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Abstract 

Security tokens are new regulated crypto assets and they work in the same way as traditional financial 

securities, but are digital, programmable and built on blockchain technology. The main distinction lies in the 

decentralized network in which they operate. They do not require intermediaries to record and register 

transactions as investors can transact peer-to-peer and in addition hold their securities themselves without 

the need of a custodian.  

 

This paper investigates the economic impact security tokens have on investors and financial markets. By 

analyzing investor behavior through game theory, the paper shows that investors will act very differently 

when blockchain technology is introduced into investment strategies. Furthermore, the paper shows through 

portfolio theory that security tokens will help SMEs raise capital, which makes these investments more liquid 

and therefore, leads to a much lower liquidity risk for investment funds, VC-investors and Private Equity.  

 

The paper additionally examines how security tokens are regulated in the Danish capital market and to what 

extent. The analysis shows that security tokens are affected by the Danish Capital Market Act which is largely 

based on European regulation (MiFID II. The analysis shows that other regulation uses the same definition as 

MiFID, which effectively make security tokens regulated by these. 

 

Lastly, the analysis shows that the current regulation is based on traditional securities and this pose a 

constraint on security tokens. The paper concludes that law makers have to accommodate the laws to this 

innovative technology either through new laws or annexes to current laws. 

 

Overall the thesis shows that an introduction of security tokens to our financial markets is likely to have an 

impact on regulators, investors, SME’s and financial institutions. This is due to changes in investment 

strategies and funding in addition to the change in setup of financial markets.  
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1. Kapitel 1 – Metode 
 

1.1 Indledning 

Det europæiske investeringsmarked tiltrækker et stort antal investorer og giver mulighed for, at 

virksomheder kan hente kapital til brug i driften eller til investeringer. Dette er en essentiel del af det indre 

marked. Virksomheder kan hente kapital hos bl.a. investeringsfonde, venture capitalists (herefter ”VC”) eller 

på børsmarkedet. Ønsker en virksomhed at hente kapital via børsmarkedet, kræves der dog en stor 

økonomisk og administrativ kapacitet, der kan være meget omfattende for virksomheden, hvorfor det i 

højere grad er større etablerede virksomheder, der vælger at gå denne vej. De øvrige muligheder er generelt 

udelukket for almindelige investorer og omfatter derfor kun en særlig gruppe professionelle investorer, der, 

udover at kende til virksomheden, har større økonomisk kapacitet og kan se et fremtidigt potentiale i 

virksomheden. Almindelige borgere har generelt stor interesse for investeringer i start-ups samt små og 

mellemstore virksomheder (herefter ”SMV”), men vil som udgangspunkt ikke have adgang til disse som følge 

af regulering, der begrænser virksomhedernes muligheder for at hente kapital.1  Der opstod i 2017 en stor 

mængde Initial Coin Offerings (herefter ”ICO”) via blockchain, der også blev udbudt til private investorer, da 

ICO åbnede for indhentning af kapital fra et andet og mindre reguleret segment. Faktisk lykkedes det i 

perioden fra 2017-20182 at rejse mere end USD 14 milliarder via ca. 2200 ICO’er. Disse alternative 

investeringer blev dog hurtigt anset for dårlige, da mere end 95% af ICO’erne ikke overlevede opstartsfasen 

og dermed mistede en masse investorer deres penge.3 Denne periode viste på den ene side, at der var et 

kæmpe potentiale i blockchain-teknologien, da det tillod investeringer fra alle segmenter verden over, og på 

den anden side at der var et stort behov for regulering, da alt for mange investorer blev snydt. Som en følge 

heraf, opstod interessen og populariteten for security tokens4, der bygger på blockchain-teknologien, men 

de ligner aktier og dermed give visse rettigheder til investorer og ligeledes forpligtelser for virksomhederne. 

 

Interessen for security tokens er steget, særligt som følge af, at der gennem teknologien åbnes for et langt 

mere globaliseret investeringsmarked, der er uafhængigt af tillid, hvilket gør det attraktivt for, ikke bare 

investorer, men også virksomheder, der søger at rejse kapital. 

 

 
1 (Keystones, 2019; Dansk Erhverv, 2019) 
2 Data hentet fra www.icodata.io 
3 (Sun, Wu, & Kwok, 2019) s. 43f 
4 Om security tokens og deres egenskaber se under afsnit 2.1 & 3.1 

http://www.icodata.io/
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1.2 Problemstilling 

Blockchain-teknologien er spået at få en tranformativ effekt på de finansielle markeder, herunder både for 

finansielle produkter, men også den underliggende infrastruktur bag markedsmekanismerne. 

”Tokenisering”5 er en central del af denne teknologis revolutionerende potentiale.6 Teknologien bydes 

velkommen af flere finansielle institutioner såsom Verdensbanken, Den Europæiske Værdipapir- og 

Markedstilsynsmyndighed (herefter ”ESMA”) og Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB”). 

Verdensbanken har allerede udstedt obligationer på en blockchain infrastruktur og har rejst AUD 110 

millioner i et australsk udbud.7  ESMA har udtalt, at teknologien kan være med til at fostre et mere 

konkurrencedygtigt og innovativt europæisk finansielt marked.8 ECB anerkender, at der er et stort potentiale 

for virksomheder til at indhente kapital, men gør også opmærksom på, at der fortsat eksisterer en stor risiko 

for hvidvaskning og terrorfinansiering.9 ECB er dog også opmærksomme på, at der er sket en vis 

harmonisering af systemer og retningslinjer blandt de offentlige europæiske institutioner, herunder 

introduktion af TARGET2 og SEPA. Hertil kan særligt nævnes TARGET2 der på et højt plan hjælper med at 

skabe et indre sammensluttet marked i forhold til de centrale registreringsenheder (herefter ”CSD”), som i 

Danmark er VP Securities. Der er dog sket meget lidt vedrørende andre dele af det finansielle marked, 

herunder for depositarer, clearingcentraler, mæglere osv. og hvordan de interagerer med hinanden. Denne 

mangel på interoperabilitet mellem beskyttede databaser medfører, at der kræves en stor mængde manuel 

opdatering af databaserne med alle ændringer og registreringer på forskellige niveauer af post-

handelskæden.10 Disse yderligere back-office procedurer, begrænser en mulig ligefrem proces og udgør en 

potentiel operationel risiko. Slutteligt medfører det også, at anvendelsen af sikkerheder ikke er efficiente, 

ligesom at det begrænser den potentielle risikodeling mellem europæiske investorer, som følge af de 

forhøjede omkostninger ved grænseoverskridende finansielle instrumenter.11 Men dette åbner for 

problemstillinger om, hvordan security tokens vil påvirke investorer og allerede etablerede finansielle 

markeder, når de tillader investeringer med gennemsigtighed, grænseløst og uden mellemmænd, ligesom 

det bør vurderes, i hvilken grad security tokens er omfattet af den danske (og europæiske) finansielle 

regulering og ikke mindst i hvilken grad de ikke er omfattet. Dette leder således frem til følgende. 

 

 

 
5 Dette defineres som en digital repræsentation af reelle aktiver på blockchainen eller udstedelsen af traditionelle 
aktivklasser i en token på blockchainen. 
6 (OECD, 2020) s. 3 
7 (Verdensbanken, 2018) 
8 (ESMA, 12. juli 2019) 
9 (ECB Crypto-Assets Task Force, 2019) 
10 (Fenton, 2018) 
11 (Pinna & Ruttenberg, 2016) s. 6 
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1.3 Problemformulering 

Med baggrund i afdækning af ovenstående problemstilling opstilles her følgende tre problemformuleringer: 

 

1.3.1 Økonomisk problemformulering 

På hvilken måde påvirker en introduktion af security tokens, i relation til investeringer og kapitalrejsning, 

agenters adfærd på finansielle markeder ud fra et spilteoretisk og porteføljeteoretisk synspunkt? 

 

1.3.2 Juridisk problemformulering 

Hvordan reguleres security tokens, i relation til investeringer og kapitalrejsning, under nuværende dansk 

lovgivning? 

 

1.3.3 Integreret problemformulering 

Hvordan og i hvilken grad kan markedet for security tokens reguleres med udgangspunkt i Pareto- samt 

Kaldor-Hicks efficiens? 

 

1.4 Synsvinkel 

Den forestående analyse vil påtage sig synsviklen fra en investors side. Analysen er tiltænkt anvendt af 

investorer, der ønsker at investere i security tokens i Danmark, men skal ligeledes kunne anvendes af 

udstedere og andre aktører, der ønsker at håndtere security tokens. På baggrund af den øgede interesse for 

security tokens og da det er et relativt ubehandlet område, findes der et behov for at analysere og afdække 

de problemstillinger, der opstår for en investor, når denne nye og innovative investeringsmulighed opstår. 

Ved at vælge denne synsvinkel afdækkes aktiver fordele og ulemper relativt i forhold til konventionelle 

investeringsaktiver, ligesom der gives oplysninger om hvorledes dansk regulering skal forstås, fortolkes og 

anvendes i forbindelse med security tokens. Dette giver analysen et multifunktionelt anvendelsesområde, da 

flere relevante aktører kan gøre brug af analysen. 

 

1.5 Afgrænsning 

Som en følge af, at analysen anskuer problemstillingerne fra investorernes synsvinkel i forhold til den 

finansielle regulering, vil de privatretlige elementer vedrørende inter partes handel ikke blive behandlet i 

nærværende afhandling.  
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Dernæst skal det nævnes, at der eksisterer flere typer af blockchain-teknologier, herunder offentlige 

blockchains (permissionless) og private blockchains (permissioned). ESMA ser større problemer med den 

offentlige blockchain, i forbindelse med behandling og ekspedition af finansielle instrumenter, da de mener, 

at der kan være forskellige forvaltningshensyn, som følge af at denne type af blockchain er decentraliseret, 

hvorved kontrol af blockchainen hverken foretages af én juridisk eller fysisk person.12 Dette betyder, at alle 

kan tilslutte sig netværket og foretage transaktioner herpå. Omvendt er private blockchains kontrolleret af 

private entiteter, herunder én enkelt eller en gruppe af virksomheder, som styrer og kontrollerer, at 

netværket fungerer. Dette giver dem ret til at validere transaktioner, læse transaktionshistorikken samt 

tilføje smart contracts til netværket. Denne analyse vil dog ikke behandle de forskellige typer af blockchains, 

da de problemstillinger de enkelte typer kan generere, ikke er relevante for besvarelsen af 

problemformuleringen, og analysen kan foretages uden differentiering og på baggrund af begge uden, at 

dette vil ændre konklusionen.  

 

Desuden skal det nævnes, at der eksisterer en problemstilling vedrørende ”miners”13 på netværket og 

hvordan disse skal reguleres.14 De udgør en essentiel og fundamental rolle i forbindelse med clearing, 

afvikling og registrering af instrumenter på netværket, men hvorledes disse skal reguleres eller burde blive 

reguleret vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling, da det ikke anses for relevant til besvarelsen af 

afhandlingens problemstillingen. 

 

Der følger ligeledes en række juridiske regler vedrørende endelighed i afvikling og netting inden for 

værdipapirafviklingssystemer. Disse regler findes i kapitalmarkedsloven (herefter ”KAPML”) og er primært 

implementering af finalitydirektivet, direktiv 96/26/EF, collateraldirektivet, direktiv 2002/47/EF, og 

ændringsdirektivet, 2009/41/EF. Disse direktiver vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling, idet der 

gives et mere generelt overblik over reglerne for security tokens, og at en gennemgang af disse direktiver vil 

bringe analysen væk fra sit hovedfokus.  

 

Slutteligt bemærkes det, at der i forbindelse med investering i security tokens kan opstå forskellige 

problemstillinger vedrørende investorbeskyttelse og rettigheder efter EU’s forbrugerrettighedsdirektiv 

direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011, fjernsalgsdirektivet, direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 

 
12 (ESMA, 2019) 
13 Mining er processen, hvor der sker sikring og verificering af transaktioner på blockchain-netværket. Miners udgør 
derfor en essentiel del af netværket, da de sikrer at alle transaktioner registreres og gennemføres på blockchain-
netværket. 
14 (Savelyev, 2018) 
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samt direktivet om elektronisk handel, direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000. Disse vil ligeledes ikke blive 

behandlet i nærværende afhandling da det findes uden for problembesvarelsens område.  

 

1.6 Metode 

1.6.1 Økonomisk metode 

1.6.1.1 Metode 

Analysens økonomiske metode vil basere sig på den deduktive forklaringsmodel, hvilket indebærer, at en 

økonomisk funderet teori bliver påført et generelt tilfælde, hvorved der søges efter en løsning på 

problemstillingen og den opstillede problemformulering, ved anvendelsen af teoriernes antagelser og 

præmisser. Den økonomiske problemstilling søges derfor løst, ved at anvende teoriernes love og 

initialbetingelser og dermed appliceres deres explanans (det man forklarer ved hjælp af) til at belyse 

explanandum (det man ønsker at forklare).15 Det særlige ved den deduktive metode er dog, at man aldrig vil 

kunne bevise, at selve teorien er sand, men man vil kunne sikre, at så længe antagelserne og præmisserne 

bag teorien er sande, så må den endelige konklusion ligeledes være sand.16  

 

1.6.1.2 Teori 

Analysen vil påtage et internalistisk perspektiv, hvilket indebærer, at de teorier der er valgt, er resultater af 

forskeres rationelle valg, og som vil kunne anvendes til at forklare og beskrive adfærd, påvirkninger samt 

ageren på finansielle markeder samt aktørerne herpå. Analysen vil indledningsvist anvende det neoklassiske 

forskningsprogram gennem anvendelse af finansieringsteorier om markeder, prisfastsættelse samt 

porteføljesammensætning. Disse teorier er allerede etablerede og undersøgte, men ved anvendelse af disse 

kan man forklare, hvorledes introduktionen af security tokens til de finansielle markeder vil påvirke de 

inkluderede parter. Ved anvendelse af disse teorier er der taget et valg om at anvende ligevægtsmodeller 

modsat funktionelle modeller. Dette skyldes, at virksomhederne ønskes at være en del af explanans og ikke 

explanandum, for på den måde at forklare empiriske fænomener på højere aggregeringsniveauer.17 

 

Det neoklassiske forskningsprogram, tager udgangspunkt i en branche, der teoretisk karakteriseres som 

konstitueret af en række stort set identiske virksomheder. Virksomhedsadfærden søges forklaret ud fra de 

ydre objektive situationsbegrænsninger, som virksomheden er underlagt. Det er med denne typologiske 

forståelse af virksomheden, at en generalisering af markedet kan analyseres og tendenser kan fremstå. 

Denne teoretiske retning, er valgt med den specifikke grund at få lavet en generel analyse af markeder og 

 
15 (Knudsen, Økonomisk Metodologi: Bind 1, 1994) s. 59 
16 Ibid. 
17 (Knudsen, Økonomisk Metodologi: Bind 2, 1997) s. 25 
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aktører uden at individualisere. Dette betyder også, at de valgte teorier, herunder finansieringsteori, 

indeholder antagelser som kan anses for værende voldsomme.18 Dette betyder dog ikke, at analysen bliver 

forkert eller ubrugelig, tværtimod, vil den danne grundlag for en overordnet forståelse for, hvorledes 

markedet er og aktørerne herpå vil agere, hvilket vil kunne besvare ovenstående problemformulering. 

 

1.6.2 Juridisk metode 

De juridiske problemstillinger i projektet søges løst ved anvendelse af den retsdogmatiske metode, som 

indebærer en fremstilling af gældende vedrørende security tokens ved brug af beskrivelse, analyse og 

fortolkning. Det gyldige retsvidenskabelige resultat af den juridiske analyse, udledes ved brug af den 

retsdogmatiske metode, herunder retskildelæren og fortolkningsprincipper, og dermed opnås de lege lata. 

 

1.6.2.1 Den retsdogmatiske fortolkning 

Den juridiske analyse vil gennemgå forskellige retskilder, der bygger på direktiver fra EU, ligesom forskellige 

forordninger vil blive gennemgået, og det er derfor nødvendigt at foretage en fortolkning af disse retskilder 

i overensstemmelse med gældende EU-ret. Dette indebærer således, at fortolkningsproblemer typisk løses 

ved en kombination af danske og EU-retlige synspunkter.19 Det følger således af Traktaten om Den 

Europæiske Union (herefter ”TEU”) art. 4, stk. 3 om pligten til loyalt samarbejde og TEUF art. 288 om 

direktivers forpligtende virkning, at medlemsstaterne er forpligtet til at foretage EU-konform fortolkning og 

dermed fortolke nationale retskilder i overensstemmelse med gældende EU-ret. Udover EU-konform 

fortolkning vil analysen inddrage subjektiv, objektiv samt udvidende fortolkning. 

 

1.6.2.2 Retskildelæren 

Retskildelæren er læren om den jus, der skal applikeres på retsfaktum og dermed udgør en del af den 

retsdogmatiske metode. Der eksisterer i national ret ikke et retskildehierarki mellem de forskellige retskilder, 

der omfatter regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. I forbindelse med udarbejdelsen af denne 

analyse er der i mindre grad lagt vægt på retspraksis, da der er tale om et område, der endnu er helt nyt, 

hvorfor der ikke på tidspunktet for udarbejdelse af denne analyse, er fremkommet retspraksis på området. 

