for kunden i relation til sit en-

gagement med fondsmæglerselskabet. Af den årsag er kravet om kundekategorisering et oplagt 

værktøj der sikrer, at der tages hensyn til den specifikke kundes forudsætninger for at investere, 

herunder kendskab til risiko og afkast mv. 

 

Kravet om kundekategorisering vurderes derfor særdeles hensigtsmæssigt og effektivt overfor 

fondsmæglerselskaber. Der anerkendes dog samtidig at den praktiske implementering ikke i det øn-

skede omfang har resulteret i at reglerne anvendes i fuld overensstemmelse med reglernes hensigt 

om tæt sammenhæng mellem detailkravene til kundekategorisering og selskabernes integration af 

dette i deres samlede forretningsmodel.  

 

15.3 Grænseoverskridende forretninger 
Det vurderes, at MiFID overordnet har bidraget til øget konkurrence blandt fondsmæglerselskaber-

ne i kraft af, at det er blevet lettere for selskaberne at udbyde sine produkter på tværs af landegræn-

ser, Det har øget det samlede udbud af finansielle ydelser og dermed skærpet konkurrencen på mar-

kedet.  

 

”It has certainly changed the way people trade in equities, and it has introduced cost efficien-

cies. It has provided incentives for better pricing (…). These were all part of the aim of MiFID"74. 

 

Sådan lyder en vurdering af MiFID bragt i Global Investor november 2009. Det fælleseuropæiske 

pas vil medføre at konkurrencen skærpes ved, at det i stigende grad bliver en nødvendighed for sel-

skaberne at opsøge forretninger i udlandet. En udvikling som også blev identificeret i afhandlingens 

empiriske del, jf. afsnit 8.5, omkring dårlig implementering af globaliseringsstrategier, og som især 

vurderes at være aktuel for danske fondsmæglerselskaber, på grund af det begrænsede danske mar-

ked. Introduktion af MiFIDs europæiske finansielle pas, vurderes således effektivt til at fremme den 

grundlæggende hensigt om at øge konkurrencen inden for Europa. 

                                                        
74 Norris, James (2009). 
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16 Delkonklusion - teoretisk afsnit 
Generelt 

Udgangspunktet for ønsket om finansiel regulering er, at det på en lang række områder bidrager po-

sitivt til den finansielle sektors konkurrenceevne, kundeinteresser og til samfundsøkonomien i al-

mindelighed. En række teorier støtter denne argumentation. Den finansielle sektor agerer i et mar-

ked uden fuldkommen konkurrence, idet informationsadgangene er asymmetriske og ufuldstændige. 

Beslutningsgrundlaget er derfor forskelligt alt efter hvilken interessent, der skal træffe den. Den år-

sag kan alene retfærdiggøre nødvendigheden af finansiel regulering, som ellers i et marked under 

fuldkommen konkurrence, ville være en nettoudgift for forbrugeren.  

 

Med finansiel regulering spares den enkelte forbruger for at foretage de undersøgelser, som de nati-

onale tilsynsmyndigheder varetager i et reguleret marked. Dermed opnås stordrifts- og ekspertise-

fordele ved at forbrugerne hver især spares for at foretage disse undersøgelser. Regulering er samti-

dig med til at bevare forbrugernes tillid til sektoren, velvidende at den er reguleret af et kompetent 

organ hvor særlige offentlige interesserer tillige understøtter fortsat drift.  

 

På den baggrund bør den finansielle regulering fortsat være en integreret del af EUs finanspolitiske 

kerneområde, der til stadighed søges udbygget og harmoniseret i takt med at nye medlemslande op-

tages og i takt med udviklingen på det internationale finansmarked. 

 

Kapitaldækningsdirektivet 

Basel II’s søjle I har med kapitaldækningsreglerne til formål at skabe et sikkerhedsnet under den 

finansielle sektor ved hjælp af en række mere eller mindre detaljerede krav til basiskapitalens stør-

relse. Af simple krav figurerer minimumskapitalkravet som et ufravigeligt beløbskrav fastsat i lov-

givningen. Det vurderes som en nødvendig forbrugersikkerhed i betragtning af, at fondsmægler-

virksomheder har tilladelse til erhvervsmæssigt at udbyde finansielle produkter til den private for-

bruger. Minimumskapitalkravet sikrer, at meget kapitallette fondsmæglerselskaber ikke får adgang 

til markedet, og dermed skaber unødige risici for tab og dermed mistillid til branchen. 

 

Omkostningskravet er en simpel metode, der knytter virksomhedens aktivitetsniveau sammen med 

kapitalkrav. Dermed sikres en fornuftig sammenhæng mellem omkostninger og tilgængelig kapital, 

således at risikofyldte gearinger forhindres. Kravet vurderes enkelt og gennemskueligt at admini-

strere og kontrollere, og samtidig effektivt qua dets samspil med opgørelsen af individuel solvens.  
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Når de risikovægtede aktiver skal fastsættes vægter de operationelle risici tungt for fondsmæglersel-

skaber. Dette skyldes naturligvis, at fondsmæglerselskaber er udsatte for denne risikotype i kraft af 

deres forretningsform, samt det faktum, at formlens to andre faktorer, kreditrisiko og markedsrisiko, 

ikke er centrale for fondsmæglervirksomheder, eftersom der ikke foretages udlån og sædvanligvis 

ikke foretages væsentlige investeringer for egen regning.  

 

Kompleksiteten i de tre metoder, jf. afsnit 12.4.6, til opgørelse af operationelle risici er stigende i 

takt med at nøjagtigheden i metoderne forøges. På den baggrund medfører anvendelse af den avan-

cerede metode præcise opgørelser af de operationelle risici, hvilket igen kan medføre lavere kapi-

talkrav for fondsmæglerselskabet. Det er således reglernes formål, at motivere til anvendelse af 

avancerede metoder, således at det mest præcise billede af virksomhedernes risikosituation opnås. I 

praksis anvendes de avancerede metoder imidlertid ikke som en naturlig følge af, at den iboende 

motivation i kraft af mulig nedsættelse af kapitalkravet, ikke eksisterer for fondsmæglerselskabet. 

Nedbringelse af kapitalkravet kan ikke sidestilles med mulighed for øget indtjening sådan som det 

er tilfældet for bankerne. De avancerede metoder til opgørelse af operationelle risici vurderes effek-

tive, men da de ikke anvendes i praksis og da der ikke synes at være en oplagt motivation er for at 

anvende disse, vurderes formålet med reglerne ikke opfyldt. 

  

De lineære metoder er i højere grad tilpasset fondsmæglertypen, men afdækker for så vidt ikke ope-

rationelle risici mere præcist end omkostningskravet. Når 8 pct. kravet opgøres vægter de operatio-

nelle risici tungt i kraft af fraværet af væsentlige markeds- og kreditrisici. Når operationelle risici 

således er direkte afledt af bruttoindtægten, bliver kapitalkravet et groft mål på baggrund af aktivi-

tetsniveauet i selskabet. Aktivitetens afdækkes i forvejen af omkostningskravet, hvilket overflødig-

gør 8 pct. kravet. 