Der vil, som nævnt ovenfor, anvendes udvidende fortolkning, således visse relevante slutninger vedrørende 

finansielle instrumenter, vil kunne anvendes analogt for security tokens. Udover ovenstående retskilder, vil 

der blive lagt vægt på udtalelser, fortolkninger og rapporter fra danske, men primært europæiske 

institutioner, herunder ECB og ESMA. Disse kilder er ikke retligt bindende, men EU-Domstolen fortolker både 

 
18 Ibid. s. 29 
19 (Tvarnø & Nielsen, 2017) s. 203 
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bindende og ikke bindende retsakter ved vurderingen af gældende ret.20 Der vil også blive lagt vægt på 

akademiske artikler fra Danmark, EU samt USA vedrørende dette emne.  Det er dog omdiskuteret om juridisk 

litteratur udgør en retskilde, dog anvender domstole ofte litteratur til at fastlægge gældende ret på nye 

områder.21 Disse kilder medvirker derfor til at skabe et nuanceret og dynamisk retsbillede, hvilket er 

nødvendigt, når nye juridiske områder skal analyseret.22 

 

1.6.3 Integreret metode 

1.6.3.1 Metode 

Analysen i den integrede del anvender rets- og kontraktøkonomien. Her pålægges retsvidenskabens 

resultater og på denne måde foretages en analyse af de økonomiske agenters samt samfundets nytte og 

efficiens.23 Dette indebærer, at den retsøkonomiske metode anvender en deduktiv forklaringsmodel, hvorpå, 

man på samme måde som under den økonomiske analyse, forsøger at forklarer explanans ved brug af 

explanandum.24 Derudover giver disse betingede normative udsagn, som i høj grad hjælper analysen.25 

Retsøkonomi og retsdogmatik har forskellige metoder og resultater. I retsøkonomien studeres retsreglernes 

virkning, hvorimod man i retsdogmatikken analyserer retsreglernes indhold med tanke på at forklare, hvilken 

effekt og påvirkning reglen har. Dette indebærer også, at retsøkonomien tager sigte på at afklare, hvordan 

forskellige aktører tilpasser sig alternative retsregler, hvorimod retsdogmatikken sigter mod at klarlægge, 

hvad der kan gøres ud fra de regler som gælder.26  

 

Retsøkonomien er vigtig for såvel retsdogmatikken, som for at danne en fuldstændig forståelse for reglerne, 

da retsøkonomien giver en indsigt i hvad konsekvenserne kan blive af alternative løsninger på sager som 

behandles ved domstolene eller i forvaltningen.27  

 

1.6.3.2 Teori 

Retsøkonomien anvender maksimerings- og ligevægtsmodeller under antagelse af, at en agent er komplet 

rationel.28 Specifikt i nærværende analyse, vil der være et fokus på efficiensteori. Disse inkluderer Kaldor-

Hicks efficiens og Pareto-efficiens. Kaldor-Hicks efficiens anvendes ofte af lovgivere til at vurdere, hvorledes 

 
20 Ibid.: s. 108f 
21 (Blume, 2016) 
22 Ibid.: s. 29f 
23 (Tvarnø & Denta, 2015) 
24 (Eide & Stavang, 2017) s. 54f. 
25 Ibid.: s. 96f 
26 Ibid.: s. 49 
27 Ibid. s. 49f. 
28 Ibid.: s. 54 
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en lov skal sammensættes og på hvilken måde den bedst gavner et samfund.29 Dette anvendes til at analysere 

hvordan reguleringen vil påvirke nuværende aktører på markedet og hvorledes nye aktører vil opstå og nyde 

godt af dette. Som følge heraf, vil det forsøges at udføre en efficiensanalyse og på denne måde besvare 

problemformuleringen. Denne analyse skal inkludere elementer fra den økonomiske analyse og juridiske 

analyse for på denne måde at afslutte afhandlingen og oplyse om den teoretiske tilgang til regulering af 

security tokens.  

 

1.7 Struktur 

Nærværende afhandling indledes med en introduktion, der oplyser læseren om, hvorfor emnet er relevant 

og aktuelt og yderst vigtigt for investorer samt lovgiver. Efter introduktionen af problemstillingen, 

problemformuleringerne og et metodeafsnit, følger analysen. Analysen vil starte med et økonomisk afsnit, 

der afdækker den økonomisk teoretiske tilgang til security tokens og som vil besvare den økonomiske 

problemformulering. Det er et bevidst valg at starte med den økonomiske analyse for herved at afbillede 

security tokens og på denne måde give læseren et indblik i disse, samt hvorledes sådanne finansielle 

instrumenter fungerer, og på hvilken måde de er anderledes i relation til traditionelle finansielle 

instrumenter. Dette indebærer, at der skabes en naturlig introduktion, som gør at den juridiske analyse 

fokuserer mindre på de tekniske og økonomiske egenskaber ved security tokens, men derimod ser på de 

juridiske forskelle mellem security tokens og traditionelle finansielle instrumenter og konsekvenserne 

herved. Dette er ment som en hjælp til læseren. Afslutningsvist indeholder afhandlingen et retsøkonomisk 

afsnit, der vil runde analyserne af med en efficienstilgang til problemstillingerne. Der vil her blive inkluderet 

elementer fra den økonomiske analyse og den juridiske analyse for at danne et afsluttende billede af 

gældende ret, de lege lata, men endnu vigtigere, hvorledes retsstillingen bør være, de lege ferenda, på 

baggrund af og ved anvendelse af økonomiske teori. Der vil være et kritikafsnit efter hver delanalyse, da 

efficiensteorierne er omdiskuteret i litteraturen, og derfor bør disse inddrages, således at læseren er 

indforstået med forskellene, herunder fordele og ulemper ved hver type af efficiensteori. Der vil på denne 

måde blive foretaget en de lege ferenda analyse, som bør vise investorer, samt hjælpe lovgiver med at 

vurdere, hvordan reguleringen på området bør være. Opgaven afsluttes med en konklusion, der runder hele 

opgaven af og anvender de vigtigste pointer fra de forskellige delkonklusioner. 

 

 
 

 
29 (Eide & Stavang, 2017) 
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2. Kapitel 2 – Økonomisk analyse 

Der er større fokus på blockchain-teknologien nu end nogensinde før, hvilket blandt andet skyldes, at 

markedsværdien af alle tokens er steget fra ca. USD 5.500.000.000 i 2015 til ca. USD 253.000.000.000 i dag.30 

Den primære årsag til markedsværdien af tokens er steget så voldsomt, er den udbredte interesse i 

teknologien, men ikke mindst fordi der på de sidste 5 år er opstået mere end 2000 nye tokens, der er med til 

at bringe mere kapital til kryptovalutamarkedet.31 I forbindelse med blockchain-teknologi og udstedelse af 

”tokens” herpå, opdeles disse ofte i tre kategorier; (1) Betalingstokens (payment token) der, som navnet 

antyder, er tokens hvis eneste funktion er at fungere som betalingsmiddel. De har således ingen 

sammenhæng med virksomheder eller projekter. Et eksempel herpå er Bitcoin. (2) Utility tokens tilbyder 

digital adgang til en applikation eller ydelse. De fungerer derfor lidt som en softwarelicens eller et gavekort. 

Et eksempel herpå er Ethereum. (3) Aktiv tokens (asset tokens) eller security token repræsenterer et 

underliggende aktiv, som en virksomhed, betalingsstrømme eller en ret til udbytte eller rentebetaling. Deres 

funktion er ofte anset som analoge anvendelser af finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer eller 

derivater.32 Mange tokens opstået gennem ICO, kan sammenlignes med en børsnotering, hvor en token 

bliver tilbudt til offentligheden og som herefter kan handles på kryptobørser.33 Den første ICO blev foretaget 

i 2013 og var rettet mod et mindre segment, primært i form af computerprogrammører og krypto-entusiaster 

og af denne årsag indsamlede den heller ikke meget kapital. Det er dog efterfølgende blevet en meget 

populær måde at rejse kapital på og nogle ICOs har hentet mere end DKK 1 milliard i kapital.  Der opstod 

mere end 2000 ICOs i 2017 og 2018, men grundet de manglende oplysningsforpligtelser samt compliance, 

endte mere end 90% af disse projekter med konkurs.34 Dette betød også, at flere lande endte med at 

ulovliggøre ICO under henvisning til investorbeskyttelse og i forlængelse af denne tendens opstod Security 

Token Offerings (herefter ”STO”). STO består af et udbud af tokens, der minder så meget om aktier, 

obligationer og andre finansielle instrumenter, at de er blevet påbudt overholdelse af visse regler om 

prospekter, børsnotering samt indhentning af tilladelse fra relevante finansielle myndigheder.35 

 

Denne analyse vil se nærmere på security token generelt, med et fokus på hvorledes disse kan give start-ups 

samt små og mellemstore virksomheder (herefter ”SMV”) nemmere adgang til markedet samt se på, hvordan 

investorer vil agere på et marked for security tokens. 

 
30 (Coinmarketcap, 2020) 
31 (Bagshaw, 2019; Coinmarketcap, 2020)  
32 (Ante & Fiedler, 2019; Newton Partners Ltd., 2019) 
33 (Adhami & Giudici, 2019) s. 61f 
34 (Mitra, 2019) 
35 (Sun, Wu, & Kwok, 2019) s. 38ff. 
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2.1 Security tokens 

Start-ups samt SMV’er står for en betydelig andel af den globale økonomi og menneskelige kapacitet, men 

er ofte begrænsede i deres vækstpotentiale, da de kan have svært ved at tilgå kapitalmarkederne.36 Det er 

ofte med denne baggrund, at security tokens og STO spås et stort vækstpotentiale. En af årsagerne hertil er 

den direkte transaktion mellem udstedere og investorer, der åbner muligheden for, at eliminere behovet for 

finansielle mellemmænd. Blockchainens globale natur tillader ligeledes, at et større investorsegment kan 

deltage.37 Dette vil ikke blot mindske omkostningerne for de enkelte udstedere, men vil også have potentiale 

til at mindske omkostningerne for hele kapitalmarkedet ved anvendelse af mere efficiente 

transaktionssystemer. Ifølge flere forfattere, herunder ECB, vil et blockchain-transaktionssystem, der 

opdaterer ejerskabsregistret øjeblikkeligt, kunne spare kapitalmarkederne for op imod USD 1,2 milliarder 

årligt, samt modvirke misbrug af udlodning, såsom cum-ex handler.38 Disse noteringer er blevet populære og 

OECD spår dem til at blive en primær måde at indhente kapital på i fremtiden.39 Det er derfor meget vigtigt 

at få fastlagt, hvad security tokens er og hvilke egenskaber de har.  

 

Security tokens er programmérbare værdipapirer og kan tilbyde en række forskellige finansielle rettigheder 

for en investor, såsom ejerskab, dividende, profitdeling, stemmerettigheder og buy-back rettigheder. Det 

ligger i essensen af en security token, at den skal repræsentere et juridisk ejerskab af et fysisk eller digitalt 

aktiv, såsom en aktie, fast ejendom, ETF eller betalingsstrømme og at dette ejerskab skal verificeres på 

blockchainen.40 Da security tokens anvendes til at hente kapital, skal der udarbejdes interesseskabende samt 

oplysende dokumenter til brug for investorerne. Dette kaldes i forbindelse med en ICO og STO for et 

whitepaper. Udviklerne samt selskabet udarbejder således et whitepaper, der skal fungere som et salgs- og 

marketingsredskab med fokus på specifikke egenskaber ved projektet og virksomheden.41 Der er fire 

processer, der skal overholdes i forbindelse med udstedelse af en security token. Der skal udarbejdes en 

blockchain protokol, hvorpå transaktionerne kan foregå og informationerne gemmes samt låses. Derudover 

skal der udarbejdes ”smart contract”, der er automatiserede og selv-effektuerende kontrakter med 

specifikke instruktioner programmeret i kode, der aktiveres når visse betingelser er opfyldt. Et eksempel kan 

være, at når der overføres DKK 100 udstedes 4 security tokens til investoren. Dette sikrer, at alt foregår 

 
36 (Ante & Fiedler, 2019) 
37 Ibid. s. 65ff 
38 (Holzmann, Scholz, Kreidl, & Büttner, 2018) og (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
39 (OECD, 2020) s. 24ff. 
40 (Newton Partners Ltd., 2019) 
41 (Mitra, 2019) 
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automatisk og fejlfrit samt at der foretages en sikker overførsel af security tokens til investorerne. Dernæst 

skal der anvendes en udstedelsesplatform samt en børs, hvorpå disse kan handles og skabe likviditet. 

 

Derudover skal det bemærkes, at børsnoteringsprocessen er yderst tids- og ressourcekrævende. Ved en IPO 

vil en udsteder ikke arbejde direkte med investorerne, men i stedet vil der være flere lag af mellemmænd.42 

For eksempel vil udstederen arbejde tæt sammen med en investeringsbank, der har et samarbejde med 

globale mæglere, som kan tiltrække investorer. På den anden side, vil investorer arbejde tæt sammen med 

lokale banker, som herefter interagerer med mæglerne for at deltagere i noteringen.43 En virksomhed der 

ønsker at foretage et offentligt udbud skal opfylde omfattende krav, herunder en vedvarende fremtidig 

omsætning samt en afprøvet forretningsmodel. Disse selskaber vil ofte repræsentere en mindre risiko for 

investorer. På denne baggrund tiltrækker børsnoteringen ofte større institutionelle investorer. 

 

 I forbindelse med en STO, vil udstedere betale marginalt mindre til investeringsbanker og mæglere, da 

udstedelsen kan foretages direkte til investorerne uden behov for mellemmænd. Som følge heraf, vil det 

overordnede ressourceforbrug være lavere. STO-processen vil dog stadig indeholde visse mellemmænd, 

såsom advokater, men derimod vil udstederen interagere direkte med investorerne på en STO-

noteringsplatform. 

 

Processen er derfor anderledes, da security token udstedes ved brug af smart contract og al compliance som 

er relevant for STO, kan programmeres og håndhæves ved anvendelse af kode. Eksempler herpå kan være 

begrænsninger i omsætteligheden og et krav til at token skal holdes i en bestemt periode, førend de kan 

sælges.44 Omkostningsargumentet underbygges også af, at den automatisering, der kan introduceres i 

udstedelsen, fordelingen og håndteringen af aktiverne, reducerer omkostningerne gennem hele aktivets 

levetid, hvilket gavner både investorer og udstedere. Anvendelsen af blockchain-teknologien medfører, at 

der er mulighed for at opnå effektive transaktioner, uden behov for pålidelige centrale mellemmænd og 

gennem efficiente automatiseringer af processer, der vil resultere i en hurtigere og billigere transaktion og 

afskaffelse af mellemmænd.45 Den distribuerede natur, som blockchain-teknologien tilbyder, hvor der ikke 

er en enkel ”point of failure”, og det digitale registres uforanderlighed samt anvendelsen af kryptografi, giver 

en sikkerhed og robusthed.46 Teknologien skaber derfor et konsensussystem, der tillader at rationelle 

 
42 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 358ff 
43 (Sun, Wu, & Kwok, 2019) 
44 Ibid. 
45 (OECD, 2020) s. 16 
46 Ibid. 
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økonomiske agenter, kan skabe transparente registreringer. Det faktum, at der skabes et incitament for at 

foretage denne registreringsfunktion uden en central koordinator, er innovationen bag security tokens og 

blockchain-systemet.47  Se nedenstående illustration. 

 

 

Figur 1. Egen tilvirkning med inspiration.48 

 

Denne teknologi giver mulighed for at undvære visse institutioner, der på nuværende tidspunkt er 

nødvendige, herunder Værdipapircentralen, som en følge af, at al information gemmes og låses på en åben 

blockchain med adgang for alle. Det vil således være muligt at overføre sine tokens til en anden eller sælge 

disse på en børs uden at børsen herefter potentielt set har pligt til at indberette til Værdipapircentralen.49 

 

De største fordele ved at foretage en STO, repræsenteres således i den underliggende blockchain-teknologi, 

der tilbyder transparens, pseudo-anonymitet, håndhævelse og sikkerhed. Transaktioner er offentlige og 

oplyses på netværket, hvorfor ejerskabet af enhver token er kendt af alle på alle tidspunkter. Derudover er 

afviklingen af transaktioner endelige.50 Denne automatisering medfører således, at 

administrationsprocessen både før og efter potentielt kan blive hurtigere, billigere, nemmere og mere 

robust. 

 

 
47 (Newton Partners Ltd., 2019) s. 4 
48 (Fenton, 2018) 
49 Se mere under afsnit 3.2.3 
50 (Ante & Fiedler, 2019; Holzmann, Scholz, Kreidl, & Büttner, 2018) 
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Den åbenlyse fordel ved anvendelse af security tokens er, at de åbner mulighederne for at demokratisere 

aktiver og distribuere dem til investorer over hele verden, ligesom de tillader at tidligere urealiserede aktiver 

værdiansættes og distribueres. Det er muligt at skabe segmenteret ejerskab, der giver mulighed for at opdele 

et, ellers utilgængeligt aktiv i mange dele, så ejerskabet spredes.51 Derudover er der en forventning til 

sammenhæng mellem selskabet (det underliggende aktiv) og selskabets security token. Jo mere en security 

token er værd, jo mere er selskabet værd.52 Dette giver en langt større gennemsigtighed i værdiansættelsen 

af hidtil utilgængelige aktiver, herunder fast ejendom. Fordelene for alle interessenter sammenlignet med 

status quo, er at udstedere får nytte af den lavere pris på kapital og compliance, ligesom investorer får nytte 

af en forøget markedsdybde (gennem en større investorbase) og derfor større likviditet og slutteligt vil 

lovgivere nyde godt af forøget transparens og håndhævelsesmuligheder.53 

 

2.2 Risikoen ved finansielle instrumenter 

Det skal først klarificeres, hvorledes risikoen ved investering i finansielle instrumenter kan defineres og 

påvises. For at strukturere en portefølje af risikable instrumenter på en optimal måde, skal man kende disses 

variancer og covariancer, og deres forventede afkast. Herefter kan den optimale portefølje ud fra et givent 

risikoniveau, findes. De optimale porteføljer for alle mulige risikoniveauer kaldes for den efficiente frontier. 

Med baggrund i dette, forsøges den bedste sammensætning af aktivers forventede afkast i relation til deres 

risiko fundet.54 Der anvendes forskellige modeller til at vurdere dette forhold, men ofte vælges Capital Asset 

Pricing Model (herefter ”CAPM”).55 CAPM forsøger at finde den portefølje med det højeste afkast givet en 

risikopræference, hvilket kaldes for den efficiente portefølje, der er en kombination af markedsporteføljen 

og risikofrie aktiver. Den første komponent ved gevinst er kendetegnet ved systematisk risiko, hvilket kan 

defineres som den del af den totale risiko, der ikke kan elimineres ved kombinering med andre finansielle 

instrumenter i en diversificeret portefølje. Den anden del kaldes for den usystematiske risiko, hvilken er 

uafhængig af markedet og bliver påvirket af andre individuelle elementer. Dette medfører, at følgende 

gevinstformel kan opsættes: 𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 +

𝑢𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑔𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡.56  

 

Der eksisterer dog også en anden model, der undersøger risikoen ved finansielle instrumenter og 

sammenhængen mellem risikoen i markedet og instrumentet. Denne model er udelukkende bygget på 

 
51 (Newton Partners Ltd., 2019; Sun, Wu, & Kwok, 2019; Mitra, 2019) 
52 (Mitra, 2019) 
53 (Newton Partners Ltd., 2019) s. 2 
54 (Ho & Lee, 2005) s. 5f 
55 (Sharpe, 1970; Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010; Ho & Lee, 2005) 
56 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 249 
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arbitrage argumenter, og kaldes derfor for arbitrage pricing theory model (herefter ”APT”). Her menes, at et 

instruments forventede afkast afhænger af forskellige faktorer, modsat blot en enkel markedsfaktor som 

CAPM påviser.57 APT giver en lineær sammenhæng mellem et aktivs risikopræmie og adskillige risikofaktorer 

uden at foretage eksplicitte antagelser om agentens nyttefunktion. Når der kan påvises en lineær multifaktor 

model, der generer afkast, betyder det, at afkastet for hvert aktiv kan nedfældes som en lineær kombination 

af et endeligt antal tilfældelige variabler (risikofaktorer) sammen med en tilfældig komponent specifik for 

hvert aktiv (kaldet idiosynkratisk risikokomponent). Det er faktisk sådan, at hvis der ikke er et idiosynkratisk 

risikokomponent, så vil APT give et præcist lineært forhold mellem risikopræmien og risikofaktorerne. Men 

når der introduceres en idiosynkratisk risiko, så vil en analog relation kunne holde og, under visse nødvendige 

antagelser, holde korrekt.58 Dette betyder, at følgende notering kan anvendes ved beskrivelse af APT. For 

enkelthedens skyld anvendes et eksempel med tre instrumenter, 𝑛 = 1,2,3. Det tilfældige afkast �̅�𝑛, det 

forventede afkast 𝐸(𝑅𝑛), den tilfældige risikofaktor (ℎ = 1,2) som er ens for alle tre aktiver 𝐹ℎ, den 

sensitivitet som aktiv n har til h 𝛽𝑖ℎ  og den idiosynkratiske risikofaktor 𝑒𝑖. APT-modellen påviser det tilfældige 

afkast for instrument n givet med dette forhold:  

�̅�𝑛 = 𝐸(𝑅𝑛) + 𝛽1𝑛�̅�1 + 𝛽2𝑛�̅�2 + �̅�𝑛 

Og for at der kan eksistere en ligevægt mellem disse tre aktiver, så skal arbitrage-betingelsen være opfyldt. 

Dette betyder, at uden at bruge yderligere formue og uden at øge risiko, så skal det ikke være muligt, i 

gennemsnittet, at skabe en portefølje der øger afkastet. Dette forhold statuerer derfor, at der ikke eksisterer 

nogle ”pengemaskiner” i markedet.59 Dette kan generaliseres på følgende måde: 

𝐸(𝑟𝑛) = 𝛽
𝑛𝐹1

𝐸(𝑟𝐹1) + 𝛽
𝑛𝐹2

𝐸(𝑟𝐹2) + ⋯ + 𝛽
𝑛𝐹ℎ

𝐸(𝑟𝐹ℎ) 

Hvor 𝑟𝑛 er det overskydende afkast på instrument n i forhold til den risikofrie rente og 𝑟𝐹ℎ er det 

overskydende afkast i forhold til den risikofrie rente på baggrund af den systematiske og idiosynkratiske 

risiko. Denne formel er APT-modellen og den statuerer, at investorer vil kompensere for alle faktorer, der 

systematisk påvirker afkastet på en investering. Kompensationen er summen af den systematiske risiko, der 

accepteres for faktor i, hvilket er målt ved beta af et instrument, men ligesom med andre afkastmodeller kan 

investorer ikke blive kompenseret for at acceptere usystematisk risiko.60 Det kan derfor afsluttende 

bemærkes, at APT-modellen hævder, at et finansielt instruments afkast er en funktion af forskellige faktorer 

og at instrumentets sensitivitet til ændringer i disse. Derudover viser den, at hvis markedsprisen på 

 
57 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 258 
58 (Barucci & Fontana, 2017) s. 231 
59 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 259 
60 Ibid: s. 259f 
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instrumentet afviger fra det niveau som modellen påviser, vil investorer engagere i arbitrage og på denne 

måde drive markedsprisen op til et passende niveau igen.61  

 

Likviditetsomkostninger er ligeledes en problemstilling, som skal vurderes i forbindelse med risikoen. En 

vigtig del af investeringer i fx Private Equity62 er, at en investor typisk er nødsaget til at binde sin kapital i 10-

12 år.63 Dette har forskellige årsager, men skyldes hovedsagelig en stor illikviditet for disse typer af 

investeringer, hvilket efterfølgende medfører en omkostning for investorerne. Når der ses på den rabat, der 

skal gives til investorer, som følge af risikoen ved ikke at kunne kan afsættes investeringen igen, eller i hvert 

fald være meget svær at afsætte, gælder der en gennemsnitlig rabat på 13,8% i forbindelse med Private 

Equity investeringer.64 Denne rabat og dermed de omkostninger, der er forbundet med at handle på dette 

marked, er så signifikante, at de udgør en faktor som investorer skal tage stilling til, når de investerer i mindre 

(likvide) virksomheder. Hvis disse markeder bliver mere likvide, vil denne faktor blive mindre vigtig for 

investorer, når der skal tages porteføljebeslutninger.65 Det er derfor netop her, at security tokens bliver 

interessante for investorer, da de kan skabe et sekundært marked, der kan handles i. Security tokens åbner 

muligheden for, at alle investorer kan købe finansielle instrumenter i selskaber, som ellers var forbeholdt 

institutionelle aktører.66 Dette er typisk SMV’er samt større fast ejendom, hvilket der ikke er direkte adgang 

til for detailinvestorer, og det medfører, at helt nye markeder åbner sig for mindre investorer, samt for  

virksomheder og projekter, der ønsker kapital fra et langt større segment. Dette vil derfor give mindre 

virksomheder mulighed for at hente kapital, der ikke førhen var tilgængeligt.67 

 
Den konventionelle tankegang vedrørende kapitalmarkederne er, at de hjælper økonomien ved at samle 

husholdningernes opsparinger og fordeler denne kapital til iværksættere, som til gengæld udbetaler 

virksomhedsoverskud som udbytte og renter, til husholdningerne, i det forhold, de har bidraget med 

kapital.68 Dette er muligt, så længe der er likviditet i markedet, men i takt med at markederne går op og ned, 

og skifter mellem likviditet og illikviditet, så vil nye markeder samt eksisterende markeder åbne og lukke for 

 
61 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 260 
62 Her menes investeringer direkte i private virksomheder. Private equity kapital skaffes fra private og institutionelle 
investorer og kan bruges til at finansiere nye teknologier, udvide arbejdskapital inden for en virksomhed, foretage 
opkøb eller forbedring af virksomheden (Eyben, 2015). 
63 (Nadauld, Sensoy, Vorkink, & Weisbach, 2018) s. 14f 
64 Ibid: s. 1 
65 Ibid: s. 16 
66 (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
67 (OECD, 2020) s. 22ff. 
68 (Toporowski, 2000) 
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kapital. Blockchain-teknologien tillader både tokenisering af aktiver, der eksisterer on-chain69, men også off-

chain70. Tokenisering kan både have positive og negative implikationer på likviditeten. På den ene side vil en 

tokenisering af illikvide aktiver, som aktier i SMV’er eller Private Equity, potentielt skabe en rig likviditet til et 

ellers illikvidt marked. Der er ligeledes mulighed for at øge kapitaltilførslen i forbindelse med 

kapitalforhøjelser i mindre aktieselskaber samt mindre obligationer. Analyser viser, at der kan låses op for 

billioner af euro i illikvide aktiver og således kraftigt øge handelsvolumen.71 Det skal dog også nævnes, at der 

skal være en efterspørgsel efter regelmæssig handel og dermed handelsvolume, for at de sekundære 

markeder opnår tilstrækkelig dybde, der vil tillade, at ovenstående fordele materialiseres. I forlængelse 

heraf, kræves det dog at de efficiensgevinster der kan opnås ved sekundære markeder, er så store, at de kan 

skabe et potentielt ryk mod tokeniserede markeder og dermed i økonomisk forstand kan retfærdiggøre 

denne overgang. Det kræver ligeledes, at de blockchain-baserede markeder kan håndtere denne volumen og 

derfor er markedsparathed en nøglefaktor for en blød overgang til et tokeniseret økosystem.72 Slutteligt, vil 

det ligeledes kræve, at de nuværende markedsdeltageres tankegang ændres, og disse kan meget vel være 

tilbageholdende med at deltage i et blockchain-baseret markedsplads. 

 

Det er ligeledes interessant at vurdere, hvorledes en tokenisering af allerede eksisterende aktiver, der fortsat 

forbliver off-chain vil resultere i et skift i likviditet fra de konventionelle markeder til blockchainen og på 

denne måde fjerne likviditet fra off-chain markederne.73 Dette problem eksisterer dog ikke, når der 

udelukkende er tale om aktiver, der udstedes direkte på blockchain og ikke er bundet op på et 

(materielt/immaterielt) underliggende aktiv. 

 

2.3 Prisfastsættelse af aktiver 

Ovenstående teoretiske afsnit viser to forskellige måder, den enkelte investor kan vurdere afkastet på en 

investering ud fra og om muligheden for at hente en fremtidig økonomisk gevinst. Denne vurdering 

indeholder forskellige elementer af risici og ikke mindst vil der være en stor mængde asymmetrisk 

information mellem investor og udsteder. Dette medfører, at investorer i stor stil vil forsøge at indhente 

oplysninger om markedet og om eventuelle eksterne faktorer, der kan påvirke det fremtidige afkast på deres 

 
69 Her menes aktiver, der naturligt eksisterer og handles på blockchain. Dette er for eksempel eksisterende 
kryptovalutaer og nyudstedte tokens.  
70 Her menes aktiver, der konventionelt set ikke handles på blockchainen, men kan overføres hertil. Dette gælder både 
finansielle aktiver (fx aktier, obligationer), men også ikke-finansielle aktiver (fx fast ejendom, kunst) samt råvarer. I 
teorien alle aktiver.  
71 (OECD, 2020) s. 27f. & (Deloitte, 2018) 
72 (OECD, 2020) s. 28 
73 Ibid: s. 29 
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investeringer. Generelle markedsoplysninger, såsom handelsvolumen, større investorsalg samt salg eller køb 

fra institutionelle investorer, kan være meget værdifuldt for investorer.74 Security tokens, der bygger på 

blockchain-teknologien, giver en øget gennemsigtighed, som følge af teknologien. Det gælder således, at 

samtlige handler registreres og gemmes på blockchainen, hvilket medfører, at markedsdeltagere kan følge 

med i hvem der køber og for hvor store beløb. Den største fordel er, at der sker en reduktion i den 

asymmetriske information, hvilket potentielt har en positiv effekt på prisfastsættelsen. Dette vil give 

investorer incitamenter til at øge deres deltagelse i markedet og tilføre mere likviditet hertil, hvilket ligeledes 

vil øge konkurrencen.75 Omvendt skal det nævnes, at markedsdeltagere der ikke ønsker denne 

gennemsigtighed, men nyder anonymitet og ubemærkethed, som fx større institutionelle investorer, der ikke 

ønsker at påvirke markedet med store handler, formentlig ikke ønsker en blockchain-baseret handelsplads.76  

 

Som nævnt ovenfor, er prisfastsættelsen af aktiver påvirket af flere forskellige (ofte tilfældige) faktorer og 

ifølge APT vil investorer, hvis APT-formlen ikke er opfyldt, søge at udligne en prisforskel gennem arbitrage og 

på denne måde opnå en gevinst.77 Den forbindelse, der potentielt, kan eksistere mellem off-chain og on-

chain for tokeniserede aktiver, vil ligeledes kunne påvirke prisfastsættelsen og investorernes adfærd. Det 

følger, at handel med security tokens i en decentraliseret verden, vil ske hele døgnet på de forskellige 

netværk og kryptobørser. Hvis der er manglende forbindelse mellem on-chain og off-chain vil der kunne 

opstå risici i form af fragmenteret handel. Denne handel vil med stor sandsynlighed give mulighed for 

arbitrage på tværs af børser og markeder. Omvendt vil en indbyrdes kompatibilitet mellem markederne 

tillade en form for dobbeltnotering af aktiver på henholdsvis off-chain og on-chain, præcis som det ses med 

aktier, der er noteret på forskellige børser.78 Dette kan dog have de konsekvenser, at der kan ske arbitrage 

med security tokens, hvis der eksisterer forskellige kryptobørs.  

 

Denne adfærd skaber grundlag for at vurdere, hvorledes denne gennemsigtighed vil påvirke 

markedsdeltagernes adfærd og beslutninger. 

 

2.4 Gentagende spil med imperfekt opdagelse 

Der skal her inddrages spilteori for at analysere hvorledes denne information vil påvirke agenternes 

investeringsbeslutninger og adfærd på markederne. Der opstilles et teoretisk spil, der skal være med til at 

 
74 (Kligera & Levy, 2009) 
75 (OECD, 2020) s. 31 
76 Ibid. 
77 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) 
78 (OECD, 2020) 
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beskrive en rationel økonomisk agents handlingsmønster uden gennemsigtighed. Der anvendes et 

gentagende spil, som følge af, at hver investor kan investere i hver tidsperiode, hvad end dette tidsinterval 

er. Gennem de konventionelle markeder er det ikke muligt at observere investorernes investeringsbeslutning 

og et eventuelt salg kan gå ubemærket hen, medmindre dette påvirker likviditeten i markedet, og derfor kan 

andre agenter ikke handle på denne information. Det er dog muligt at observere resultatet efterfølgende, 

som følge af at disse investorer enten oplyser deres porteføljer på kvartalsvis basis eller gennem selskabernes 

oplysning af større ejerskaber. Det er på denne baggrund, det må konkluderes, at når der er tale om 

konventionelle markeder, må der være tale om gentagende spil med imperfekt opdagelse. Det betyder også, 

at handlingerne i spillet ikke er observerbare, men det er payoff. For simpelhedens skyld, tages der 

udgangspunkt i to investorer, der kan gøre en forskel på om den anden tjener penge. Dette er meget 

forenklet, men det følger, at aktiemarkederne agerer på baggrund af de investorer, der deltager og således 

vil en investor forsøge at investere inden alle andre gør det, eller på samme tid, således der kan opnås en 

gevinst som følge af stigninger på aktivet.79 Som følge heraf, kan nærværende spil på en meget forenklet 

måde sættes op til et Prisoner’s dilemma, hvortil spillerne har valget mellem at investere (i) og ikke investere 

(n). Det følger, at hvis begge parter investerer, skal de dele det afkast, der kan opnås ved at investere. 80Dette 

svarer til, at de begge samarbejder og dermed hjælper hinanden. Hvis der sendes signaler om, at man burde 

investere i et selskab og dette gøres af den ene part, men ikke den anden, så vil den investerende part miste 

hele sin investering, hvorimod den anden part vil have mulighed for at kunne udkonkurrere den anden part 

som følge af den tabte investering. Dette kan ligeledes sammenlignes med ovenstående situation, hvorefter 

den investor der ikke investerede, vil have mulighed for at foretage arbitrage og på denne måde få en gevinst 

i markedet. Der kan derfor opnås en gevinst, hvis den anden part ikke investerer. Det bedste vil således være, 

ikke at investere, men få den anden til at investere, så der kan investeres mere på egen hånd i fremtiden. 