 

Ved fastsættelse af behovet for individuel solvens, skal der tages højde for en lang række risici som 

ikke er indeholdt i kapitalkravene, hvis formål er at sikre tilstrækkelig kapital til at dække samtlige 

af de risici, som virksomheden er eksponeret mod. Disse risici kunne f.eks. være strategiske risici, 

omdømmerisici og eksterne risici. Med kravet om individuel solvens sikres det, at virksomhederne 

forholder sig til de specifikke risici som er særlige ved deres virksomhed. Det pålægges således 

virksomheden at kortlægge samtlige risici inkl. risici dækket af kapitaldækningsreglerne ved opgø-

relse af individuel solvens. Opgørelsen af individuel solvens er derfor i designet effektiv til at af-

dække samtlige af de risici, som fondsmæglervirksomheden er eksponeret for. 
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På baggrund heraf og på baggrund af generel overdækning i branchen i forhold til minimumskapi-

talkravene, synes det at være oplagt at anbefale et øget fokus på opgørelsen af individuel solvens. 

Ved opgørelsen af individuel solvens skal også medtages de risici, som er højaktuelle under en fi-

nanskrise, men som ikke medregnes under minimumskapitalkravet i søjle I, hvor der primært ses på 

interne forhold i virksomhederne. Med øget fokus menes mere omfangsrige guidelines i forhold til 

hvordan fondsmæglerne, store som små, skal opgøre disse primært eksterne og strategiske risici, og 

større krav til tilsynene om at sikre, at kvalitetsniveauet af de anvendte metoder til opgørelse heraf 

forbedres, således at de i højere grad afdækker de aktuelle risici. Dette skyldes, at opgørelsen af in-

dividuel solvens traditionelt set har medført store udfordringer for fondsmæglerselskaberne, idet der 

ikke ligesom med kapitaldækningsreglerne eksisterer foruddefinerede opgørelsesmetoder. I stedet er 

det overladt til selskaberne selv at måle samtlige risici, og overfor Finanstilsynet at dokumentere 

bagvedliggende beregninger og afgrænsninger, hvilket også er blevet udsat for kritik af personer 

uden for branchen jf. afsnit 13.4.  

 

Danske fondsmæglerselskaber synes i særlig grad at være eksponeret overfor dette forhold i kraft 

af, at omfanget af deres organisation typisk ikke muliggør at der tilvejebringes ressourcer i et sådant 

omfang, at opgørelsen af individuel solvens ligger i fuld forlængelse af intentionerne om at afdække 

samtlige risici præcist. Det vurderes således, at den praktiske anvendelse af reglerne ikke i tilstræk-

keligt omfang formår at afdække samtlige risici sådan som reglerne lægger op til, på trods af at de-

signet af reglerne grundlæggende vurderes effektive. 

 

Med kapitaldækningsreglerne søges afdækket forretningsrisici hos de finansielle virksomheder med 

henblik på at undgå, at selskabet kommer i solvensproblemer med heraf følgende negative konse-

kvenser for investorer og andre interessenter omkring selskabet. I sidste ende er reglernes hensigt at 

sikre et marked med forholdsvis finansielt solidt funderede aktører således at investorerne og der-

med samfundet som helhed undgår at blive økonomiske tabere såfremt selskabet bliver insolvent.  

 

Denne hensigt om at beskytte investoren eller forbrugeren af de finansielle services ved at stille 

krav til udbyderens solvens, giver dog kun begrænset mening i forhold til fondsmæglerselskaber. 

Dette skyldes, at kunden ingen økonomiske mellemværender har med fondsmæglerselskabet, og 

derfor ikke bliver økonomisk inddraget i dennes eventuelle konkurs.  

 

Uanfægtet denne grundlæggende uoverensstemmelse, eksisterer der alligevel gode argumenter for 

kapitaldækningsreglernes berettigelse over for fondsmæglerselskaber. Ved at stille krav til såvel 
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minimumskapital ved selskabsetablering, minimumskapital i forhold til omkostningsniveau og i 

forhold til vægtede aktiver, sikres det at adgangen til at udbyde finansielle produkter til offentlighe-

den trods alt begrænser de mest kapitallette selskaber. Det må vurderes som hensigtsmæssigt i for-

hold til sektorens evne til at tiltrække investeringer, at fondsmæglerselskaberne er underlagt samme 

restriktive regelsæt som gælder for øvrige selskabstyper som beskæftiger sig inden for området for 

formue- og investeringspleje.  

 

Alt andet lige indebærer tilknytningen til kapitaldækningsreglerne at der skal ofres interne ressour-

cer på opgørelse af solvensbehov, rapportering til tilsynet, og øvrig compliance i forhold til regel-

sættet. Udgifterne hertil, som i sidste ende vil skulle afholdes af forbrugeren, skal således kunne op-

vejes af fordelene der opnås. Det betvivles hvorvidt at nytteværdien for fondsmæglerinvestorer er 

tilstrækkelig til at opveje omkostninger hermed. Direkte set har investoren ingen umiddelbar inte-

resse i fondsmæglerselskabets kapitaldækning, men finansierer ultimativt omkostningerne til regu-

lering og håndhævelse heraf. 

 

MiFID 

MiFID er ligesom kapitaldækningsdirektivet en del af den fælleseuropæiske finansielle handlings-

plan FSAP og nedsat med det formål at skabe en ensartning af reglerne på tværs af de europæiske 

landegrænser og i det hele taget forestå en totalharmonisering af reglerne for finansielle virksomhe-

der inden for Europa. MiFID skal på denne baggrund fremme den grænseoverskridende konkurren-

ce blandt de finansielle virksomheder ved at investorer får lettere ved at sammenligne virksomheder 

når de opererer under samme overordnede vilkår. MiFID indeholder også bestemmelser, der gør det 

muligt for en aktør at fungere i et andet EU land på baggrund af en tilladelse i hjemlandet.  

 

Det er disse regler som efter hensigten skal forbedre konkurrencegrundlaget for de finansielle virk-

somheder således at forbrugeren tilgodeses med billigere produkter. 

 

En mindst lige så vigtig del af MiFID er investorbeskyttelsesdelen. MiFID indeholder detaljerede 

krav til hvordan fondsmæglerselskaberne skal strukturere sin organisation, hvilke produkter der må 

tilbydes til hvilke kunder og adskillige tilsvarende regler. 

 

MiFID som regelsæt er detaljeret i forhold til de mange områder, som der kræves at fondsmægler-

selskabet forholder sig til og agerer i overensstemmelse med. Samtidig placerer MiFID en stor del 

af ansvaret for at vurdere det omfang, som er nødvendigt for at afdække risici tilknyttet til de enkel-
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te områder, ud til fondsmæglerselskaberne selv. Som nævnt i afsnit 14.3.1 kræver MiFID at fonds-

mæglerselskabet har passende interne kontrolprocedurer der kan sikre at selskabets forretningsgan-

ge overholdes og at ordrer udføres i overensstemmelse med hensigten.  

 

MiFID beskriver ikke hvad der betragtes som tilstrækkelige interne kontrolprocedurer i denne 

sammenhæng. Dette overlades til selskabet selv at vurdere og handle i overensstemmelse med den-

ne vurdering. Dernæst er det Finanstilsynets opgave at kontrollere at det anlagte niveau og omfang 

er passende. Årsagen til at reglerne ikke er mere præcise opbygget i forhold til udførslen, er natur-

ligvis at det ikke lader sig gøre af praktiske årsager. Hvert selskab er unikt både hvad angår organi-

sationens størrelse, antal kunder, antal transaktioner, markederne som der handles i mv.. Alene af 

den årsag vil det aldrig kunne fungere såfremt detailkravene bombastisk blev kvantificerede.  