Omvendt vil ingen af parterne som udgangspunkt opnå en gevinst ved ikke at investere. Der tages således 

udgangspunkt i et Prisoner’s dilemma, med nedenstående payoffs som eksempel: 

 

S1/S2 n i 

n 0,0 7,-3 

i -3,7 4,4 

Figur 2. Egen tilvirkning med inspiration.81 

 
79 (Toporowski, 2000) s. 22f. 
80 (Dutta, 1999) s. 234f 
81 Ibid: s. 235 
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Det antages desuden, at payoffs i tabellen tolkes som forventede payoffs. Dette kan gøres, idet der er tale 

om investorer, der i forvejen har investeringer, som kan generere et afkast, men investeringen som valget 

omhandler, vil kunne påvirke det payoff parterne forventes at få.82 Dette betyder, at hvis (𝑛, 𝑛) bliver spillet, 

så er payoffs for de to spillere usikre og de kan tage en hvilken som helst værdi (𝑥, 𝑦), men den 

gennemsnitlige værdi vil være 0 for både x og y. Desuden kan enhver værdi af (𝑥, 𝑦), fx (3, −2), opstå fra 

spillet (𝑛, 𝑛), men også fra spillene (𝑛, 𝑖), (𝑖, 𝑛) eller (𝑖, 𝑖). Dette betyder, at det observerede payoff, ikke kan 

knyttes til en specifik handling og en agent vil derfor være usikker på, hvad den anden har valgt. Dette 

betyder, at når der observeres et payoff, så vil en agent tildele hver handlingskombination, (𝑛, 𝑛) (𝑛, 𝑖), (𝑖, 𝑛)  

eller (𝑖, 𝑖),  en sandsynlighed for at være blevet spillet. For at få spillere til at investere, skal det være således, 

at modparten anser payoffs for ikke at investere, som meget lave. Hvis dette ikke er tilfældet, vil en spiller 

have incitament til at drive modstanderens payoffs ned ved ikke at investere, når den anden investerer.83 Og 

på denne baggrund opnås følgende: 

 

Der vil være en threshold trigger strategi klassificeret ved en værdi, fx m. Spillerne starter med at spille (𝑖, 𝑖) 

og gør dette så længe, at hver spillers payoff forbliver over m gennem hver periode. Den første gang en af 

payoffs falder under m vil spillerne spille (𝑛, 𝑛) i T-perioder, hvorefter strategien genstartes.84 Som følge 

heraf defineres en threshold strategi af to parametre, (1) hurtigheden af triggeren m og (2) omfanget af 

triggeren T. En threshold trigger strategi kan være en ligevægt og konklusionerne vedrørende dette er, at jo 

større omfanget af T er, jo mere sandsynligt er det, at der er tale om en ligevægt. Det følger også, at jo større 

eller hurtigere m forekommer, jo mindre profitabel er denne strategi og dermed taler dette imod, at der er 

tale om en ligevægt.  Der kan således opnås en gevinst ved at udnytte denne trigger strategi, men udnyttes 

denne for meget, vil profitten blive mindre.85 Det skal herefter vises matematisk, hvorledes spillernes valg 

påvirkes af ovenstående tabel med payoff og deres mulige threshold trigger strategies. Payoffs ud fra dette 

spil kan noteres som v og skrives på følgende måde: 

𝑣 = 4 + 𝛿[(1 − 𝑝𝑖)𝑣 + 𝑝𝑖𝛿𝑇𝑣] 

hvoraf 𝑝𝑛 er sandsynligheden for, at en af de to stadier er mindre end m og dermed udløses trigger, selvom 

strategien (𝑖, 𝑖) vælges. De 4 i første led, henviser til payoff, hvis strategien (𝑖, 𝑖) spilles, og andet led henviser 

til, at der med sandsynligheden (1 − 𝑝𝑛), ikke vil blive udløst trigger, hvorefter denne strategi vil fortsætte 

uendeligt og give v i payoff. Alt dette sker i én periode og derfor diskonteres det med 𝛿. Den sidste del 𝑝𝑛𝛿𝑇𝑣 

viser, at der med sandsynligheden 𝑝𝑛 vil blive udløst trigger, og derfor vil der være T-perioder med en gevinst 

 
82 Ibid: 234f 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid: s. 235f 
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på 0, hvorefter vi ender tilbage i en uendelig periode med v som payoff. Denne formel kan reduceres til 

følgende:  

𝑣 =
4

1 − 𝛿[(1 − 𝑝𝑖) + 𝑝𝑖𝛿𝑇]
 

Jo hurtigere trigger udløses (dvs. højere m), jo større er chancen for, at den bruges. Dette implicerer, at der 

vil forekomme en lavere værdi af [(1 − 𝑝𝑛) + 𝑝𝑛𝛿𝑇] hvilket giver en lavere værdi af v. Det samme gælder 

hvis omfanget af T er større. Kort sagt, vil en højere værdi af m eller T gøre en trigger strategi, hvis den følges, 

mindre attraktiv. Dette betyder, at spillerne ønsker at reducere triggeren og dermed værdien af m og T, 

hvilket er forhindringen, som på samme tid kan ødelægge effekten af denne trigger. Det følger dog, at trigger 

strategien vil være en ligevægt, i den periode, hvor der sker straf i T perioder.86 En investor kan ikke generere 

gennemsnitlige afkast der er positive, ved at vælge investér hverken i denne periode eller i fremtiden. Derfor 

kan man forestille sig en periode, hvor investorerne burde vælge (𝑖, 𝑖), men ved at afvige fra denne strategi 

vil en spiller få en diskonteret payoff på: 

7 + 𝛿[(1 − 𝑝𝑛)𝑣 + 𝑝𝑛𝛿𝑇𝑣] 

hvor 𝑝𝑛 er sandsynligheden for, at en trigger vil blive aktiveret af spillet (𝑛, 𝑖), og det antages at 𝑝𝑛 > 𝑝𝑖.
87 

Disse to incitamenter viser, at en spiller hellere vil lade være at investere, da dette giver et payoff på 7 med 

det samme, modsat 4, men de fremtidige afkast vil være mindre som følge af, at trigger vil blive udløst og 

dermed vil (𝑛, 𝑛) blive spillet i fremtiden. Det vil således kun være en ligevægt, hvis følgende er opfyldt: 

7 + 𝛿[(1 − 𝑝𝑛)𝑣 + 𝑝𝑛𝛿𝑇𝑣] > 4 + 𝛿[(1 − 𝑝𝑖)𝑣 + 𝑝𝑖𝛿𝑇𝑣] => 

3 < 𝛿𝑣(1 − 𝛿𝑇)(𝑝𝑐 − 𝑝𝑛) 

Det kan derfor siges, at jo længere straffen er for spillerne, jo mere vil de opføre sig ordentligt og ikke forsøge 

at sabotere hinanden.  

 

2.4.1 Blockchains påvirkning på gentagende spil med opdagelse 

Blockchain-teknologien tillader, som tidligere nævnt, at der skabes en transparent handelshistorik, hvor det 

er muligt for alle deltagere, at se samtlige foretagne transaktioner. Investorer er derfor ikke længere 

begrænset af, at forskellige positioner offentliggøres, førend en investering foretages. Det er således muligt 

at se hvem og hvor meget, der er investeret i forskellige aktiver. Desuden afstedkommer det, at 

beslutningen om at foretage investeringen, ikke kan tilbageføres. Denne beslutning vil være endelig, når 

registret er opdateret.88 I forlængelse af ovenstående model, kan det konstateres, at der ikke længere vil 

være tale om simultant spil, men derimod et sekventielt spil. Dette har forskellige implikationer, men 

 
86 Ibid 
87 Ibid: s. 236f 
88 (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
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særligt herunder, vil ligevægtsløsningen blive fundet ved brug af baglæns induktion, så en spiller vil have 

mulighed for at vælge på baggrund af hvad den anden har valgt. Når man inkluderer rationelle økonomiske 

aktører, så vil disse altid vælge den løsning, der maksimerer deres egen gevinst.89 Dette betyder, at uanset 

om en investor vælger først og den anden investor foretager sit valg på denne baggrund, så vil den første 

investor vide hvad den anden kommer til at vælge, og dermed foretage sit valg på denne baggrund. Dette 

giver nogle andre resultater, da en dårlig adfærd vil blive gengældt og det samme vil en god adfærd. Dette 

indebærer også, at parterne ikke vil snyde hinanden og behovet for en streng threshold trigger vil 

minimeres.90 Enhver beslutningstager kender konsekvensen af sine handlinger.91 På baggrund af denne 

teoretiske analyse af aktørernes handlinger kan det fastsættes, at en introduktion af blockchain til 

finansielle instrumenter og dermed anvendelse af security tokens, vil ændre ligevægten for de involverede 

på kapitalmarkederne. Der vil i langt højere grad være fokus på reciprocitet end straf. 

 

Denne analyse er foretaget ud fra et individ perspektiv og dette skal påføres et mere generaliseret 

eksempel med kapitalmarkederne på baggrund af det neoklassiske forskningsprogram og en mere konkret 

porteføljeteori. Det vil blive analyseret, hvorledes finansielle instrumenter kan sammensættes for en 

investor for at skabe det højest mulige afkast samt undersøges hvorledes denne sammensætning og 

ligevægt påvirkes af, at kapitalmarkedet introducerer security tokens. 

 

2.5 Porteføljeteori 

Dette afsnit omhandler agenternes optimale valg af investeringer, som følge af deres risikopræferencer, og 

dermed deres sammensætning af den optimale portefølje. I teorien, vil en agent forbruge hele sin formue på 

én gang og dermed give afkald på al fremtidigt forbrug. Dette sker dog ikke i praksis. Dette skyldes, at en 

agents formue defineres som den maksimale mængde nutidige penge vedkommende kan opnå. Dermed vil 

et individ forbruge mindre nu, for forhåbentligt at kunne forbruge mere i fremtiden. Denne forskel kaldes for 

opsparing og kan blive investeret i risikable aktiver, udlånes eller holdes som kontanter. Det er med denne 

tankegang, porteføljeteorien er opstået, og teorien anvendes til at fastlægge hvorledes agentens opsparing 

bedst muligt kan investeres.92  

 

Agenternes valg påvirkes af forskellige elementer, herunder investeringernes risikopræmie. Det skal således 

analyseres, hvilke udfordringer agenterne har, når der optimalt set skal investeres i risikofrie og risikofyldte 

 
89 (Baird, Gertner, & Picker, 1998) s. 159 
90 (Dutta, 1999) s. 168f 
91 (Baird, Gertner, & Picker, 1998) s. 160ff 
92 (Sharpe, 1970) s. 18f 
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aktiver. Det følger heraf, at risiko skal inkluderes og derfor tager analysen udgangspunkt i to perioder 𝑡 ∈

{0,1}. Dette er nødvendigt for at kunne forklare agenters ufuldstændige viden. På tidspunkt 0 vil agenterne 

ikke have fuldstændig viden om verden men udelukkende opfattelser om den, hvorimod der på tidpunkt 𝑡 =

1 vil være fuldstændig viden og oplysning om verden.93 Denne analyse omhandler således agentens valg på 

tidspunkt 𝑡 = 0, hvor agenten ikke har fuldstændig viden om verdens tilstand, og de fremtidige konsekvenser 

ved valget i 𝑡 = 0. De opfattelser agenten har om verdens tilstand på tidspunkt 𝑡 = 1 er beskrevet gennem 

et sandsynlighedsfelt (Ω, Θ, ℙ). Mængden Ω repræsenterer alle mulige tilstande af verden på tidspunkt 𝑡 =

1. Verdens tilstand er noteret ved 𝜔 ∈ Ω og den repræsenterer en udtømmende beskrivelse af verden på 

tidspunkt 𝑡 = 1. Agenten er nødsaget til at foretage sin investeringsbeslutning på tidspunkt 𝑡 = 0, og dermed 

før verdens tilstand er kendt 𝜔 ∈ Ω. I denne kontekst vedrører agentens valg tilfældige variabler, der 

repræsenterer tilfældige afkast af et sæt af aktiver, hvor afkastet på et aktiv er defineret som raten mellem 

det (tilfældige) afkast på aktivet ved 𝑡 = 1 og den nuværende pris ved 𝑡 = 0. Problemet ved det optimale 

valg består i bestemmelse af den portefølje af aktiver, der maksimerer den forventede nytte af den tilfældige 

gevinst opnået ved 𝑡 = 1.94 Analysen vil blive opdelt for at give læseren en bedre forståelse for forskellen 

mellem markeder og porteføljer med og uden likviditetsomkostninger. Det starter således uden 

likviditetsomkostninger.  

 

Til brug for denne analyse anvendes nytteteori til brug for at måle optimalitet og foretage sammenligninger 

mellem forskellige stadier. Dette gøres ofte, når aktørers valg under risiko skal forklares og her anvendes 

Von Neumann og Morgensterns forventet nytte teori.95 Det skal derfor analyseres, hvorledes rationelle 

økonomiske agenter vil agere på investeringsmarkedet under risiko. Der arbejdes med en lineær 

risikosystematik og forventet nytte teori, der behandler beslutningstagen under usikkerhed på en 

systematisk måde. Hvert muligt udfald tildeles en værdi og en sandsynlighed. Den forventede værdi af en 

beslutning opnås ved at lægge værdierne af alle mulige udfald sammen og gange med sandsynligheden. 

Forskelle i agenternes valg af usikkerhed beskrives ved anvendelse af risikoaversion og risikopræmien 

defineres som forskellen i værdien mellem at modtage en gevinst med sikkerhed og modtage den samme 

gevinst som et gennemsnitligt resultat af usikre udfald. Risikoaversion opstår, når risikopræmien er positiv 

og dermed vil en risikoavers agent værdisætte en gennemsnitlig indkomst sammensat af usikre gevinster 

mindre end en med sikre gevinster. Dette betyder desuden, at risikoaverse agenter har en konkav 

nyttefunktion, hvorfor den marginale nytte af yderligere indkomst er faldende. Nyttefunktionen er således 

 
93 (Barucci & Fontana, 2017) s. 30 
94 Ibid: s. 55f 
95 (Von Neumann & Morgenstern, 1944) 
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påvirket af loven om faldende marginal nytte. Det omvendte er tilfældet for en risikosøgende agent, hvor 

nyttefunktionen er konveks.96 

 

2.5.1 Porteføljeteori i et komplet marked 

Der antages et finansielt marked, hvor hvert aktiv kan blive købt og solgt uden likviditetsbegrænsninger, 

transaktionsomkostninger eller andre markedsfriktioner. Dette betyder, at der antages et risikofrit aktiv 

(noteret som aktiv 0 og er ofte anset som en bankkonto), hvis afkast er konstant uanset verdens tilstand og 

er noteret ved 𝑟𝑓 > 0. Dette aktiv repræsenterer muligheden for at investere og låne til den risikofrie rente 

𝑟𝑓 . Udover det risikofrie aktiv, indeholder markedet Ν ∈ ℕ risikofyldte aktiver. Afkastet fra aktivet n på 𝑡 = 1 

er noteret som en tilfældig variabel �̃�𝑛, hvor �̃�𝑛 =
�̃�𝑛

𝑝𝑛
 og �̃�𝑛 er det tilfældige udbytte af aktiv n på 𝑡 = 1 og 

𝑝𝑛 > 0 angiver prisen for aktiv n på tidspunkt 𝑡 = 0. Herudover noteres den formue agenten har på tidspunkt 

𝑡 = 0, som 𝑤0.97 Det er således relevant at undersøge, hvorledes agenten kan maksimere sin forventede 

nytte af sin tilfældige formue i 𝑡 = 1, ud fra den række af risikofyldte aktiver der kan vælges imellem.98 Når 

investeringen skal undersøges, skal budgetbegrænsningen være opfyldt og derfor repræsenterer, 𝑤0 −

∑ 𝑤𝑛
𝑁
𝑛=1 , det beløb som agenten på 𝑡 = 0 investerer af sin formue i det risikofrie aktiv. Dette betyder, at hvis 

𝑤0 − ∑ 𝑤𝑛
𝑁
𝑛=1 > 0, vil der investeres et positivt beløb i bankkontoen, hvorimod hvis det modsatte er 

tilfældet, 𝑤0 − ∑ 𝑤𝑛
𝑁
𝑛=1 < 0, bliver der lånt penge til at investere.99 Dermed kan det siges, at hvis der startes 

med en formue på 𝑤0, vil en vektor 𝑤 = (𝑤1, … 𝑤𝑁)𝑇 ∈ ℝ𝑁 repræsentere en portefølje, dvs. en 

investeringsstrategi i 𝑁 + 1 aktiver.100 Det antages, at afkastet fra de risikofyldte aktiver er lineært 

uafhængige og derfor vil afkastet på tidspunkt 𝑡 = 1, genereret af en portefølje = (𝑤1, … 𝑤𝑁)𝑇 ∈ ℝ𝑁, også 

være tilfældig. Denne tilfældige formue opnået på 𝑡 = 1, på baggrund af ovenstående investeringsstrategi 

noteres på følgende måde: 

�̃� = (𝑤0 − ∑ 𝑤𝑛

𝑁

𝑛=1

) 𝑟𝑓 + ∑ 𝑤𝑛

𝑁

𝑛=1

�̃�𝑛 = 𝑤0𝑟𝑓 + ∑ 𝑤𝑛

𝑁

𝑛=1

(�̃�𝑛 − 𝑟𝑓)101 

hvoraf den anden del af ligningen viser, at hvis hele initialformuen (𝑤0) investeres i det risikofrie aktiv, så vil 

afkastet være 𝑟𝑓. Den viser ligeledes, at hvis en agent vælger at investere et beløb svarende til 𝑤𝑁 > 0 i et 

aktiv n, vil formuen på 𝑡 = 1 været øget eller faldet alt efter om det tilfældige afkast �̃�𝑛 er større eller mindre 

end det risikofrie afkast 𝑟𝑓. Agentens optimale portefølje består i at løse følgende maksimeringsproblem:  

 
96 (Hendrikse, 2003) 
97 (Barucci & Fontana, 2017) s. 56 
98 (Sharpe, 1970) s. 24 
99 (Barucci & Fontana, 2017) s. 57 
100 Ibid: s. 56 
101 (Barucci & Fontana, 2017) s. 57 & (Sharpe, 1970) s. 42 
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max
𝑤∈ℝ𝑁

𝔼[𝑢(�̃�)]102 

Baseret på dette maksimeringsproblem noteres den optimale portefølje på følgende måde 𝑤∗ =

𝑤1
∗, … , 𝑤𝑁

∗ ) ∈ ℝ𝑁 .  

 

Hvis u er en stigende og konkav nyttefunktion, så vil 𝑤𝑛
∗ = 0 for alle n=1,…,N, hvis og kun hvis, 𝔼[�̃�𝑛] = 𝑟𝑓 for 

alle n=1,…,N. Dette kan påvises ved at indsætte i maksimeringsproblemet og løse herfor. 

𝔼[𝑢′ (𝑤0𝑟𝑓 + ∑ 𝑤𝑛
∗

𝑁

𝑛=1

(�̃�𝑛 − 𝑟𝑓)) (�̃�𝑛 − 𝑟𝑓) = 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑛 = 1, … , 𝑁 

Det kan derfor siges, at hvis 𝔼[�̃�𝑛] = 𝑟𝑓 holder for alle 𝑛 = 1, … , 𝑁, så vil porteføljen 𝑤∗ = 0 ∈ ℝ𝑁 opfylde 

ovenstående optimalitet. Ovenstående bevis viser, at en risikoavers agent vil investere hele sin formue i det 

risikofrie aktiv, hvis og kun hvis, at hvert risikofyldt aktiv har en risiko præmie på 0.103 Dette er dog ikke 

interessant, da det er yderst sjældent, at alle risikofyldte aktiver på markedet har en sådan afkastpræmie. 

Det interessante ligger i den omvendte implikation dette resultat har.  Det kan observeres, at kun en lille del 

af markedsdeltagerne investerer i aktier, mens de fleste investorer har deres formue på en bankkonto. Ifølge 

ovenstående bevis, er det svært at fastholde en adfærd med perfekt rationalitet. Dette er gældende for 

risikoaverse agenter. I tilfælde af, at der ingen handelsrestriktioner gælder og der anvendes en risikoneutral 

agent (en lineær nyttefunktion), så vil vedkommende investere ubegrænset i det højeste afkast, og dermed 

fraviges den optimale portefølje. Det skal dog her nævnes, at hvis en risikoneutral agent er omfattes af 

lånebegrænsning og der derfor ikke kan lånes fra banken, vil hendes optimale portefølje være veldefineret 

og omfatte investering af sin initialformue i aktivet med den højeste risikopræmie.104 

 

Dette kan sammenholdes med forbrugsmønstret for agenter og vil således blive påvirket af de forskellige 

investeringsmuligheder agenter har.105 Denne analyse har dog de begrænsninger, at der ikke differentieres 

mellem likvide og illikvide aktiver, hvorfor der udelukkende ses på aktiver, der kan karakteriseres som 

risikofyldte likvide aktiver, herunder visse aktier. I relation hertil skal det noteres, at undersøgelser viser, at 

den almindelige borger har mere end 81% af sin formue bundet i illikvide aktiver. Dette er primært fast 

ejendom, men andre institutionelle investorer har forøget mængden af illikvide aktiver i deres portefølje fra 

5% i 1995 til 20% i 2010, ligesom nogle pensionsfonde har mere end 50% i illikvide aktiver.106 Ovenstående 

 
102 (Barucci & Fontana, 2017) s. 57 
103 Ibid: s. 66 
104 Ibid 
105 (Sharpe, 1970) s. 34ff 
106 (Ang, Papanikolaou, & Westerfield, 2014) 
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analyse skal dog belyses ud fra en vinkel, hvor visse af antagelserne lettes og der foretages en differentiering 

mellem likvide og illikvide aktiver. Dette gøres blandt andet for at belyse, hvilket effekt det vil have for 

investoren, hvis en ny aktivklasse transformeres fra at være et illikvidt aktiv til at være et likvidt aktiv.   

 

2.5.2 Porteføljeteori med likviditetsomkostninger 

Den traditionelle porteføljeteori behandler aktiver, der kan handles på alle tidspunkter og dermed vurderes 

risiko for sådanne aktiver anderledes end mere illikvide aktiver. For at måle effekten af illikviditet på 

finansielle instrumenter og deres forventede afkast, kræves det, er man separerer risikoen fra det forventede 

afkast. Dette gøres oftest gennem brug af CAPM, hvilket har sine begrænsninger, men er med til at skabe en 

simplicitet samt forståelse.107 

 

Mange finansielle aktiver er illikvide og denne mangel på likviditet medfører, at det ofte kan være svært at 

finde en medkontrahent at sælge aktiverne til. På mange markeder er nødvendige medkontrahenter meget 

begrænsede og derfor kan der være en usikker periode, hvor det ikke er muligt at handle. Dette er ofte 

tilfældet ved Private Equity og VC-investeringer, hvor mindre udstedelser og ejerskaber sælges og handles. 

Disse markeder har ofte perioder, hvor handel er usikkert som følge af et begrænset antal 

markedsdeltagere.108 Dette medfører, at en investors porteføljebeslutninger påvirkes på to forskellige 

måder. For det første er illikvide aktiver og likvide aktiver ikke substituerbare, da en investors behov, 

herunder forbrug og udbetaling, kun kan finansieres gennem likvide aktiver. Hvis en investors likvide formue 

når 0, så vil disse behov ikke kunne opfyldes førend næste likviditetsbegivenhed.  Som følge heraf vil en 

investor reducere sin beholdning af både likvide og illikvide aktiver for at mindske sandsynligheden for, at et 

stadie med ingen likvid formue opnås.109 

 

Dette øger investorens risikoaversion og kan sammenlignes med en situation hvor en investor eller 

investeringsfond er insolvent, ikke som følge af at deres aktiver er blevet nul kroner værd, men fordi de ikke 

kan opfylde deres kortsigtede forpligtelser. Dette resulterer i en væsentlig underinvestering i illikvide 

aktiver.110 En måling indikerer, at hvis den forventede tid mellem likviditetsbegivenheder er ét år, så skal en 

investor reducere sin investering i illikvide aktiver med 33% relativt til andre, ellers identiske, men fuldt ud 

 
107 (Vayanos & Wang, 2013) s. 63 
108 (Ang, Papanikolaou, & Westerfield, 2014) s. 1 
109 Ibid 
110 Ibid: s.1ff 



 29 

likvide aktiver. Dette betyder også, at når der forsøges løst et allokeringsproblem uden at tage hensyn til 

illikvide aktiver, så vil denne allokering være at anse som suboptimal.111  

 

Når likviditeten måles, indebærer dette ligeledes et tidsperspektiv og dermed inkluderes den tidsramme fra 

en investor beslutter, at et aktiv skal sælges eller købes, til at dette effektueres. Tidsrammen er med til at 

gøre begrebet dynamisk og inkludere en større begrebsramme. I forbindelse med likviditet har offentligt 

udbudte finansielle instrumenter, herunder børsnoterede aktier, en ”turnover” på langt over 100% om året, 

hvorimod Private Equity samt VC-investeringer har en gennemsnitlig holdeperiode på 3-10 år.112 Det er ofte 

således på disse markeder, at illikviditet karakteriseres ved behovet for at finde en medkontrahent at handle 

med. Det følger således, at et illikvidt aktiv kun kan handles, når der opstår en likviditetsbegivenhed, dvs. der 

findes en modpart. 

 

En matematisk model viser, at når den marginale nytte anvendes i relation til likvide aktiver og illikvide 

aktiver, med ovenstående antagelser, vil den optimale portefølje består af en relativ mængde illikvide aktiver 

i forhold til likvide aktiver. Dette indebærer derfor, at jo større de likvide aktiver er og dermed den likvide 

formue, jo mere værdsættes illikvide aktiver. Dette kan forklares ved, at investorens forbrug kan tilfredsstilles 

af de likvide aktiver, men også ved, at investorens værdiansættelse af sine illikvide aktiver stiger. Dette 

medfører således, at den pris en investor er villig til at sælge en -del af sit illikvide aktiv, stiger.113 Dette er 

et vigtigt resultat, da det betyder, at en investor vil have en begrænset mængde illikvide aktiver, i relation til 

likvide aktiver. Illikviditet medfører, at der sker underinvestering i disse aktiver relativt til den optimale 

portefølje og udover dette implicerer den manglende evne til at handle med aktivet, at en investors 

portefølje kan afvige fra den optimale portefølje over længere tid.114 Denne illikviditet påvirker ikke blot 

investeringer i illikvide aktiver, men ligeledes investeringer i likvide aktiver. Det følger således, at når aktiver 

er illikvide, både per definition, såsom Private Equity samt VC-investeringer, men også som følge af illikvide 

perioder, så vil en investors handlingsmønster på de finansielle markeder påvirkes. En model viser således, 

at når man antager, at investorer anvender finansielle instrumenter som sikkerhed for at foretage 

marginhandler, så vil en investors likvide formue være rigtig vigtig for at kunne finansiere denne aktivitet. 

Dette beror på, at mange illikvide aktiver, fx Private Equity, i langt mindre grad kan anvendes som sikkerhed 

for lån og likviditet, og dermed vil store dele af investeringsmarkedet ikke modtage kapital, da investorer i 

 
111 (Schwartz & Tebaldi, 2010) s. 2 
112 (Ang, Papanikolaou, & Westerfield, 2014) s. 3 
113 (Schwartz & Tebaldi, 2010) s. 22f. 
114 (Ang, Papanikolaou, & Westerfield, 2014) s. 16 
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langt højere grad søger mod likvide aktiver.115 Flere af disse problemer vil kunne blive løst ved at anvende 

security tokens og på denne måde åbne for noget af den kapital, der ikke bliver investeret, som følge af at 

aktiver er for illikvide. Ved at øge mængden af likvide aktiver på kapitalmarkederne, vil der ikke blot blive 

investeret mere af allerede eksisterende investorer, men det vil også åbne for nye investorer. Det følger, at 

flere investeringsprojekter også medfører flere investorer.116 Dette vil således gavne udstedere, da de vil 

kunne tilbyde deres aktiver til flere investorer, men ligeledes være i stand til at indhente mere kapital end 

der før udstedelsen var tilgængelig, som følge af at flere likvide aktiver øger den samlede investerede 

mængde. Som følge af, at aktiverne ikke længere er illikvide, vil der kunne hedges mod noget af den risiko 

som en investor udsættes for, hvilket vil betyde at flere investorer og mere risikoaverse investorer vil kunne 

deltage i investeringen af disse aktiver.117 

 

2.6 Adfærd på de finansielle markeder 

Som følge af ovenstående analyse og påvirkningerne af likviditet på agenternes adfærd og udvælgelse af den 

optimale portefølje, kan det konstateres, at en potentiel begrænsning af de omkostninger, der er forbundet 

med handel af instrumenter samt oprettelsen af et sekundært marked vil åbne for alternative investeringer 

og tillade visse aktører at deltage i markedet. Det følger, at en tokenisering og handel med security tokens 

på et sekundært marked vil øge eller skabe en potentiel likviditet for disse aktiver, givet at der er en stor nok 

handelsvolume. Dette er særligt relevant for aktiver med stort set ingen likviditet, såsom SMV-aktier eller 

Private Equity.118 Det følger, at security tokens kan have stor gavn af en lavere likviditetspræmie, hvilket vil 

tillade investorerne at opnå en større værdi af det underliggende aktiv. Investorerne forventer en rabat som 

følge af illikviditeten og den øgede risiko ved ikke nemt at kunne afsætte aktivet i tilfælde af 

markedsnedgang. Nogle mener, at security tokens giver en lavere illikviditetspræmie, hvorfor de kan handles 

langt tættere på deres fair markedsværdi.119  

 

2.7 Delkonklusion 

Security tokens vil påvirke de finansielle markeder, både gennem ny teknologi og dermed nye processer, men 

i lige så høj grad ved at åbne for nye investeringsmuligheder. Der vil således blive ændret på den måde 

finansielle instrumenter analyseres og værdiansættes. Dette betyder, at i takt med at security tokens bliver 

mere og mere populære og adapteres af markedet, så vil tidligere utilgængelige markeder, herunder Private 

 
115 (Brunnermeier & Pedersen, 2009) s. 2f 
116 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 364ff 
117 (Ang, Papanikolaou, & Westerfield, 2014) s. 4ff 
118 (OECD, 2020) s. 17 
119 Ibid: s. 18 



 31 

Equity og VC-investeringer, blive tilgængelige for den almindelige investor. For nuværende investorer 

betyder det ligeledes, at risikoen ved disse investeringer mindskes, da likviditeten målt ved markedsdybden 

vil stige og overførsel af kapitalandele i disse mindre selskaber, vil være langt nemmere at sælge og investere 

i.  

Dette vil få forskellige implikationer for investoren. For det første viser den spilteoretiske analyse, at måden 

investeringer bliver foretaget på, vil blive ændret, da denne teknologi i langt højere grad tilbyder 

gennemsigtighed, som ikke før har været mulig. Det vises i analysen, at investeringsstrategier, der på 

nuværende tidspunkt er hemmeligholdte, vil blive tilgængelige for offentligheden. Dette ændrer de 

beslutninger investoren foretager, ligesom ligevægtsløsningerne ændres.  

 

Desuden viser analysen, at portefølje- samt risikosammensætningen vil blive ændret og at der på nuværende 

tidspunkt er en begrænset mængde illikvide investeringer i investeringsfondes porteføljer. Årsagen hertil er, 

at de påfører investeringsfonden en likviditetsrisiko, som skal afdækkes. Dette vil ikke længere være det 

samme problem, hvis denne form for aktiv i langt mindre grad kan klassificeres som et illikvidt aktiv. Dette 

ændrer på den optimale porteføljesammensætning og vil potentielt kunne indføre mere kapital på de 

finansielle markeder, da både investeringer i likvide aktiver samt illikvide aktiver vil stige som følge af en 

introduktion af security tokens. 
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3. Kapitel 3 – Juridisk analyse 

Kryptovaluta strækker sig bredt og påvirkes af flere typer af reguleringer, men særligt den finansielle 

regulering. I Danmark har domstolene eller Finanstilsynet endnu ikke taget stilling til, hvorvidt security tokens 

er omfattet af den danske regulering, men i andre lande inden for EU, er der visse administrative afgørelser 

af nationale finansielle myndigheder.120 Der eksisterer nogle få udgivelser fra Finanstilsynet i forhold til 

reguleringen, men disse bygger på udgivelser fra ESMA og ECB, og er meget generelt rettet mod kryptovaluta 

og ikke security tokens. Der eksisterer nogle få udgivelser fra Finanstilsynet i forhold til reguleringen, men 

disse bygger på udgivelser fra ESMA og ECB og har særligt fokus på kryptovaluta og ikke security tokens. På 

grund af ovenstående, er det relevant at vurdere ud fra et dansk synspunkt, hvorledes security tokens bliver 

påvirket af den finansielle regulering og hvilken regulering, de kan falde ind under. Det er derfor også vigtigt 

at sondre mellem de aktører der agerer på et sådant marked. Inden for kapitalmarkedsretten er der særligt 

tre nøglespillere, der bliver ramt af reguleringen: (1) handelsplatforme, (2) udviklerne af security tokens (3) 

investorerne uanset om disse er professionelle eller detailinvestorer.121 Som en konsekvens af den 

manglende regulering på området for kryptovaluta i Danmark, vil der blive foretaget en juridisk analyse af 

den nugældende regulering af kapitalmarkedet og undersøge i hvilken grad denne finder anvendelse på 

security tokens. Der vil blive anvendt en EU-konform fortolkning, da EU-institutionerne sætter retningen for 

kapitalmarkedsretten i EU. De har ligeledes udgivet publikationer herom, som vil blive inddraget i 

fortolkningen. Derudover kan det nævnes, at Finanstilsynet formentlig og i høj grad, vil handle på samme 

måde, som andre finansielle tilsynsmyndigheder i EU.122 

 

3.1 Security tokens og deres funktioner123 

Security tokens opstår af nye udstedelser, men kan også være en digital repræsentation af et allerede 

eksisterende aktiv. Dette kaldes for tokenisering, hvilket er processen, hvor der foretages en digital 

repræsentation af et aktiv eller ejerskabet af et aktiv. Dette betyder, at en token repræsenterer et aktiv eller 

ejerskab over et aktiv. Sådanne aktiver kan fx være valuta, råvarer, fast ejendom eller finansielle 

instrumenter.124 

 

 
120 Se bl.a. BaFin, Aufsichtsrechtliche Einordnung von sog. Initial Coin Offerings (ICOs) zugrunde liegenden Token bzw. 
Kryptowährungen als Finanzinstrumente im Bereich der Wertpapieraufsicht (regulatorisk klassificering af såkaldte 
ICOs og kryptovaluta som finansielle instrumenter omfattet af finansielt tilsyn) note dated 20.02.2018 
121 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 97ff. 
122 (ThinkBLOCKtank, 2019) s. 62 
123 Se afsnit 2.1 security tokens for en yderligere gennemgang 
124 (INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2020) 
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Når der tales om security tokens er det vigtigt at adskille disse fra andre typer af kryptovaluta, da disse har 

særlige egenskaber. Det følger, at førend der er tale om security tokens, skal to nødvendige egenskaber være 

opfyldt. For det første skal en token repræsentere en rettighed til et bestemt aktiv, og for det andet skal 

denne rettighed være placeret på blockchainen.125 Dette er en vigtig sondring, når der skal foretages en 

juridisk analyse af disse. Det første krav indebærer således, at der specifikt er tale om security tokens og ikke 

utility tokens eller betalingstokens. Disse har ingen rettigheder tilknyttet og vil derfor ikke være en digital 

repræsentation af et underliggende aktiv. Det andet krav bevirker, at der foretages en sondring mellem andre 

digitale aktiver, såsom papirløse værdipapirer, bankpenge eller elektroniske penge. Dette virker som et logisk 

kriterie, idet det uden denne egenskab ville medføre, at alle digitale aktiver ville være security tokens. Det 

skal dog bemærkes, at blot fordi en nyudviklet teknologi anvendes til registrering, opbevaring og 

repræsentation af en juridisk rettighed, vil dette ikke nødvendigvis afstedkomme, at der opstår et nyt juridisk 

regime for sådanne rettigheder. Dette ville stride imod princippet om teknologisk neutralitet for loven, og 

blot fordi et register er indført på et decentraliseret system såsom en blockchain, vil dette ikke medføre en 

ændring i den juridiske status for en sådan rettighed.126 Dette betyder, at såfremt der er tale om et fastlagt 

juridisk område, vil dette ikke ændres, blot fordi der anvendes en ny teknologi. Det betyder dog stadig, at 

der hvor blockchain-teknologien ændrer måden, som vi foretager visse handlinger, kan der opstå en 

diskrepans i den juridiske de lege lata, der i det følgende vil blive analyseret for security tokens. 