 

Konsekvensen af denne tilgang bliver alt andet lige, at tilsynene indtager en vigtig rolle i håndhæ-

velsen af MiFID i kraft af, at det er deres opgave at vurdere rimeligheden i de estimater som selska-

berne selv vurderer. Da MiFID er et EU-direktiv bliver det derfor lige så afgørende, at tilsynene i 

EU-landene tolker og anvender reglerne ens. Det er nemt at forestille sig, at forskellige landes tilsyn 

kan have forskellige vurderinger af hvornår der er etableret ”passende interne kontrolprocedurer, 

der kan sikre at selskabets forretningsgange overholdes, og at ordrer udføres i overensstemmelse 

med hensigten”. Såfremt tilsynsvirksomheden på dette område ikke er ensrettet, vil det naturligt fø-

re til at kravene til finansielle virksomheder ikke vil være harmoniserede, og dermed bortfalder den 

grundlæggende hensigt bag direktivet og konkurrencen vil blive skævvridt internt i EU. 

 

Der er ikke nødvendigvis en potentiel farlig situation indbygget i denne problematik, idet indførslen 

af MiFID var et skridt til totalharmonisering af reglerne. MiFID er, på trods af de iboende proble-

mer i forhold til tilsynsområdet, stadig et skridt i den rigtige retning i forhold til harmonisering. 

Problematikken skal derfor primært ses i forhold til formålet med MiFID – netop harmonisering af 

reglerne og dermed ønsket om forbedrede konkurrenceforhold.  

 

Med MiFIDs introduktion af det europæiske finansielle pas, er det gjort lettere for de finansielle 

virksomheder at udbyde sine produktioner i et andet EU land idet dette kan ske udelukkende på 

baggrund af en autorisation. Det har utvivlsomt fremmet konkurrencemulighederne og vurderes og-

så af flere eksperter at være en succes på dette område. Mulighederne for selskaberne er at skabe sig 

stordriftsfordele ved lettere at kunne dække større markeder. Dette område vurderes således effek-

tivt til at imødekomme et grundlæggende ønske for MiFID om at øge konkurrencen. 
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I forhold til investorbeskyttelse indfører MiFID omfattende nye krav til selskaberne. Et af nøgle-

elementerne heri er kravet om inddeling i kundekategorier. Hensigten med dette er at selskabet skal 

foretage en konkret undersøgelse af den enkelte kunde og på baggrund heraf kategorisere kunden på 

baggrund af dennes forudsætninger for og kendskab til at foretage investeringer. På baggrund af 

denne kategorisering, kan selskabet således tilbyde produkter der er passende i forhold til den en-

kelte kunde. Formålet er grundlæggende at investorer kun skal tilbydes produkter som de kan forstå, 

og som ligger i overensstemmelse med den risiko denne ønsker at påtage sig. Det forsøges således 

at undgå at almindelige private personer investerer i komplekse finansielle instrumenter hvortil de 

ikke kan overskue tilknyttede risici.  

 

Dette område er af kommentatorer blevet udpeget som et væsentligt punkt i MiFID for selskaberne 

til at udnytte iboende muligheder, frem for blot at betragte MiFID som en belastende omkostning. 

De selskaber som griber mulighederne i MiFID som et udviklingspotentiale, vil udnytte regelsættet 

proaktivt til at tiltrække kunder. De selskaber som mekanisk blot efterkommer regelsættets forskrif-

ter uden at tillægge det værdi, såvel overfor kunden som i forhold til interne styringsformål, vil gi-

vetvis tabe terræn til first moverne.  

 

I forhold til investorbeskyttelsesreglerne og de organisatoriske krav i det hele taget, forventes Mi-

FID dog også i et vist omfang at være selvregulerende idet de virksomheder, som ikke formår at 

bruge MiFID reglerne som del af deres daglige forretningsgange, kun vil opleve udgifter i forhold 

til MiFID og ikke tilknyttede indtægter. På lang sigt er det derfor tænkeligt, at selskaberne for at 

være konkurrencedygtige, er nødsaget til at inddrage MiFID aktivt i deres forretningsmodel. På kort 

sigt vil der givetvis være flere selskaber for hvem MiFID i store træk blot medfører øgede admini-

strationsomkostninger.  
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17 Muligheden for synergi mellem Kapitaldækningsdirektivet 
og MiFID 

17.1 Vurderingsgrundlag 
I henhold til problemformuleringen er afhandlingens fokus at vurdere de to direktiver i forhold til 

fondsmæglerselskabet og dets interessenter, hvilket på nuværende tidspunkt er foretaget gennem 

særskilt vurdering af de to direktiver. I nærværende afsnit vurderes direktiverne samlet, med hen-

blik på at identificere områder som qua begge direktivers implementering, vil kunne muliggøre sy-

nergieffektiver for fondsmæglerselskaberne, og dermed afledte fordele for forbrugerne. Da danske 

fondsmæglerselskaber typisk udgøres af små til mellemstore virksomheder, tages der i gennemgan-

gen udgangspunkt i virksomheder i denne størrelse. Konklusionerne ville muligvis ville have været 

andre, såfremt analysen var foretaget med store virksomheder som grundlag75. 

 

Gennemgangen af Kapitaldækningsdirektivet viste, at operationelle risici udgør den væsentligste og 

mest centrale eksponering for fondsmæglerselskabet. Derfor vægter de operationelle risici tungt, når 

fondsmæglerselskabets minimumskapital skal opgøres i henhold til kapitaldækningsdirektivets søjle 

I. Men da danske fondsmæglerselskaber benytter de simple metoder til kvantificering af de operati-

onelle risici under søjle I, og ikke egne interne metoder til kvantificering, er øvelsen forholdsvis 

simpel, og giver derfor ikke behov for en videre vurdering af særlige effektiviseringsmuligheder.  

 

17.2  Compliance 
Under søjle II skal fondsmæglerselskabet opgøre solvensbehovet hvor samtlige væsentlige risici 

skal inddrages. Her udgør operationel risiko stadig en væsentlig faktor for fondsmæglerselskabet og 

opgørelsesmetoden er overladt til selskabet selv76. Dette kunne tænkes at åbne mulighed for at 

sammenknytte interne selskabsmæssige forretningsgange relateret til sammenlignelige krav i de to 

direktiver, og dermed opnå effektivisering af arbejdsgangen. 

 

                                                        
75 Jf. afsnit 7.2 omkring selskabsformen. 
76 Jf. afsnit 12.5.1 omkring individuelt solvensbehov. Der er også i forbindelse med opgørelse af solvensbehov mulig-
hed for at tage udgangspunkt i metoderne til opgørelse af minimumskapital i henhold til 8 pct. kravet, men dette kan 
dog i forbindelse med opgørelsen af solvensbehovet aldrig blive udtømmende såfremt de faktiske operationelle risici 
overstiger de beregnede i henhold til 8 pct. kravet. 
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Det kræves i henhold til MiFID at fondsmæglerselskabet udpeger en compliance ansvarlig/udvalg 

som skal sørge for at selskabet i alle sammenhænge overholder gældende lovgivning77. Risikoen 

knyttet til compliance eller manglen på samme er reelt en delmængde af de generelle operationelle 

risici, som selskabet står overfor. Imidlertid er der ikke krav i direktiverne om nedsættelse af et ud-

valg med særligt ansvar for selskabets operationelle risici. De modeller og færdigheder der kræves 

til driften af et fornuftigt compliance udvalg, er grundlæggende identiske med de modeller og fær-

digheder der kræves for at styre operationelle risici78. I mindre til mellemstore virksomheder er sel-

skabets complianceudvalg typisk også den enhed, som har det bedste overblik over selskabets orga-

nisation og forretningsgange i fraværet af en intern revisionsafdeling, som typisk vil have fokus ret-

tet på interne processer og hertil knyttede it-afhængige kontroller og manuelle kontroller.  

 

Som omtalt i afsnit 13.4 om opgørelse af solvensbehov under søjle II, er et væsentligt praktisk pro-

blem for fondsmæglerselskaber kvantificering af de operationelle risici. Ved at udnytte den viden 

som complianceudvalget allerede sidder med, vil områdeansvarlige bedre kunne integrere risici in-

den for deres område med selskabets øvrige operationelle risici på en sammenhængende måde, og 

ad den vej samtidig identificere risici som ellers vil falde ned mellem forskellige forretningsområ-

der eller –processer. Bedre kendskab til hele årsagskæden, vil gøre det lettere at opbygge modeller 

til stress tests af identificerede risikoscenarier og heraf følgende økonomiske konsekvenser for sel-

skabet.   

 

17.3  Branchevurdering 
Der er i branchen uenighed hvorvidt og i hvor stort omfang det er muligt at udnytte synergieffekter 

mellem MiFID og kapitaldækningsdirektivet. Ifølge Capturing Value from Mifid, 2006, mener 28 

pct. af respondenterne, at MiFID er et selvstændigt projekt, som ikke kan integreres med Kapital-

dækningsdirektivet. Resterende svar fordeler sig på en række områder, hvor respondenterne påpeger 

at processerne i mindre eller større grad kan integreres mellem de to direktiver. 

 

Integrationen mellem compliance med MiFID og selskabernes operationelle risici i henhold til Ka-

pitaldækningsdirektivet forventes af visse aktører79 at blive større fremover på grund af muligheder 

                                                        
77 § 4, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 428 af 9. Maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af 
virksomhed som værdipapirhandler. 
78 Pitts, Gary (2008). 
79 Pitts, Gary (2008). 
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for omkostningsminimering og fordele ved at centralisere disse spørgsmål til én enhed i selskabet, 

og dermed gøre de interne kommunikationsveje kortere. Integrationen giver endvidere mulighed 

for, at selskaberne kan konsolidere og strømline deres governance-systemer ved at gøre dem om-

kostningseffektive, risikobaserede og gennemsigtige. Det vurderes endvidere af disse personer, at 

såfremt dette ikke lykkedes, vil det føre til øget indblanding og detailkrav fra tilsynene. 
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18 Risikohåndtering under de aktuelle vilkår 
I dette afsnit vurderes det, i hvilket omfang de risici som blev identificeret i det empiriske kapitel 8, 

indgår ved opgørelsen af individuelt solvensbehov, og om reglerne, ud fra en vifte af specificerede 

risici, formår at definere den nødvendige basiskapital i virksomheden, som er tilstrækkelig i et 

worstcase-scenario.  

 

Som grundlag for vurderingen inddeles de identificerede risici i risikokategorier, for at opnå et mere 

overskueligt billede, der lettere kan sammenholdes med kapitaldæknings- og investorbeskyttelses-

reglerne. 

 

Som det blev konkluderet i det empiriske afsnit, jf. delkonklusion kapitel 9, er en væsentlig del af 

de aktuelle risici i branchen udsprunget af den nuværende finanskrise. I større eller mindre grad vil 

en række af de omtalte risici derfor være internt forbundne, hvorfor visse risici behandles samlet.  

 
Strategiske risici Omdømmerisici Eksterne risici Operationelle risici
Finanskrise Branchens rygte Tværpolitiske indgreb Modelrisiko
Forandringstempoet i branchen
Dårlig implementering af globaliseringsstrategier
Konkurrence fra andre områder af den finansielle sekter
Evne til at udnytte vækstmuligheder
Reduktion i investorers risikoappetit  

Figur 9. Aktuelle risici identificeret i afsnit 7 rubriceret efter kategori. Kilde: Egen tilvirkning.  
 

Der kan argumenteres for, at visse af de risici som er rubriceret under strategiske risici, også kan 

rubriceres under operationelle risici, såfremt disse risici i særlig grad kan knyttes til og er afhængige 

af interne operationelle forhold.  

 

Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af de aktuelle risici strategiske risici, som virksomhe-

derne, ifølge kapitaldækningsreglerne, skal vurdere ved opgørelse af solvensbehovet. Eftersom lov-

givningen ikke indeholder foruddefinerede modeller til opgørelse af risikovægtede aktiver for stra-

tegiske risici, er opgørelsen af disse overladt til virksomhedens egen vurdering. Kun ved opgørelse 

af modelrisikoen, som ovenfor er rubriceret som operationel, findes foruddefinerede metoder som 

virksomhederne kan læne sig op ad. 

 

Opgørelsen af individuel solvens, bliver derfor en central øvelse, når de aktuelle risici i fondsmæg-

lerbranchen skal opgøres.  
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Dette leder til to centrale spørgsmål: 

1. Hvilke sammenhænge er der mellem risikokategorierne ifølge kapitaldækningsreglerne og 

givne aktuelle risikokategorier? 

2. Hvordan kan tilstrækkelig basiskapital afdække ovenstående strategiske risici? 

 

18.1 Kapitaldækningsreglernes risikofokus 
Den ovenfor foretagne risikokategorisering viser, at mange af de risici som eksisterer for fonds-

mæglerselskaber i høj grad er afledt af forhold, som det enkelte selskab ikke har indflydelse på. Især 

kan nævnes: 

 

• Finanskrise 

• Branchens rygte  

• Investorers risikoappetit 

• Politiske indgreb 

 

Ses der på søjle I i Basel II, inddrager denne udelukkende faktorer, som er skabt internt i virksom-

heden. For størstedelen80 af danske fondsmæglerselskaber kan risiciene i denne søjle derfor opgøres 

udelukkende på baggrund af regnskabstal. Dette kunne indikere, at de gældende kapitaldæknings-

regler ikke imødekommer de risici som er aktuelle i nuværende finanskrise. 

 

Larosiererapporten påpeger netop denne faldgrube i kapitaldækningsreglerne: 

 

”One of the mistakes made was that insufficient attention was given to the liquidity of 

markets. In addition, too much attention was paid to each individual firm and too little to 

the impact of general developments on sectors or markets as a whole. These problems 

occurred in very many markets and countries, and aggregated together contributed 

substantially to the developing problems”81. 

 

                                                        
80 Forudsat at opgørelse af risikovægtede poster tager udgangspunkt i de simple metoder. 
81 Larosiere (2009). 
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Det er således tvivlsomt om kapitaldækningsreglernes kapitalkrav under søjle I, afdækker de ude-

frakommende risici som fondsmæglerselskaberne ikke direkte kan påvirke og som viser sig at udgø-

re de væsentligste risici mod selskaber i den seneste tids finansielle situation. 

 

18.2  Basiskapital som risikobuffer 
Kapitaldækningsreglerne pålægger virksomhederne en større arbejdsbyrde i form af opgørelse af 

risikovægtede poster, etablering af de underliggende beregninger og indberetninger til Finanstilsy-

net. Spørgsmålet er, om tilvejebringelse af denne basiskapital i det hele taget er relevant til sikring 

af en sund fondsmæglerbranche. I dette afsnit diskuteres fordelagtigheden i, at anvende minimums-

kapitalkrav som central faktor for fondsmæglernes overlevelse i krisetider.  

 

Kapitaldækningsreglerne er, i takt med finanskrisens udvikling, blevet udsat for en tiltagende kritik 

fra flere analytikere. Professor ved New York Universitet, A. Grody og risk manager fra J.P. Mor-

gan Chase, P. Hughes giver følgende vurdering af basiskapitalen som sikkerhed: 

 

“In today’s financial crisis, the capital reserves (…)have become 

the measure by which an organization counts down to failure, rather than the system 

to proactively prevent it"82. 