 

Blockchain-teknologien tillader brugeren at modificere registre, gemt i et delt arkiv, uden anvendelse af en 

central valideringsenhed, der har sine egne standarder og metoder. Dette betyder, at alle transaktioner og 

ejerskaber gemmes og opbevares på en offentlig database, der valideres og godkendes af alle brugere på 

systemet uden behov for en central enhed. Dette bevirker, at finansielle enheder kan have et åbent og 

offentligt register over finansielle aktiver samtidig med at holde regnskab med gennemførelse og afvikling af 

handler uden for deres privatejede databaser. Dette kan gøres uden behov for, at der eksisterer et 

centralledet databasesystem og vil fortsat kunne opretholde den nødvendige sikkerhed, effektivitet og 

regulatoriske compliance, der er nødvendig.127 

 

Det distribuerede databasesystem, der i dag anvendes på størstedelen af kapitalmarkedet, tillader 

autoriserede brugere at læse kopier af en master database, der er duplikeret forskellige steder. Enhver 

transaktion, dvs. opdatering til systemet, er dog indgivet til validering af et centralt registersystem.128 Ved at 

 
125 (Savelyev, 2018) s. 865 
126 Ibid. 
127 (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
128 Se Figur 1 under afsnit 2.1 for visuel repræsentation 
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anvende blockchain-teknologien vil brugerne blive ligemænd på en delt database, der er troværdig til 

registrering af overførsler samt andre aktiviteter, der måtte implicere flere parter. Ændringer til det offentlige 

register opdateres øjeblikkeligt i sin digitale signerede version, som brugere kan opbevare lokalt. Det er 

herefter muligt for den individuelle bruger at ekstrahere den relevante del af de opdaterede informationer.129 

 

3.2 Regulering af security tokens (ST) 

Det skal undersøges, hvorledes security tokens er omfattet af den finansielle regulering i Danmark. Der er på 

nuværende tidspunkt, hverken af Finanstilsynet eller de danske domstole, truffet nogen afgørelse 

vedrørende security tokens i relation til den danske finansielle regulering. Egenskaberne ved finansielle 

instrumenter er tilpasset kapitalmarkederne, og security tokens skal som alle andre instrumenter opfylde de 

egenskaber og regler, der gælder herfor. Security tokens skal altså for at blive klassificeret som ”finansielle 

instrumenter” kunne opfylde betingelserne i KAPML § 4, stk. 1. Bestemmelsen sondrer mellem instrumenter, 

der direkte er omfattet af begrebet finansielle instrumenter og oplister forskellige former for finansielle 

instrumenter samt finansielle instrumenter som Finanstilsynet i henhold til stk. 2, har besluttet skal være 

omfattet.130 Det følger dog af § 4, stk. 1, at security tokens skal være omsættelige værdipapirer, der kan 

handles på kapitalmarkeder førend de er omfattet af KAPML. Det følger ligeledes af lovforarbejderne til 

KAPML, at finansielle instrumenter skal have et finansielt sigte, samt at fastlæggelsen beror på en konkret 

vurdering af de enkelte instrumenter.131 Det fremgår af KAPML § 4, stk. 1, nr. 1, litra a, at listen over finansielle 

instrumenter omfatter aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber. 

Denne bestemmelse er traditionelt anvendt i forbindelse med andele i kommanditselskaber og 

interessentskaber, der ligeledes er omfattet heraf.132 Som følge af at security tokens skal repræsentere et 

ejerskab i et selskab og have lignende egenskaber133, men hvor den største forskel er, at ejerskabet 

registreres og lagres på blockchainen, samt at fraktionel ejerskab vil være mulig, er der mange ligheder med 

aktier.  

 

KAPML er en implementering af direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter (herefter MiFID II) og det bestemmes efter direktivets art. 4, stk. 1, nr. 44, at værdipapirer er 

værdipapirer, der kan omsættes på kapitalmarkedet, bortset fra betalingsinstrumenter. Det skal derfor 

undersøges, hvorvidt security tokens kan omsættes på kapitalmarkedet. Omsættelighed, efter art. 4 i MiFID 

 
129 (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
130 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 263 
131 L 155 Forslag til lov om kapitalmarkeder fremsat 15-03-2017, s. 93. 
132 (Moalem, Moalem, Schaumburg-Müller, & Werlauff, 2018) s. 200 
133 Se definition og forklaring under afsnit 2.1 samt 3.1 
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II, kræver, at et instrument opfylder tre kumulative betingelser, hvorefter instrumentet skal; (1) kunne 

overføres, (2) være standardiseret og (3) kunne omsættes på kapitalmarkedet.134 Derudover har 

Finanstilsynet i forbindelse med en afgørelse om hvorvidt en ICO var omfattet af den finansielle regulering, 

herunder prospektloven, udtalt at hvis deltagerne modtager økonomiske rettigheder over en virksomheds 

indtjening eller overskud, og denne ret kan overføres og omsættes, så vil dette tale for, at der er tale om et 

omsætteligt værdipapir.135 I denne afgørelse har Finanstilsynet også bemærket, at selvom begrebet 

”omsættelig” anvendes i relation til kapitalmarkedet, skal dette forstås i en større kontekst og ikke 

udelukkende omhandle kapitalmarkeder efter KAPML og MiFID II. 

 

Det skal nævnes, at man i den konkrete vurdering skal tage stilling til, hvorvidt der eksisterer en funktionel 

sammenlignelighed med den, ikke udtømmende, liste af instrumenter som art 4 i MiFID II-direktivet samt 

KAPML § 4, stk. 1 oplister. Dette er en vigtig afgørelse, da security tokens’ form og navn ikke er afgørende 

for, om det er et instrument efter listen, men derimod security tokens’ funktion og formål.136 Betingelsen om 

hvorvidt et aktiv kan overføres omfatter, at et aktiv kan overføres fra en person til en anden uanset om 

aktivet er registreret eller dokumenteret ved certifikater. Til dette kan nævnes, at langt de fleste security 

tokens handles på forskellige børser, specifikt kryptobørser, hvilket indikerer, at de handles regelmæssigt og 

dermed overføres fra sælger til køber. Dette betyder også, at tokens der ikke kan overføres, fx som følge af 

tekniske begrænsninger, ikke ifølge MiFID II vil kunne kvalificeres som omsættelige værdipapirer. Kriteriet 

om standardisering indebærer, at de aktiver (fx de konkrete security tokens) skal have samme karakteristika, 

være identificerbare og være optællelige. Her er det nok at oplyse om typen samt mængden af tokens, uden 

oplysning om de individuelle tekniske forskelle, for at overføre de associerede rettigheder.137 Slutteligt 

omfatter betingelse tre om omsættelighed et mere omfattende kriterie. Modsat betingelse ét om 

overførbarhed, der udelukkende omfatter muligheden for at overføre en rettighed fra en person til en anden, 

omfatter omsættelighedskravet, hvor nemt et aktiv kan overføres og inkluderer muligheden for at anvende 

værdipapirerne som vareudvekslingsforretning (”barter transaction”). Kort sagt omfatter omsættelighed 

derfor overførbarhed, men går yderligere end dette. EU-kommissionen har udviklet reglerne til brug for at 

afgøre om omsættelighed er til stede og specificerer, at hvis et værdipapir er af en type som har mulighed 

for at blive handlet på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, vil dette indikere, at de er 

omsættelige værdipapirer. Givet, at de er i stand til at blive handlet på et sådant marked, er det ikke en 

 
134 (ThinkBLOCKtank, 2019; Maume & Fromberger, 2018; Hacker & Thomale, 2019) 
135 (Finanstilsynet, 2018) 
136 (ThinkBLOCKtank, 2019) s. 18 
137 (Hacker & Thomale, 2019), fodnote 26, s. 22 
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betingelse, at de også rent faktisk bliver handlet.138 Security tokens handles aktivt på forskellige kryptobørser, 

hvorfor det er relevant at undersøge, hvorledes disse kvalificerer sig som enten regulerede markeder, MHF 

eller OHF. Den mulige handel må dog være en klar indikation på, at de opfylder betingelsen om at være 

omsættelige. Et andet krav er, at de rent faktisk kan handles på kapitalmarkedet, jf. KAPML § 4, stk. 1, nr. 1, 

men omsætteligheden i security tokens og det faktum, at de handles på kryptobørser, betyder ikke 

nødvendigvis, at alle tokens der handles på en kryptobørs handles på kapitalmarkedet indenfor betydningen 

af KAPML og MiFID II-direktivet.139 Kapitalmarkedet er dog ikke klart defineret i forarbejderne til KAPML, 

ligesom MiFID II og dettes præambler, heller ikke giver en juridisk definition. Den juridiske litteratur 

diskuterer dog dette i forbindelse med kapitalmarkedsretten generelt og en åben definition på baggrund 

heraf er, at kapitalmarkedet er et marked hvorpå bl.a. værdipapirer i form af egenkapital og gældspapirer 

kan handles og inkluderer både organiserede og ikke-organiserede finansielle markeder. Det følger dog, at 

kun en lille mængde af kryptobørserne er skarpe i deres opdeling af handel med security tokens og andre 

tokens. Som følge heraf er der kryptobørser hvor security tokens ikke bare handles, men handles på lige fod 

med andre instrumenter, der ikke kan klassificeres som finansielle instrumenter. Det er fortsat uklart, 

hvorvidt handel med alle typer af tokens på samme platform skaber et ”kapitalmarked” for security tokens i 

reguleringernes forstand eller for alle tokens på den pågældende kryptobørs. Det er således diskutabelt om 

der skabes et delmarked som klassificeres som et kapitalmarked, eller om hele kryptobørsen vil være at anse 

som et kapitalmarked.140 Dette vil dog ikke blive behandlet i nærværende afhandling. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at finansielle instrumenter ikke omfatter betalingsinstrumenter. 

Betalingsinstrumenter er heller ikke defineret i MiFID II, men hertil har EU-kommissionen udtalt, at de skal 

forstås som finansielle instrumenter, hvis eneste formål er betaling og ikke investering.141 Dette indebærer, 

at kontanter, vouchers, checks osv. vil være omfattet som betalingsinstrumenter, ligesom bitcoins er at anse 

som et betalingsinstrument, idet dennes eneste funktion er at fungere som betalingsmiddel.142 

 

Konklusionen må derfor være, at security tokens generelt set vil være omfattet af begrebet finansielle 

instrumenter som defineret i KAPML § 4, stk. 1, men der skal foretages en konkret stillingtagen ved hver 

vurdering. Det kan dog statueres, at hvis en specifik security token indeholder ovenstående egenskaber og 

 
138 Den Europæiske Kommission, spørgsmål vedrørende MiFID (2008), spørgsmål nr. 115. 
139 (ThinkBLOCKtank, 2019) s. 18 
140 Ibid: s. 20 
141 EC, Q&A MiFID, p. 45. 
142 Sag C-264/14 Hedqvist 
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beskrivelse, vil den kunne klassificeres som et finansielt instrument under KAPML og MiFID II art. 4, stk. 1, nr. 

44. 

 

3.2.1 Markedsmisbrugsforordningen143 

Markedsmisbrugsforordningen fastsætter et fælles regelsæt for insiderhandel, uretmæssig videregivelse af 

intern viden og markedsmanipulation samt foranstaltninger imod markedsmanipulation (markedsmisbrug) 

for at sikre de finansielle markeders integritet samt og forbedre investorbeskyttelsen og tilliden til disse 

markeder, jf. forordningens art. 1. Som følge af den øgede handelsvolumen indenfor kryptovaluta er det 

relevant at sikre, at formålet i markedsmisbrugsforordningen finder anvendelse på kryptovaluta, herunder 

security tokens. Forordningen indeholder dog ingen separat definition af finansielle instrumenter, men 

henviser til definitionen i MiFID II. Dette medfører, at den samme definition og analyse finder anvendelse for 

forordningen. Der gælder dog en undtagelse i forordningens art. 3, hvori der er en separat definition af 

værdipapirer med henblik på art. 5, omhandlende fritagelse for tilbagekøbsprogrammer og stabilisering. Det 

fremgår af art. 3, stk. 2, litra a, at værdipapirer er (i) aktier og andre værdipapirer svarende til aktier, (ii) 

obligationer og andre tilsvarende gældsinstrumenter og (iii) gældsinstrumenter, der kan konverteres eller 

ombyttes til aktier eller andre værdipapirer svarende til aktier. Der gælder således ikke den samme definition 

her, som i MiFID II og ifølge ESMA medfører dette, at aktiviteter med kryptovaluta som udgangspunkt ikke 

er omfattet af markedsmisbrugsforordningen og markedsintegritetsreguleringen generelt.144 Endvidere skal 

det bemærkes, at denne diskrepans i listerne viser, at eksemplerne oplistet i MiFID II-direktivet art. 4, stk. 1, 

nr. 44 og KAPML § 4, stk. 1 er indikativ for definitionen af finansielle instrumenter i dansk og europæisk 

kapitalmarkedsret.145 

 

3.2.2 Prospektloven 

I forhold til prospektregulering valgte EU en hybrid løsning i direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 som 

ændret ved direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 (herefter ”Prospektdirektivet”) og som senere er 

blevet videreført i Forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 (herefter ”Prospektforordningen”). Dette 

betyder, at reguleringen kun omfatter regulerede sekundære markeder beliggende i eller er aktiv i en 

medlemsstat,146 hvorimod primære markeder, dvs. udbud af værdipapirer til offentligheden i EU,147 er 

 
143 FORORDNING (EU) Nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 
2003/125/EF og 2004/72/EF 
144 ESMA advice in Advice on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, s. 13-15 & 29. 
145 (ThinkBLOCKtank, 2019) 
146 Jf. Prospektforordningen art. 1, nr. 1 
147 Jf. Prospektforordningen art. 2, nr. 1, litra d 
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dækket af EU prospektregulering i sin helhed, uanset om der ikke sker notering på et reguleret marked inden 

for EU.148 Definitionen af værdipapirer skal fortolkes i overensstemmelse med begrebet i MiFID II og derfor 

vil der være tale om et værdipapir, så længe betingelserne i afsnittet ovenfor er opfyldt.149 Dette betyder, at 

såfremt man ønsker at udbyde værdipapirer (finansielle instrumenter) til offentligheden indenfor EU, skal 

man opfylde prospektreglerne. Forordningen omfatter dog ikke mindre noteringer, som direktivet gjorde, og 

derfor er visse dele af prospektreglerne implementeret forskelligt i EU’s jurisdiktioner,150 hvilket man som 

investor og udsteder skal være opmærksom på. I nærværende analyse, er det den danske implementering, 

der analyseres. Udover prospektdirektivet reguleres prospektreglerne ligeledes prospektforordningen, 

KAPML og prospektbekendtgørelsen. 

 

Prospektpligten gælder ved udbud, når udbuddet af værdipapirer til offentligheden overstiger EUR 

1.000.000, som beregnes over en periode på 12 måneder, eller hvis værdipapirerne optages til handel på et 

reguleret marked151, jf. prospektforordningens art. 1, stk. 1-3, dog med visse undtagelser, jf. art. 1, stk. 4-6. 

Der er sket en forhøjelse af tærskelværdierne i prospektforordningen modsat prospektdirektivet for at 

undgå, at mindre udbud bliver ramt af omkostningerne ved at udarbejde et prospekt, der herved ikke er 

proportionelle med det forventede provenu.152 Som følge heraf vil udbud under EUR 1.000.000 ikke være 

omfattet af reglerne i prospektforordningen, og man har i dansk ret ikke indført lavere tærskelværdier.153 

Dette betyder derfor også, at handel af værdipapirer på ikke regulerede markedspladser, falder uden for 

anvendelsesområdet af prospektforordningen. Der vil dog alligevel være prospektpligt efter 

prospektforordningen, selvom værdipapirerne optages til handel på et ikke-reguleret marked, hvis der er tale 

om et offentligt udbud. De særlige regler for vækstprospekter kan ligeledes finde anvendelse, hvis 

værdipapirerne handles på en markedsplads, der er et SMV-vækstmarked.154155  

 

Ved en STO er det derfor nødvendigt at foretage en individuel vurdering af hvorledes begrebet ”udbud til 

offentligheden” er opfyldt, da dette fastlægger, hvorledes prospektreglerne finder anvendelse. 

 

 
148 (Hacker & Thomale, 2018; Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) 
149 (ThinkBLOCKtank, 2019) s. 44 
150 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 57f 
151 Se mere under afsnit 3.3 
152 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 405 
153 Ibid. 
154 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019; ThinkBLOCKtank, 2019) 
155 Se mere under afsnit 3.3.1 
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Udover dette gælder der visse undtagelser for prospektpligt, herunder kan nævnes, hvis de finansielle 

instrumenter udelukkende adresserer kvalificerede investorer, og hvis der foretages private placement og 

dermed tilbydes instrumenter til færre end 150 personer per medlemsstat, jf. forordningens art. 1, stk. 4, 

litra a-b. 

 

3.2.3 Finality-direktivet og CSD-forordning  

Det er fastlagt, at security tokens er omfattet af MiFID II og KAPML, hvorfor det er nødvendigt at vurdere, 

hvorledes de kan tilpasses reglerne om opgørelse af parters mellemværende og udveksling af de 

værdipapirer, som parterne har indgået aftale om. Reglerne om værdipapirregistrering drejer sig om de 

sikringsakter, som er knyttet til værdipapirer på samme måde som tinglysning knytter sig til fast ejendom.156 

Det følger af lovgivningen, at værdipapirer skal være registreret i en værdipapircentral eller være 

papirværdipapirer, for at opnå den sikringsakt som giver en tingsretlig beskyttelse mod retsforfølgning og 

mod aftaleerhververe.157 

 

Det følger dog af selskabslovens (herefter ”SL”) § 50, stk. 3, at det er muligt for selskaber at indeholde en 

vedtægtsbestemmelse, der overlader førelsen af ejerbogen til andre end selskabet selv. Det fastlægges dog 

her, at ejerbogen skal føres af en person, som er valgt af selskabet. Herefter fremgår ligeledes, at der skal 

indføres navn, adresse eller CVR nr. på den person, der forestår registreringen af ejerskabet. Dette kan 

umiddelbart virke som umuligt, når der er tale om security tokens, men vil dog ikke nødvendigvis være 

tilfældet. I forbindelse med udstedelse af tokens til investorer, vil der i langt de fleste tilfælde være inddraget 

en kryptobørs til at forestå dette salg. Reglerne om, at der skal føres ejerbog kræver, at dette udføres på en 

betryggende måde gennem et løsblads- eller kortsystem, men kan også føres elektronisk eller på anden måde 

ligestillet hermed.158 Dette selskab vil potentielt kunne tilføjes som registrator, og blockchain-teknologien vil 

herefter være den teknologi, der anvendes til at føre registret. På denne måde vil det være uden betydning 

at selve blockchain-teknologien ikke kan registreres på en enkel adresse, så længe der vælges en fysisk eller 

juridisk person, der skal læse denne og tage ansvaret for, at registret er korrekt.159 Dette vil umiddelbart 

kunne opfylde betingelserne om at føre register over overdragelser, jf. SL § 65, således at hvis en 

overdragelse er foretaget, vil denne inden for få minutter være registreret på blockchainen. Der vil gælde en 

tidsprioritet for overdragelser således, at princippet først i tid bedst i ret finder anvendelse, og dette vil kunne 

 
156 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 321 
157 Ibid.: s. 323f 
158 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Selskabsloven med kommentarer, 2014) s. 382 
159 Hvilket enhver person potentielt ville være interesseret i, så længe den blockchain, der anvendes, er udbredt nok. 
Jo flere computere og jo mere ejerskabet af den underliggende blockchain, er spredt, jo sikrere er den.  
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anvendes på blockchainen, da den registrerer historiske overførsler. Det følger desuden, at en senere 

aftaleerhverver skal have handlet i god tro, førend der kan ske ekstinktion, og her må det ligeledes være et 

krav, at køber konstaterer, hvem der er den reelle ejer ved at undersøge det offentlige register, på samme 

måde som det ses ved overdragelse af fast ejendom i tinglysningsregistret. En anvendelse af blockchain-

teknologi vil dog gøre dobbeltoverdragelser mindre relevant, da dette ikke algoritmisk set er muligt.160  

Det følger således, at førend en køber skal foretage ekstinktion, skal en aftale registreres i en 

værdipapircentral i overensstemmelse med KAPML § 184, stk. 1, og aftaleerhververe skal være i god tro ved 

anmeldelsen til registreringsinstituttet. Dette god tro-begreb omfatter både simpel- og grov uagtsomhed og 

dermed kan der drages paralleller til tinglysningslovens (herefter ”TL”) § 1, stk. 2, men adskiller sig fra TL § 5, 

som udelukkende omfatter grov uagtsomhed. 161 Sikringsakten herved er registrering, som anses for sket på 

det tidspunkt, hvor registrering er foretaget hos enheden, der forestår denne, jf. KAPML § 184, stk. 4. Denne 

sikringsakt gælder dog ikke kun ved overdragelse, men også for sikkerhed og kreditorforfølgning. Dette vil 

dog potentielt kunne gøres ved at lave en smart contract på blockchainen, som herved låser de relevante 

aktiver og registrerer dem som pantsatte.162 

 

Herudover vil andre regler ligeledes skulle følges, herunder SL § 61, stk. 4, hvorefter det centrale 

ledelsesorgan skal sikre, at beslutninger om kapitalnedsættelse og nedsættelsesbeløbets størrelse 

registreres i værdipapircentralen hurtigst muligt efter, at beslutningen er foretaget, ligesom inddragelsen af 

kapitalandele skal foretages, så snart kapitalnedsættelsen er gennemført. Dette gælder også for de andre 

regler i selskabsloven, herunder oplysningsforpligtelsen i SL § 62, stk. 1. Clearing af transaktioner udføres i 

dag af værdipapircentraler, CSD’er og på det danske kapitalmarked er den mest anvendte CSD fortsat VP 

Securities og en tilladelse til at foretage en sådan clearing- og afviklingsaktivitet kræver tilladelse fra 

Finanstilsynet.163 Det følger naturligt herved, at den juridiske person, der får ansvaret for at forestå clearing, 

bliver underlagt reglerne. Dette inkluderer blandt andet reglerne om risikoafdækning, jf. KAPML kapitel 33. 

Det samme gælder ligeledes for værdipapircentralen og de kontoførende institutter. Dette vil dog ikke blive 

behandlet yderligere i nærværende afhandling.  

 

 
160 Dette forudsætter dog, at selve overdragelsen foretages ved brug af smart contracts på blockchainen. Hvis der 
laves ”traditionelle” aftaler, vil der fortsat være en problemstilling. Denne kan dog løses ved at se på, hvem der har 
fået overdraget aktiverne, da det ikke er muligt at overdrage de samme tokens til flere personer.   
161 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 339 
162 Et sådant system anvendes på nuværende tidspunkt af MakerDAO i forbindelse med låneforretning. Her kan man 
stille sine kryptoaktiver som sikkerhed mod at optage et lån. Kilde: https://cdp.makerdao.com  
163 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 329ff 

https://cdp.makerdao.com/
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Det skal også bemærkes, at der kræves en ansvarlig for disse oplysninger, da aktionærer, herunder også 

juridiske personer, har en ret til berigtigelse af ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. Fysiske personer 

har allerede ret til berigtigelse af ufuldstændige oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16 om 

berigtigelse af persondata, men SL § 49 a, stk. 3 fastslår samme rettighed for aktionærer, der er juridiske 

personer.164 

 

Det er almindeligt i såvel Danmark som i udlandet, at aktierne i et aktieselskab udstedes på navn, dvs. 

navneaktier. Dette medfører, at en aktionær forpligtes til at underrette aktieselskabet om sit navn, hvilket 

herefter indføres i ejerbogen, jf. SL § 48, stk. 2. Dette betyder dog ikke, at aktieselskabet har kendskab til 

hvem, der ejer selskabets aktier, da det stadig er tilladt for en aktionær at underrette selskabet om en 

stedfortræders navn. Hvis aktierne ikke er navnenoterede, vil en dansk udsteder af aktier ofte kun se 

samledepoter med alle aktier, som de underliggende aktionærer ejer i udstederen, idet aktier i børsnoterede 

selskaber ofte administreres gennem komplekse kæder af formidlere. Dette betyder, at udstederen eller 

depotbanken ikke kender de enkelte aktionærer. Ved anvendelse af security tokens vil en registrering ende 

med at blive foretaget gennem blockchainen og ved brug af denne. Dette medfører, at de depotbanker 

(wallet providers), som man vælger, vil stå inde med de enkelte aktionærers navn samt wallet-adresser, 

hvilket vil skabe en mulighed for at se præcis, hvem der ejer hvilke security tokens. Dette vil ligeledes give en 

større åbenhed omkring de segmenterede ejerskaber, således at det er muligt for enhver at se hvor meget 

af selskabet, der ligger hos de enkelte adresser. Dette vil altså skabe en større global ”lighed”, hvorimod der 

på nuværende tidspunkt eksisterer mange forskellige regler og systemer, der skal gennemgås for at skabe sig 

et overblik over verdens forskellige selskaber.   

 

3.3 Handelsplatform 

I forlængelse af, at klassificeringen af security token er foretaget skal der laves en vurdering af de 

handelsplatforme, hvorpå disse kan handles. Der eksisterer mere end 50 handelsplatforme med security 

tokens i hele verden, hvoraf 19 af disse befinder sig i Europa.165 De fleste er fortsat på udviklingsstadiet, 

hvorimod andre er aktive. Den største er London Stock Exchange, der har åbnet for handel med enkelte 

security tokens, og det skal undersøges, om kan disse kan reguleres og klassificeres under den nuværende 

regulering i EU og Danmark. I KAPML sondres der mellem tre forskellige typer af handelsplatforme og i 

Danmark opdeles disse i (i) regulerede markeder, (ii) multilaterale handelsfaciliteter og (iii) organiserede 

handelsfaciliteter implementeret med MiFID II. Begreberne reguleret marked og multilateral handelsfacilitet 

 
164 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 717 
165 (Security Token Market, 2020) 
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kan genfindes i MiFID II, hvorimod organiseret handelsfacilitet findes i MiFiD II.166 Definitionerne af dem 

findes i KAPML, hvor regulerede markeder, er ethvert system eller enhver facilitet, hvor forskellige 

tredjeparters købs- og salgsinteresser i finansielle instrumenter sammenføres, jf. KAPML § 3, nr. 1. Derudover 

er en multilateral handelsfacilitet (herefter ”MHF”) et multilateralt system, der drives i overensstemmelse 

med reglerne i kapitel 17,18, 20, 22 og 23, jf. KAPML § 3, nr. 3. Slutteligt defineres en organiseret 

handelsfacilitet (herefter ”OHF”) negativt, og derfor er en OHF ikke et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet, jf. KAPML § 3, nr. 4. Der følger af de to definitioner, en klar lighed mellem et reguleret 

marked og MHF, hvor den centrale forskel mellem de to markedsformer ikke er en funktionel forskel, men 

en regulatorisk. Lovgiver har valgt at tillægge udstederens beslutning om at lade sine papirer optage til 

handel på et reguleret marked (notering) udløse visse pligter for udstederen og dennes aktionærer.167 Disse 

pligter kan dog også udløses, hvis der anmodes om optagelse hos en MHF, jf. markedsmisbrugsforordningens 

art. 17. Den tredje markedsform skiller sig lidt ud ved at være negativt afgrænset både i forhold til, at der 

ikke er tale om et reguleret marked eller MHF men også ved hvilke finansielle instrumenter der kan optages. 

Disse er negativt afgrænset til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og 

derivater, jf. KAPML § 97. I Danmark er Nasdaq Copenhagen et reguleret marked, hvorimod First North er en 

MHF, men der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen markeder i Danmark, hvorpå man kan handle 

security tokens. Dog er security tokens omfattet af begrebet finansielle instrumenter i KAPML, hvilket 

indebærer, at handel med disse er omfattet af reguleringen i KAPML, og børser, der handler med disse vil 

være omfattet af reglerne om handelsplatforme. Dette indebærer, at såfremt en kryptobørs ønsker at handle 

med security tokens, skal kryptobørsen administreres som et reguleret marked, enten som MHF eller OHF. 

 

3.3.1 Regulering af alternative markedspladser 

Der eksisterer forskellige former for regulerede markeder, ofte kaldet børser, og de udgør en markedsplads 

for omsættelige finansielle instrumenter, jf. KAPML § 4. Det er derfor relevant når security tokens kan 

klassificeres som finansielle instrumenter at se på hvorledes en handelsplatform, hvorpå disse sælges, skal 

klassificeres og reguleres og hvilken påvirkning dette har for security tokens. Som nævnt tidligere eksisterer 

der tre forskellige typer af markeder, (i) regulerede markeder, (ii) MHF og (iii) OHF. Begreberne stammer fra 

EU-retten og er blevet implementeret i dansk ret gennem EU-regulering. Finansielle instrumenter udstedt af 

et selskab, kan kun optages til handel på et reguleret marked med tilladelse fra udstederen. Når en sådan 

tilladelse er opnået, kan andre regulerede markeder under visse omstændigheder optage papirerne til 

 
166 (Schmidt, 2016) s. 50 
167 (Andersen, Clausen, & Hansen, 2019) s. 115 
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handel uden tilladelse, jf. KAPML § 77.168 Konsekvenserne er, at udstederen herefter bliver et børsselskab og 

er dermed underlagt den børsretlige regulering, herunder MAR, hvilket også har konsekvenser for 

aktionærerne i form af flagningspligt og også for tredjemand, hvis denne vil fremsætte et overtagelsestilbud. 

Det skal bemærkes, at det er disse konsekvenser for udstederen, aktionærerne og tredjemand, der ligger bag 

udgangspunktet om, at et selskabs finansielle instrumenter kun kan optages til handel med udstederens 

oprindelige samtykke.169 

 

Først undersøges MHF, der er defineret i KAPML § 3, nr. 2. MHF’er adskiller sig ikke funktionelt, men 

regulatorisk fra regulerede markeder. Denne forskel er begrænset, men fx reglerne om storaktionærer og 

overtagelsestilbud finder ikke anvendelse på markedspladser ud over et reguleret marked.170 Formålet bag 

security tokens er, at tillade virksomheder at rejse kapital uden større omkostninger og fra et større 

publikum, end det hidtil har været muligt. Denne mulighed er allerede forsøgt skabt i Danmark gennem First 

North. Formålet med dette marked er at give SMV’er adgang til kapitalmarkedet, til trods for, at de ikke er 

børsmodne.171 First North er reguleret som en MHF, og der gælder en masse regler for optagelse på First 

North, som kan findes i deres Member Rules af 1. januar 2019. Reglerne er udarbejdet af First North og med 

det formål at sikre en vis integritet og investorbeskyttelse, så der er begrænsninger for hvilke virksomheder 

der kan udstede aktier på deres platform. Dette indebærer også, at der skal sikres en efterspørgsel efter 

virksomhedens finansielle instrumenter, jf. bl.a. reglernes pkt. 2.1. Disse finder ikke nødvendigvis anvendelse 

på kryptobørser, men kan anvendes som inspiration for at sikre, at investorer har en interesse i at anvende 

deres platform. Der gælder dog nogle regulatoriske krav, herunder prospektpligt, hvis der foretages et 

samtidigt offentligt udbud, men sker det ikke, finder disse regler ikke anvendelse. Dette vil også være 

tilfældet for en kryptobørs, hvorpå der sælges security tokens. Det er dog ofte anerkendt, at førend en 

notering, herunder en ICO, skal blive en succes, kræves det, at der fra selskabets side gives en stor mængde 

information. Ved ICO vil der ofte være inkluderet en relevant kodningsindsats, hvilket vil være et tegn på 

kvaliteten af de tokens, der skal udstedes.172 Ligeledes skal det bemærkes, at der selvfølgelig også skal være 

et økonomisk incitament til at udstede tokens fremfor almindelige aktieandele. Dette kan være, som tidligere 

omtalt, økonomiske omkostninger, men det kan også skyldes, at virksomheden er struktureret på en sådan 

måde, at udstedelse af tokens giver mest mening.173 Udover informationer som bliver pålagt udstederen, vil 

 
168 (Hansen, 2020) s. 468 
169 Ibid. 
170 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 397 
171 Ibid. 
172 (Adhami & Giudici, 2019) s. 63 
173 Dette kan for eksempel skyldes, at virksomheden er decentral og spænder globalt, hvorfor tokens med en mere 
global rækkevidde passer virksomheden bedre.   
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handelsplatformen ligeledes være pålagt informationsforpligtelser. Der er regler om værdipapirhandleres 

omgående indberetningspligt ved overdragelse af værdipapirer, som er optaget på et reguleret marked mv. 

I det hele taget er det et væsentligt element i driften af et organiseret marked for handel med værdipapirer, 

at den nødvendige gennemsigtighed med hensyn til selve handlen, er til stede. Kravet om gennemsigtighed 

og offentliggørelse af informationer om handlen på markedet, vedrører såvel priser som volumen. Formålet 

med gennemsigtighedsreglerne er dobbelt: for det første skal investorerne forud for indgåelse af en handel 

have mulighed for at vurdere markedet og for det andet skal man kunne kontrollere, hvorvidt en handel er 

gennemført på de vilkår, som var gældende i markedet.174 

 

En OHF defineres i KAPML § 3, nr. 4 som værende et ikke reguleret marked eller en MHF. Dette er dog ikke 

relevant i nærværende analyse, da det fremgår af KAPML § 97, at dette marked ikke må optage 

standardiserede instrumenter, som aktier, men derimod obligationer, strukturerede finansielle produkter, 

emissionskvoter og derivater.  

 

Der skal herefter, i forlængelse af den juridiske vurdering af markederne, foretages en analyse af 

handelsmekanismerne, konsekvenserne og rettighederne ved handel med security tokens.  

 

3.4 Salg på markedet 

En anden vigtig del er at fastlægge de privatretlige rettigheder, der er forbundet med en security token, da 

dette er en af nøgleelementerne ved den juridiske klassifikation. Det skyldes, at misligholdelsesbeføjelser, 

konkursrettigheder samt andre tilsluttede rettigheder afhænger af, hvorledes disse klassificeres. Traditionelt 

set, fra romersk ret, var alle civile rettigheder inddelt i rettigheder in rem og rettigheder ad personam. En 

rettighed in rem kan håndhæves overfor enhver og er generelt valid overfor alle personer (erga omnes). En 

rettighedshaver kan udnytte sine rettigheder in rem gennem sine egne handlinger og uden behov for 

inddragelse af flere personer.175 Dette indebærer, at essensen af disse rettigheder er, at tredjemand skal 

afholde sig fra handlinger der har en indgribende påvirkning af udnyttelsen af rettighederne. Enhver person 

kan således krænke disse rettigheder. Dette indebærer, at rettigheder in rem kan kaldes for eneret eller 

retten til at ekskludere andre fra sin ejendom. Den mest almindelige rettighed in rem er ejerskabsret. Der er 

ikke behov for, at tredjemand kender ejeren førend ejerens rettigheder kan opretholdes. Tredjemand kan 

konstatere rettigheden gennem ejendomsretten og vil derfor have en passiv forpligtelse til ikke-indgribende 

adfærd. Det er her vigtigt, at værdipapirhandlere har en forpligtelse til at sikre kundernes ejendomsret til 

 
174 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 300 
175 (Savelyev, 2018) s. 866 
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deres værdipapirer samt midler, jf. lov om finansiel virksomhed § 72.176 Det her nedfældede krav om sikring 

af kundernes ejendomsret har fx betydning, hvor der købes en ikke nærmere specificeret post aktier eller 

obligationer. I en sådan handel er der tale om et genuskøb, og betales der forud, og går den sælgende 

værdipapirhandler derefter konkurs, er der ikke noget separatistkrav mod boet, men udelukkende et simpelt 

pengekrav.177 En rettighed in rem er derfor defineret ved en reference til eksistensen og placeringen af tingen 

selv og kan ikke overleve, hvis denne går til grunde.178 

 

En rettighed ad personam er kun tilgængelig for en fastlagt person eller flere personer og relaterer sig til en 

pligt, der er pålagt bestemte individer, således at kun disse personer kan krænke denne rettighed. Et 

eksempel på en rettighed ad personam kan være rettigheden til at kræve skadeserstatning eller 

gældsinddrivelse. En rettighed af personam giver personer visse forpligtelser til aktivt at gøre noget og 

overleve, hvis en ting går til grunde. Det er derfor relevant at vurdere, hvorledes security tokens er 

rettigheder in rem eller ad personam.179 

 

Ved security tokens, er der ofte en udsteder som vil blive debitor i relation til rettigheder og forpligtelser, 

overfor ejeren af en token. Dette forhold mellem udstederen og ejeren kan klassificeres som en rettighed ad 

personam, men kvalifikationen af relationen som en rettighed ad personam udelukker ikke, at rettigheden 

til selve tokenen er en rettighed in rem mod tredjemand. Det er således muligt at eje et finansielt instrument 

som et aktiv, men ligeledes have et personligt krav mod udstederen. Det indebærer derfor, at security tokens, 

som følge af, at de fungerer på samme måde som traditionelle finansielle instrumenter, indeholder begge 

typer af rettigheder. 