 

De peger i stedet på, at eneste reel beskyttelse mod fiasko, er den risikokultur som eksisterer hos 

virksomhedens ansatte og som er indbygget i virksomhedens systemer. Vigtigheden af, at incita-

mentsprogrammer afspejler risiko og afkast for såvel kortsigtede mål hos den ansatte som langsig-

tede mål hos andre interessenter, er sammen med veludbyggede ”early warning” systemer, der kan 

afsløre voksende risikoeksponeringer, afgørende komponenter for at skabe en sund risikokultur. 

Begge henviser endvidere til, at operationel risiko som parameter, er den mest optimale mulighed 

for at sikre en risikojusteret præstationskultur i virksomhederne. 

 

Til perspektivering af Grody og Hughes’ synspunkter, kan inddrages nogle af de anbefalinger som 

er indeholdt i Turner rapporten83, der blev offentliggjort i marts 2009 og som på tilsvarende vis som 

Larosiererapporten, kommer med anbefalinger til den finansielle sektor på baggrund af finanskri-

                                                        
82 Grody (2008). 
83 Turner, Lord (2009). 
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sens udvikling. En af anbefalingerne vedrører størrelsen af det fremtidige niveau for basiskapital, 

hvor det angives, at   

 

”the amount of regulatory capital required to be held (…) will be significantly higher than 

at present”84.  

 

Dette synspunkt ligger således i direkte modsætning, til det synspunkt som Grody og Hughes præ-

senterer. I Turnerrapporten argumenteres endvidere for det hensigtsmæssige i, 

 

”the introduction of overt counter-cyclical capital buffers, under which banks would be re-

quired to increase their capital in successful years (…), creating capital reserves which can be 

drawn upon in years of above-average losses”85. 

 

På trods af at der her refereres til banker, fremgår det dog af rapporten at dens indhold tillige er til-

tænkt ”bank-like institutions”86, og må på denne baggrund antages at omfatte fondsmæglerselskaber 

- i hvert fald i visse overordnede antagelser.  

 

Turner tager spørgsmålet om basiskapital et skridt videre til at foreslå indførte tvungne henlæggel-

ser i gode tider, der således bliver kapitalbuffer i dårlige tider. Basiskapitalen skal derfor ikke kun 

kunne afdække aktuelle risici, men også afdække fremtidige, uforudsigelige risici, ifølge rapporten.  

 

Fondsmæglerselskaberne er som tidligere nævnt meget sårbare overfor konjunkturændringer og er 

derfor særlig eksponerede når aktiemarkederne falder. I et faldende marked er det, som beskrevet i 

afsnit 7.6, ekstremt svært for fondsmæglerselskaberne at drive en rentabel forretning. Det vurderes 

på denne baggrund at dette henlæggelsesprincip er relevant i forhold til de særlige karakteristika for 

fondsmæglerselskabet.   

 

Ud fra et teoretisk synspunkt vil krav til basiskapital alt andet lige forøge fondsmæglerselskabets 

solvens og evne til at skaffe likviditet og dermed gøre selskabet mere robust i dårlige perioder. Med 

denne argumentation alene kan krav til basiskapitalen forsvares. Under langstrakte kriser som den 

nuværende finanskrise, er det dog tvivlsomt om basiskapitalkravet modvirker insolvens, som ville 
                                                        
84 Turner, Lord (2009). 
85 Turner, Lord (2009). 
86 Turner, Lord (2009). 
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indtræffe såfremt kravet ikke eksisterede. Netop på tidspunkter hvor samfundskonjunkturerne dyk-

ker, opstår nødvendigheden for alvor af en stærk finanssektor. I disse situationer kan krav til basis-

kapitalen måske købe nødlidende virksomheder tid, men indeholder ikke en løsning på hvordan si-

tuationen kan vendes.  
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19 Analyse af forventede kommende regeltiltag  
Som nævnt i afsnit 8.4 er det overvejende sandsynligt, at finanskrisen vil medføre forslag om nye 

initiativer, som fremadrettet i højere grad end de gældende regler kan modvirke, at nye finanskriser 

opstår. Der er ”tradition” for at større utilsigtede finansielle hændelser forholdsvis hurtigt genererer 

forslag om målrettet regler, de skal forhindre lignende gentagelser. Et nyere eksempler herpå er 

Sarbanes-Oxley act i 2002 i USA, der direkte var foranlediget af Enrons konkurs. Det må tilsvaren-

de forventes, at der fra centralt europæisk hold vil blive fremsat forslag til nye initiativer, der er ba-

seret på de erfaringer som finanskrisen har givet. 

 

19.1 Basel III 
BIS har i 2009 og 2010 udarbejdet en række nye forslag til forbedring af Basel II akkorden fra 2007 

– officielt er projektet ikke blevet døbt endnu, men refereres uofficielt som Basel III. Basel III er en 

reaktion på finanskrisen, hvor Basel II ikke formåede at bevare den stabilitet i sektoren, som akkor-

den bl.a. var konstrueret med henblik på. De væsentlige ændringer i Basel III er skrappere krav til 

kvaliteten af kernekapitaldelen, mere solide buffere i form af kapital og likviditet og øget fokus på 

modpartsrisiko.  

 

Med dette tiltag læner BIS sig således op af Turner rapporten, der påpegede nødvendigheden af øget 

basiskapital til at modstå fremtidige risici. Kritikere87 af denne tilgang påpeger, hvordan historien 

har leveret mange eksempler på krakkede finansielle institutter, hvis basiskapital langt oversteg de 

nuværende minimumskrav – senest Lehman Brothers som bare fire dage før deres konkurs havde 

basiskapital tre gange større end mindstekravet. Et eksempel på, at forøgelse af minimumskapital-

kravene ikke nødvendigvis vil lede til, at man i fremtiden vil kunne undgå tilsvarende konkurshæn-

delser88.  

 

Set i forhold til fondsmæglerselskabets særlige karakteristika, medfører forøgelse af kapitalkravene 

da heller ikke umiddelbart de store ændringer i forhold til den nuværende kapitaldækning, der som 

nævnt i tidligere afsnit for størstedelen af aktørerne er væsentligt større end minimumskravene. Da 

fondsmæglerbranchen i Danmark kun har været udsat for få konkurser og der derfor ikke er noget 

                                                        
87 Matai (2010) 
88 Zeitler, Franz-Christoph (2010). 
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historisk belæg for at øge kravene med dette mål for øje89, vil skærpede kapitalkrav til branchen an-

giveligt blive modtaget kritisk af denne90. 

 

19.2  Fælleseuropæisk tilsyn 
Med et grundlæggende ønske bag FSAP om at nedbryde landegrænser for de finansielle virksom-

heder, forøges samtidig nødvendigheden af at tilsynsmyndighederne i stigende grad kan håndtere en 

ensartet implementering af regelsættene. I kølvandet på finanskrisen må det forventes at blive årsag 

til drøftelser på europæisk niveau, hvordan en mere ensartet implementering sikres bedst fremover.  

 

Tidligere afsnit, jf. afsnit 15.1, har påpeget hvilke konsekvenser uoverensstemmelser mellem de eu-

ropæiske landes tilsyn har haft for implementeringen af MiFID. I denne sammenhæng synes der fra 

visse sider91 at være en stigende interesse for at fratage de lokale landes tilsyn visse af deres nuvæ-

rende opgaver, og i stedet lade et fælleseuropæisk tilsyn håndtere disse. I november 2009 offentlig-

gjorde regeringen et ”Dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i EU”, som 

et af de centrale initiativer mod den økonomiske krise. Af initiativet fremgår det at man fra regerin-

gens side ønsker at støtte ideen om en øget fælleseuropæisk tilsynsrolle der skal overvåge de finan-

sielle markeder og rådgive om systematiske risici i den finansielle sektor. 

 
Det fremgår af bl.a. indspillet, at  
 

”Der er en indiskutabelt nødvendig opgave i at revurdere spillereglerne på de finansielle 
markeder – ikke blot i EU men også på globalt plan – for at sikre, at disse regler er tidssvarende og 
tilstrækkelige i forhold til de forskellige typer aktører der findes”92. 
 
Og videre støttes ideen om 

”En styrket global regulering og øget internationalt samarbejde på det finansielle område93”. 

 

EU Kommissionen fremlagde i september 2009 forslag om en ny finansiel tilsynsstruktur i EU94. 

Forslaget omfatter oprettelse af et europæisk råd med ansvar for makrotilsynet i EU og oprettelse af 

                                                        
89 Jf. afsnit ”Selskabsformen”. 
90 Brancheforeningen Fondsmæglerforeningen deltog i tiden frem til implementering af Kapitaldækningsdirektivet, i en 
række høringer foranlediget af Finanstilsynet. Heri kritiserer foreningen skarpt kravene under Basel II som denne ikke 
mener tager de fornødne hensyn til fondsmæglerselskabtypen som mene at falde uden for sigtet med reglernes indførsel. 
Det må derfor antages at en yderligere skærpelse af disse kapitalkrav vil blive modtaget tilsvarende kritisk.  
91 Regulation and Supervision of Financial Intermediaries in the EU: The Aftermath of the Financial Crisis. Iain Begg. 
(2009). 
92 Rapporten ” Dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i EU” (2009). 
93 Rapporten ” Dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i EU” (2009). 
94 Finanstilsynet. ”EU-orientering februar 2010”. 
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tre europæiske tilsynsmyndigheder indenfor bank-, forsikrings-, og værdipapirmarkederne. Den 

overordnede målsætning med forslaget er at sikre korrekt og ensartet anvendelse af EU-reglerne på 

det finansielle område. Kommissionen er ikke i skrivende stund blevet enige om forslaget, men det 

forventes dog at der nås et kompromis i sommeren 2010.  

  

Nærværende afhandling har påpeget en række tilsynsrelaterede problemstillinger knyttet til imple-

menteringen og håndhævelsen af både Kapitaldæknings- og MiFIDreglerne, som givetvis først vil 

kunne løses i det øjeblik der gennemføres en revision af den nuværende europæiske tilsynsstruktur. 

Begge regelsæt er i høj grad afhængige af at være understøttet af et stærkt tilsyn, og i kraft af at sel-

skabernes aktiviteter, blandt andet som følge af disse regelsæts indførelse, bliver internationale, på-

kræver dette at tilsynene er gearede til at håndtere denne situation. Den nuværende situation hvor de 

nationale tilsyn alene står for overvågningen af virksomhederne, medfører en generel risiko for at 

ensartningen mellem de europæiske lande ikke i tilstrækkeligt omfang afspejler målsætningen. En 

række tilsynsopgaver kunne løses af et fælleseuropæisk tilsyn, som vil have lettere ved at sikre en 

ensrettet compliance indenfor de europæiske medlemslande. Endelig er der, i kraft af at lovgivnin-

gen inden for EU ensrettes, også muligheder for stordriftsfordele ved at lade ét enkelt organ håndte-

re overvågningen inden for visse områder. Det nuværende forslag fra EU kommissionen vurderes i 

forlængelse af denne argumentation, at være et nødvendigt skridt for at kunne imødekomme de 

øgede forventninger til tilsynsmyndighederne. 
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20 Konklusion 
For at kunne vurdere om den nuværende regelregulering af fondsmæglerbranchen er hensigtsmæs-

sig, tager afhandlingens anden del (jf. disposition kapitel 4) udgangspunkt i vurdering af særlige 

karakteristika ved selskabsformen, herunder de indtjeningsafhængige faktorer i markedet og de risi-

ci der truer fondsmæglerbranchen i øjeblikket. Formålet er at tilvejebringe empirisk fundament for 

en efterfølgende vurdering af de to direktiver. 

 

Det påpeges, at indtjeningen i branchen er nært forbundet med udviklingen på aktiemarkederne. 

Sammenholdes indeksudviklingen over tid på såvel nationale som internationale aktiehandelsplad-

ser med indtjeningen hos danske fondsmæglerselskaber, ses en meget tæt sammenhæng. Det kon-

stateres, at der er en forholdsvis stor udskiftning af aktører i branchen i form af hyppig nedlukning 

af eksisterende selskaber og opstart af nye samt fusioner. Dog har branchen historisk set kun ople-

vet enkelte egentlige konkurser. 

 

Analyse af aktuelle risici for branchen er i høj grad præget af risici afledt af den aktuelle finanskri-

se. Finanskrisen var i 2008 årsag til, at fondsmæglerselskabernes stadigt stigende indtjening op 

gennem 00erne ophørte og denne trak samtidig en række nye risici med, bl.a. forøget risiko for nye 

tværpolitiske tiltag som vil skærpe compliancekravene. Evnen til at udnytte forbedrede muligheder 

for globalisering vil også blive afgørende for, hvordan fondsmæglerselskaberne fremover vil klare 

konkurrencen. For et land som Danmark med begrænsede hjemlige kapitalressourcer, vil den sti-

gende globalisering være særlig vigtigt, hvis der skal kunne skabes stordrift med de fordele dette 

indebærer. 

 

I tredje del af afhandlingen foretages analyse af Kapitaldækningsdirektivet og MiFID. 

 

Der blev foretaget en vurdering af effektiviteten af tilstrækkelig basiskapital som metode til at mod-

virke kollaps hos fondsmæglerselskaber. Analysen heraf resulterede ikke i entydige konklusioner. 

Kritikere af det nuværende kapitaldækningssystem hævder, at størrelsen af en virksomheds basiska-

pital udelukkende indikerer tiden indtil kapitalen er brugt op og virksomheden må lukke, og gør sig 

til talsmænd for, at interne, operationelle systemer, kultur og praksis afgør en virksomheds overle-

velsesevne - ikke basiskapitalen.  
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Til sammenligning blev fortalere for udvidelse minimumskapitalkravene inddraget i afhandlingen. 

Der blev i forlængelse heraf argumenteret for indførelse af tvungne henlæggelser i opgangstider, der 

kunne anvendes i krisetider. I konsekvens af at fondsmæglerbranchens indtjening er ekstremt påvir-

kelig af de generelle aktiemarkedskonjunkturer, peger afhandlingens konklusioner hen imod, at net-

op dette henlæggelsesprincip kan være hensigtsmæssigt for fondsmæglerselskabsformen. Dette vil 

givetvis ruste fondsmæglerselskaberne bedre til at modstå det massive pres branchen som helhed 

står overfor, når aktiekonjunkturer falder. Fra et forbrugerperspektiv vil øgede hensættelseskrav i 

opgangstider, givetvis tage toppen af den iværksættergejst som branchen sædvanligvis oplever i 

væksttider, hvor mange nye aktører entrerer markedet for at forlade det igen, når konjunkturerne 

igen går nedad. Det vurderes i forbrugernes og branchens egen interesse, at der er stabilitet i den 

aktørmasse som optræder på de finansielle markeder. 

 

I kraft af at fondsmæglerselskabet foretager handler for kunder på lukkede bøger, afspejler fonds-

mæglerselskabets balance ikke samme risikovægtede poster som f.eks. en bank og har derfor sæd-

vanligvis en høj kapitaldækning i forhold til lovens mindstekrav. Kravene i kapitaldækningsdirekti-

vet om, at præcis overvågning og styring af risici, kan mindske kapitalkravet for selskabet, er derfor 

uden reel substans for fondsmæglervirksomheder. Dette skal igen ses i forhold til banker, hvor lave-

re kapitalkrav giver mulighed for at frigive ellers bundne midler til udlån og dermed øget indtjening 

– en sammenhæng som ikke kan overføres til fondsmæglerselskabet. Kapitaldækningsdirektivet le-

verer således ikke noget egentligt incitament for langt størstedelen af fondsmæglerne, til at imple-

mentere og anvende de avancerede risikostyringsmodeller. Det betvivles derfor, om de nuværende 

avancerede modeller for styringsrisiko kan effektueres i fondsmæglerbranchen.  

 

Når kapitalkravet opgøres efter de lineære metoder, estimeres tilknyttede risici ikke præcist idet der 

er tale om foruddefinerede mål på baggrund af aktivitetsniveauet i selskabet. Disse metoder vurde-

res derfor ikke effektive, men direkte overflødige eftersom der med omkostningskravet allerede ek-

sisterer en opgørelse baseret på det overordnede aktivitetsniveau i selskabet.  

 

Fondsmæglerselskaberne er utvivlsom eksponeret mod operationelle risici i et omfang som medfø-

rer, at det er nødvendigt at inddrage denne risikokategori sammen med kapitaldækningsreglerne. 

Efter at have identificeret aktuelle risici, er det dog tydeligt, at fondsmæglerselskaberne er ekspone-

ret overfor en række risici, som ikke umiddelbart bliver afdækket af de operationelle risikoområder, 

eller for dens sags skyld af markeds- og kreditrisici. En stor del er derfor henlagt til at blive vurderet 

i forbindelse med opgørelse af individuelt solvensbehov. Tilvejebringelse af tilstrækkelig basiskapi-
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tal til at kunne modstå disse risici, er derfor afhængig af at virksomhederne foretager opgørelsen af 

individuel solvens omhyggeligt således at alle risici bliver vejet og kvantificeret optimalt.  

 

I denne øvelse opstår der et problem for mange fondsmæglerselskaber idet selskabet på grund af sin 

størrelse, ikke råder over tilstrækkelige interne funktioner og midler til at opgøre og estimere disse 

risici. Det er klart, at mindre virksomheder netop på grund af deres størrelse, har et tilsvarende min-

dre komplekst risikobillede. Trods dette, bliver kvantificering af især strategiske risici en udfordring 

for mange fondsmæglerselskaber, og det vurderes at risikoen for fejl eller utilstrækkelighed i denne 

sammenhæng er uundgåelig.  

 

I kontrast hertil, står utvivlsom også hensynet til at overlade konkurrencen forholdsvis fri. Formålet 

med finansiel regulering og herunder kapitaldækning er, som der også indledningsvis redegøres for, 

at skabe en sund finanssektor og sikre optimal forbrugerbeskyttelse. Dette er ikke ens betydende 

med, at der ikke samtidig skal herske en grundlæggende fri konkurrence, hvis natur også indebærer 

at dårlige beslutninger skal kunne lede til fiasko. Det hensyn som FSAP i sidste ende skal tage, er 

hensynet til forbrugerne, ved at sikre at grundlaget for en fri og ens konkurrence er til stede, sådan 

at konkurrencen kan herske frit med følgende lavere priser til forbrugerne.  

 

Når dette hensyn skal tages, må det nødvendigvis også granskes, hvor hyppigt det kan accepteres at 

forøge og ændre de regelsæt der gælder for finansielle virksomheder. Dette skyldes selvsagt, at om-

kostningerne for virksomhederne til at implementere disse regelsæt er enorme, hvilket der er givet 

konkrete eksempler på. Regningen vil i alle tilfælde ende hos forbrugeren, hvilket afkræver at reg-

lerne som minimum skal kunne tjene sig selv hjem over deres levetid i forhold til forbrugeren. Er 

dette ikke tilfældet, vil forbrugerne teoretisk set være bedre stillet uden reglernes tilstedeværelse da 

produkternes omkostninger i så fald vil være lavere. At dette blot er teoretisk skyldes en række 

tungtvejende samfundsmæssige fordele som knytter sig til tilsynsapparatet og regelværket i almin-

delighed, hvilket begrundes i den teoretiske del. 

 

MiFID stiller modsat Kapitaldækningsdirektivet ikke monetære krav til fondsmæglerselskabet, men 

stiller i stedet en lang række krav omkring foranstaltninger til investorbeskyttelse, ligesom der med 

regelsættet søges at fremme finansielle selskabers grænseoverskridende handel indenfor EU. Har-

monisering af MiFID reglerne blandt de europæiske lande er i sig selv et centralt fokus for imple-

mentering blandt medlemslandene. Modsat Kapitaldækningsdirektivet, hvor der eksisterer iboende 

modsætninger mellem direktivets kapitalkravsnedsættende virkemidler til fremme af bedre risiko-
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styring og den kontekst i form af fondsmæglerselskabsformen som reglerne fungerer i, medfører 

MiFID ikke tilsvarende problematikker. Tværtimod synes det oplagt at have fokus på beskyttelse af 

investormidlerne som fondsmæglerselskabet servicerer. MiFID sikrer at den rådgivning som 

fondsmæglerselskabet yder til en kunden, er i overensstemmelse med kundens forudsætninger for at 

investere og at kunden samtidig er bekendt med risikoen ved disse investeringer. 

 

MiFID har bidraget til øget konkurrence inden for EU i kraft af, at det er blevet lettere for de finan-

sielle virksomheder at udbyde deres produkter på tværs af landegrænser. Indeholdt i MiFID er en 

række bestemmelser hvor omfanget og detaljeringsgraden af disse skal vurderes kvalitativt fra sel-

skab til selskab for at compliance med regelsættet overholdes. Der er derfor en vigtig rolle for de 

europæiske tilsyn i at sikre, at tolkning og udmøntning af reglerne sker ens i de enkelte lande. Af-

handlingen påpeger at implementeringen på europæisk plan har lidt under ikke at have været gen-

nemført konsekvent, og at forskellige landes tilsynsmyndigheder stadig har forskellige opfattelser af 

hvordan reglerne skal tolkes og overholdes. Problematikken skal dog vurderes i forhold til situatio-

nen inden tidspunktet for gennemførsel af MiFID, hvor de grænseoverskridende konkurrencemulig-

heder havde dårlige vilkår end efter MiFID. 

  

Ligesom at regelværket i MiFID stiller krav til tilsynene, stiller det ligeledes krav til virksomheder-

ne. Afhandlingen påpeger at MiFID på en række områder balancerer hårfint mellem at være et pro-

aktivt værktøj som virksomhederne kan udnytte til at skabe sig fordele i markedet, og på den anden 

side, et administrativt bebyrdende krav uden reel kvalitetsforøgelse for forbrugere og virksomheder. 

Meget i MiFID afhænger af den enkelte virksomheds vilje til at gennemføre en reel og oprigtig im-

plementering af reglerne. Med et så individuelt afhængigt regelsæt som MiFID, er det givetvis mu-

ligt at overholde generelle formalia alene på baggrund af formelle dokumenterede systemer, men 

samtidig er der ingen tvivl om, at målsætningen bag MiFID er at virksomhederne inddrager det pro-

aktivt i sine forretningsprocesser og interaktion med kunderne. 

 

På længere sigt vurderes problematikken til dels at blive udvisket af markedet selv, i kraft af at Mi-

FID er kommet for at blive, og tilpasning derfor er nødvendig. Virksomheder som ikke formår det-

te, vil med tiden tabe terræn til de virksomheder som bruger MiFID aktivt til at skabe sig fordele i 

markedet. Også i denne sammenhæng taler afhandlingens konklusioner for, at tilsynene har en sær-

lig vigtig rolle i at sikre at samtlige virksomheder er i fuld compliance med regelsættet. 
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For at direktiverne til fulde er effektive, er det nødvendigt at der i passende omfang foretages inte-

gration på tværs af regelsættene. Afhandlingen påpeger hvordan kravet om opgørelse af operatio-

nelle risici i henhold til vurdering af solvensbehovet under Kapitaldækningsdirektivet, kan integre-

res med kravet under MiFID om etablering af internt compliance udvalg med ansvar for selskabets 

overholdelse af gældende lovgivning. Compliance er for så vidt en delmængde af de operationelle 

risici hvorfor fondsmæglerselskabet med fordel kan udnytte den viden som complianceudvalget al-

lerede sidder med, når de operationelle risici skal fastsættes til brug for opgørelsen af individuel 

solvens. Særligt i mindre virksomheder hvor der ikke eksisterer en intern revision, vil compliance 

udvalget ofte have den største indsigt i selskabets organisationsprocessor og forretningsgange og 

bør derfor også inddrages i relevante opgaver, som måtte lægge uden for de specifikke krav i hen-

hold til MiFID. 

 

Virksomhederne er tvungne til at foretage disse mulige integrationer for at kunne konsolidere og 

strømline organisationen med henblik på omkostningsminimerende, risikobaserede og gennemsigti-

ge processer. Afhandlingen påpeger hvordan detailkravene i direktiverne i fremtiden forventes at 

blive skærpet, såfremt virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang formår at gennemføre de nød-

vendige integrationer mellem direktiverne. 

 

I kraft af at der de seneste 10 år er sket en væsentlig fælleseuropæisk regulering af de finansielle 

virksomheder, er behovet for en ensartet implementering derfor ligeledes blevet stort. Analyse af 

forventede kommende regeltiltag afslørede at Danmark støtter op om ideen om et fælleseuropæisk 

tilsynsapparat, og at der i EU kommissionen på nuværende tidspunkt ligger forslag om ny finansiel 

tilsynsstruktur i EU, hvor der ønskes indført et europæisk råd med ansvar for makrotilsynet i Europa 

samtidig med, at der oprettes særlige europæiske tilsyn med ansvarsområder inden for de forskellige 

finansielle virksomhedstyper.  

 

Afhandlingen viser hvilke udfordringer de nationale tilsyn står overfor når omfattende direktiver 

indføres og skal superviseres. Afhandlingens konklusioner peger hen i mod at et fælleseuropæisk 

tilsyn, er et nødvendigt skridt til at komme en del af problematikken knyttet til tilsynsområdet til 

livs. Dette skyldes at både Kapitaldækningsdirektivet og MiFID i høj grad er afhængige af at være 

understøttede af et stærkt tilsyn. I det nuværende marked hvor finansielle virksomheder i stadig sti-

gende grad reguleres efter fælleseuropæiske direktiver, opstår der et behov for at tilsynsmyndighe-

derne ligeledes kan agere internationalt og dermed være i stand til at ensrette compliance inden for 

de europæiske medlemslande. Denne ensretning vurderes ikke have været tilstrækkelig i forbindelse 
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med implementeringen af MiFID, og vil fremafrettet udgøre et problem ved indførsel af nye fælles-

regler såfremt den nuværende lokale tilsynsstruktur bibeholdes. Udover disse fordele knyttet til reg-

lernes implementering, vil en centralisering af tilsynene ligeledes medføre stordriftsfordele og ad 

den vej tilgodese forbrugerne. 

 

Det kan slutteligt konkluderes at indførslen af Kapitaldækningsdirektivet og MiFID har medført at 

fondsmæglerselskaberne har skullet tilpasse deres virksomheder på en række områder for at kunne 

agere i overensstemmelse med de nye regler. Fondsmæglerselskabets særlige karakteristika gør 

imidlertid at ikke alle områder af reglerne er lige velegnede til regulering af netop fondsmæglersel-

skabstypen. Hvor dette gør sig gældende er tiltagene i bedste fald overflødige og i værste fald util-

strækkelige eller overregulerende.  

 

På trods af de identificerede svagheder, har reglerne overordnet bidraget til at sikre en højere grad 

af forbrugerbeskyttelse, bedre konkurrenceforhold, og minimumskrav til solvens. På denne bag-

grund kan konkluderes, at reglernes anvendelse på fondsmæglerselskaber samtidig har medført for-

bedringer på de primærområder som reglerne er udarbejdet med henblik på at forbedre. 
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21 Perspektivering 
Der skal i dette afsnit kortfattet påpeges, hvilke nødvendige overvejelser som bør gøres i forlængel-

se af afhandlingens resultater. 

 

Det fremstår som en af afhandlingens væsentligste konklusioner, at det er problematisk at anvende 

samme regelsæt til at regulere forskelligartede virksomhedstyper som fondsmæglerselskaber og 

banker. Alternativet til dette er naturligvis særlige tilpasninger til den enkelte virksomhedstype. 

Dette bør udsættes for en principiel diskussion af, til hvilken udstrækning det er rimeligt at virk-

somheder som udbyder samme services ikke samtidig skal omfattes af samme regler. Dette vil være 

resultatet af en tilpasning i kraft af at bankerne ligeledes udbyder investeringsrådgivning og for-

muepleje. 

 

Afhandlingen fokuserer på hvordan to regelsæt varetager samfundets og kundernes interesser når 

regelsættene anvendes på en afgrænset virksomhedstype med særegne risici og interessentforhold. 

Der er selvsagt mange øvrige hensyn at tage når sådanne regelsæt skal udvikles og implementeres. 

Et af de aspekter som bør nævnes er samspillet med de internationale regnskabsstandarder IFRS. I 

relation til selskabernes compliance er det hensigtsmæssigt, at der eksisterer størst mulige sammen-

hænge mellem kravene i henhold til IFRS og kravene i henhold til Mifid og kapitaldækningsdirekti-

vet. Et studie af samspillet mellem IFRS og direktiverne vil derfor muligvis konkludere anderledes 

end denne afhandling i kraft af, at andre forudsætninger vil lægge til grund for vurderingen. 

 

Afhandlingens empiriske udgangspunkt har været fondsmæglerselskaberne på brancheniveau. Af-

handlingen har derfor ikke fokuseret detaljeret på forhold relateret til enkelte fondsmæglerselskab. I 

tilfælde af studiet i højere grad var fokuseret herpå, er det sandsynligt at andre områder at direkti-

verne vil blive fremhævet som væsentlige. Dette studie havde tillige forudsat at afhandlingens om-

drejningspunkt havde været feltstudier hos en fondsmægler, hvilket med al sandsynlighed vil have 

givet afhandlingen andre konklusioner. Studiet ville dog i så fald have mistet en generel vurdering 

af direktivernes virke i forhold til en hel branche samt kundehensynet, hvilket var denne afhand-

lings sigte. 
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