 

Udover denne diskussion er det ligeledes nødvendigt at nævne køb i god tro og hvorledes, der kan ske 

vindikation af rettighederne til de købte finansielle instrumenter, der er en essentiel del af kontraktretten og 

køberetten. Det indebærer således, at såfremt en senere erhverver er i god tro om det købte gode vil en 

senere erhverver have retten til dette, såfremt erhverver har foretaget sikringsakten før en tidligere 

erhverver, uanset om sælger svigagtigt havde solgt godet. Dette medfører derfor, at køber har mulighed for 

at ekstingvere en tidligere erhververs ret til godet. Dette princip finder ligeledes anvendelse inden for handel 

med kapitalandele og finansielle instrumenter og er et essentielt element. Det er derfor nødvendigt at 

foretage en juridisk analyse af god tro-køb i forbindelse med handel af security tokens. Det følger, at den 

 
176 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 06/09/2019 
177 (Schaumburg-Müller & Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, 2019) s. 287f 
178 (Savelyev, 2018) s. 866f 
179 Ibid 
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blotte karakteristik af data ikke resulterer i anvendelse af god tro-vurderingen.180 Ejendomsrettigheder til 

data eksisterer ikke, og god tro-køb i forbindelse hermed er ikke mulig. Et sådant god tro-køb, kan ikke 

udføres med datapakker eller tokens som sådan, men derimod skal der fokuseres på den underliggende 

rettighed. Hvis denne rettighed (fx overskudsdeling) er overført ved anvendelse af kontrakt, vil der ikke være 

mulighed for at anvende en analog anvendelse af reguleringen af ejendomsrettigheder.181  

 

I litteraturen er det delvist antaget, at så længe tokens ikke angiver en ret til løsøre, vil god tro-køb ikke kunne 

anvendes. Blockchain-teknologien tilbyder dog et alternativ. Den kryptografiske gengivelse af en kæde af 

ejerskaber vil tillade, at enhver overførsel vil være transparent, så ejerskabet af den underliggende rettighed 

er uadskilleligt forbundet til token gennem tokenisering. Dette vil formentlig tilbyde en tilstrækkelig 

sikkerhed for ineffektive token-overførsler i kapitalmarkedshandler. Ifølge dette synspunkt vil tokenisering 

og den data, der tilføjes blockchainen, være at ligestille med et register såsom VP Securities A/S og dermed 

offentligt accepteret. Dette er dog ikke, de lege lata, tilfældet. I den situation, hvor der foretages en ugyldig 

overførselsaftale for negotiable instrumenter, kan der opstå et krav i forbindelse med køb af disse 

instrumenter i god tro, når der ses på prima facie ansvar og dermed køb af certifikater182, der ved første 

øjekast virker lovlige.183 

 

Ovenstående er baseret på en stærk og juridisk detaljeret position af, at certifikater anses som prima facie 

dokumenter. Dette er ikke tilfældet med tokens. Hvis tokens udstedes på basis af en ugyldig overførselsaftale 

for negotiable instrumenter, vil der ikke opstå et krav mod den påståede udsteder. Det kan ikke udledes fra 

en individuel token, hvilke rettigheder den indeholder. Overførselsaftalen for negotiable instrumenter og 

betingelserne heri er som regel ikke registreret på blockchainen. Selv hvis dette var tilfældet, hvilket det 

teknisk set er, vil tokens ikke have en underskrift eller anden sammenlignelig skriftlig handling, som kan linkes 

til et prima facie-certifikat.184 

 

Som tidligere nævnt, er der ingen retsakter, der giver tokens en juridisk karakter sammenlignelig med en 

obligation eller aktie. Derudover er simple datapakker, modsat certifikater, ikke nok til at kvalificere sig som 

prima facie-dokumenter. 

 

 
180 (Jünemann & Wirtz, 2019) 
181 Ibid 
182 Her menes en attest eller bevis udstedt af en offentlig myndighed, jf. (Eyben, 2015) s. 84 
183 (Jünemann & Wirtz, 2019) 
184 Ibid 
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I forlængelse heraf skal det dog bemærkes, at overdragelse og afhændelse af tokens har nogle særlige 

egenskaber, hvilket er essentielle, når rettighederne skal defineres. Det følger således, at kun den, der kender 

den private nøgle, kan overføre en token. Det kræver ikke tilladelse eller accept fra andre personer for at 

foretage en overførsel, derimod kræver det andre personer for at sætte overførslen i gang. Dette skyldes, at 

overførslen skal verificeres på netværket gennem miners.185 Disse personer er nødvendige og er ikke mulige 

at identificere på forhånd. Denne deltagelse fra miners reguleres ikke af en aftale, men derimod som følge 

af en protokol, og deltagelsen leder ikke til, at der opstår juridiske rettigheder til den token, der ”mines”. 

Denne mining er dog nødvendig for at kunne foretage de matematiske beregninger, som netværket kræver 

løst for hver overførsel. Som følge heraf vil en miner, fra et juridisk perspektiv, ikke kunne krænke 

tokenejerens ejendomsrettigheder. Der eksisterer intet personligt forhold mellem ejeren af en token og 

minere og jo mere en ting er upersonlig, jo mere er det en formuegenstand.186 

 

Desuden skal det nævnes, at hvis en private key ikke holdes hemmelig, vil en uautoriseret person kunne 

bruge denne til at gøre med tokens, som de vil, hvilket gør det muligt at ”stjæle” en token. Dette er set flere 

gange gennem tiden, blandt andet under det kendte DAO (digital decentralized autonomous organisation) 

hack i 2016, hvor hackeren formåede at overføre mere end 3,6 millioner Ethereum til sin konto187 og under 

Mt. Gox-angrebet i 2014, hvor 850.000 Bitcoins blev stjålet.188 Disse eksempler er med til at illustrere, at 

rettigheder til en token kan krænkes af tredjemand, hvilket taler for, at det er rettigheder in rem. I 

modsætning til retsakter for obligationer, der nyder udvidet god tro-rettigheder (fx i forbindelse med køb af 

stjålne goder), er samme retsakter for data ikke eksisterende. Et certifikat kan kun være i én persons 

besiddelse ad gangen, hvorimod data kan kopieres uden, at originaliteten kan spores. Det argument, at en 

købsproces ikke kan omstødes som følge af anonymitet, medfører, at en funktionel lighed med god tro-

vurdering kan være uholdbar.189 

 

Et eksempel på en anonym proces er tyveri, hvor det er tydeligt, at en ellers endelig købsaftale ikke kan 

antages som et god tro-køb, hvor der sker ekstinktion. Den klare hovedregel er, at selvom tredjemand har 

været i god tro om det købte, vil den originale ejer kunne vindicere det købte, jf. DL 6-17-5. Tokens kan 

effektivt set kun overføres mellem de respektive autoriserede personer. På alle tidspunkter, vil overførslen 

 
185 Ibid 
186 (Savelyev, 2018) s. 867 
187 Se mere om angrebet er: https://www.coindesk.com/understanding-dao-hack-journalists  
188 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-28/mt-gox-exchange-files-for-bankruptcy  
189 (Jünemann & Wirtz, 2019) 
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kun finde sted inter partes og den leder ikke til en lighed med god tro-køb i trepartsforhold. Dette vil kræve 

en retsakt førend tokens kan klassificeres som ”digitale certifikater”.190 

 

Dette medfører dog, at der opstår en problemstilling i relation til misligholdelsesbeføjelser samt 

sikringsakten. Disse rettigheder og forpligtelser indebærer, at der er mulighed for at få besiddelse af det 

relevante objekt.191 En registrering på blockchainregistret medfører dog et immaterielle aktiv, selvom dette 

er associeret med en form for ejendomsret. Det centrale problem er ikke kun det immaterielle i sig selv, men 

ligeledes den manglende evne til at foretage effektiv rådighedsberøvelse af tredjemand, da dette aktiv kun 

kan overføres, hvis man kender den private nøgle. Når en sådan rettighed eksisterer i et centralt register, kan 

administratoren gribe ind og overføre aktivet til en anden person efter påbud fra retten eller en anden 

lovbaseret beslutning. I et decentraliseret system, som blockchain, er denne mulighed ikke tilgængelig, og 

hvis det ikke er muligt at overføre en token uden den private nøgle vil dette betyde at 

misligholdelsesbeføjelser og rettigheder associeret med besiddelse ikke er praktisk anvendelige. Den 

juridiske konsekvens herved er klar; hvis en token er blevet overført af en person, som ikke havde ret til den 

underliggende rettighed, vil den faktiske ejer af rettigheden kræve omstødelse af denne overførsel. På denne 

måde vil den underliggende ret, juridisk set, aldrig have været overført, og datapakker skal returneres, men 

som nævnt er det ikke altid en mulighed. 

 

Den eneste mulige beslutning er et krav om skadeserstatning, hvilket er en rettighed ad personam. 

Tilstedeværelsen af et skadeserstatningskrav medfører ligeledes, at der eksisterer en rettighed i forbindelse 

med en token. Årsagen er, at uanset om en ejendomsejer kun kan kræve skadeserstatning som følge af tyveri 

eller krænkelse af dennes ejendom, eller om vedkommende kan sikre tilbagelevering af aktivet, så afgør det 

ikke, om personen er ejer eller ej.192  

 

Der eksisterer sager, hvor bitcoins er blevet beslaglagt og det fulde beløb er overført til wallets, der er 

kontrolleret af staten. Dette er primært sket i USA, hvor disse beslaglagte bitcoins ligeledes er blevet solgt på 

offentlige auktioner.193 Hvis dette gøres på baggrund af en domsafgørelse uden samarbejde fra ejeren, vil 

det medføre muligheden for at overføre token i et decentraliseret system, herunder offentlige blockchains. 

De tekniske kvalifikationer er dog ikke mulige at få, men når og hvis dette bliver muligt, vil det medføre at 

tokens som aktiver, vil kunne påvirkes af domsafgørelser på lige fod med andre aktiver.   

 
190 Ibid 
191 (Savelyev, 2018) s. 865f 
192 (Penner, 2010) s. 141 
193 (De, 2020) 
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På baggrund af ovenstående analyse, er det derfor muligt at konkludere, at en token besidder de egenskaber, 

der er typiske for både rettigheder in rem og rettigheder ad personam. Ved første øjekast vil et tab af kontrol 

over en token, fx ved manglende evne til at genkalde kodeordet til sin wallet, lede til, at man mister både 

rettigheden certificeret af token og selve rettigheden til token. Dernæst vil en rettighed til en token potentielt 

blive krænket af enhver tredjemand, der hacker sig ind i en wallet og stjæler token. Dette indebærer, at der 

skal skabes en beskyttelse mod hele verden (erga omnes). Bestemte egenskaber, såsom umuligheden ved at 

overføre tokens uden inddragelse af bestemte tredjemænd (miner) på offentlige blockchains og 

umuligheden ved at anvende konceptet rådighedsberøvelse af disse immaterielle aktiver, i forbindelse med 

relevante misligholdelsesbeføjelser, leder til den konklusion, at en token i sin blandede natur kan kvalificeres 

juridisk som sui generis. Dette indebærer, at der vil være fordele ved at få skabt regulering til at håndtere 

disse problemstillinger, da visse dele af reguleringen ikke vil kunne anvendes analogt på security tokens. 

 

3.5 Delkonklusion 

Det kan konkluderes på baggrund af ovenstående analyse, at security tokens i et meget stort omfang er 

reguleret af den danske finansielle regulering, herunder KAPML, idet definitionen af finansielt instrument 

efter lovens § 4, stk. 1, nr. 1 er opfyldt. Analysen viser dog også, at der skal foretages en individuel vurdering 

for hver security token, for at kunne fastlægge om de er omfattet af den finansielle regulering. I forbindelse 

med kapitalmarkedsloven følger det, at de vil være omfattet af definitionen i KAPML § 4, stk. 1, nr. 1, hvis tre 

betingelser er opfyldt. Dette følger gennem anvendelse af EU-konform fortolkning af MiFID II. Konsekvensen 

er derfor, at de regler der følger af kapitalmarkedsloven, herunder for børser, der handler med security 

tokens, skal overholdes. Analysen viser kort, at det kan være svært at opfylde dele af disse betingelser og 

krav som KAPML opstiller, som en følge af at teknologien revolutionerer de traditionelle finansielle 

instrumenter, hvorved reguleringen er udformet. 

 

Analysen kommer frem til, at prospektreglerne kan være opfyldt i forbindelse med en STO. Årsagen hertil er, 

at prospektreglerne omfatter finansielle instrumenter, som defineret i MiFID II. Dette indebærer derfor, at 

hvis en security token klassificeres som omfattet af MiFID II og KAPML, så vil den også være omfattet af 

prospektreglerne. Der skal dog i forlængelse heraf foretages en individuel vurdering af om begrebet udbud 

til offentligheden er opfyldt. 

 

Der eksisterer en stor lighed mellem aktier og security tokens, og de er på mange måder opstået som en 

revolution af børsnotering og kapitalrejsning, men analysen viser ligeledes, at der eksisterer nogle store 
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forskelle i måden, som de er struktureret på og hvorledes de skal reguleres. Dette er i mindre grad under den 

finansielle lovgivning og mere under den privatretlige klassifikation af en security token. Analysen viser, at 

som en følge af, at security tokens er datapakker, der udelukkende vil kunne overføres, hvis man har 

kendskab til den private nøgle, så vil almindelige retsafgørelser vedrørende omstødelse ikke nødvendigvis 

være mulige. Desuden vil registrering og clearing ligeledes kræve en ændring af det nuværende system. Visse 

dele af reguleringen kan anvendes analogt på security tokens, og den vil finde anvendelse, men analysen 

viser, at denne regulering er udformet med aktier og CSD’er in mente, hvilket betyder, at security tokens 

juridisk set kan klassificeres som sui generis. Det følger således, at der er et behov for at forny den juridiske 

regulering i forhold til denne nye teknologi.  
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4. Kapitel 4 – Integreret analyse 

Dette afsnit vil analysere det nuværende marked for security tokens med baggrund i maksimerings- 

efficiensteori og dermed undersøge, hvorvidt den nuværende retstilling er den mest efficiente og alternativt 

vise, hvorledes reguleringen bør sammensættes som følge af resultaterne i analysen. Det vigtige ved at 

anvende en retsøkonomisk tilgang til at foretage en de lege ferenda analyse er, at der i forbindelse med 

udviklingen af disse retsregler ligger en masse økonomiske hensyn bag. Påvirkningen af disse i et samfund er 

vigtige og lovgiver bliver konfronteret med mange forskelligartede muligheder, som alle skal overvejes, når 

den endelige lovgivning skal fastlægges.194 Det er relevant at se på forskellige velfærdsteorier, da disse har 

forskellige tilgange og lovgivere har historisk set valgt forskellige teorier, som baggrund for regulering. 

Årsagen hertil kan være, at visse velfærdsteorier baserer sig på at øge den samfundsmæssige nytte uden at 

stille andre dårligere, hvorimod andre teorier vil maksimere nytten på bekostning af andre, så længe nytten 

stiger mere end den falder. 

 

4.1 Pareto-efficiens 

Indledningsvis skal Pareto-efficiens, også kaldet Pareto-optimalitet, undersøges. En Pareto-efficiens er 

karakteriseret ved, at det ikke er muligt at gøre forholdene bedre for mindst et individ uden at mindst et 

andet individ får det dårligere. Hvis resultatet ikke er Pareto-efficient vil ressourcerne kunne udnyttes sådan, 

at i hvert fald et individ kan få det bedre uden at nogen får det dårligere, hvilket i mange tilfælde er en optimal 

tilstand. Pareto-efficiens indebærer både en produktionsefficiens samt allokeringsefficiens.195 I den følgende 

analyse vil udgangspunktet være, at der gælder en bred enighed om, at Pareto-effektivitet er en god 

målsætning, men fordelingen kan, fra et politisk synspunkt, være uretfærdig. Dette løses ved, at økonomien 

og samfundet organiseres efter en Pareto-efficiens, hvorfor man kan omfordele resultatet, så den endelige 

fordeling bliver retfærdig ud fra et økonomisk politisk kriterium. Når reguleringen af markederne skal 

vurderes, skal de individuelle samt samfundsmæssige hensyn vurderes, da disse danner grundlaget for 

regulering på dette område. 

 

4.1.2 Information og investorbeskyttelse 

Én af de centrale årsager til, at MIFID II, og dermed KAPML, blev udarbejdet, var under hensynet om at skabe 

et veloplyst marked, som både investorer og andre interesserede, vil kunne deltage i, dog under den 

forudsætning, at de vil kunne danne sig en forståelse for den risiko, der naturligt eksisterer på disse 

 
194 (Eide & Stavang, 2017) s. 50ff. 
195 Ibid: s. 97 
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markeder.196 Det følger derfor, at udstedere af værdipapirer er underlagt en pligt til at udsende visse 

informationer til investorer. Informationerne inkluderer bl.a. prospektpligt, oplysningspligt samt 

ejeroplysninger. Det er vigtigt, når et efficient investeringsmarked skal skabes, at de aktører, der ønsker at 

investere, kender den risiko en investering vil indebære, da dette skaber den efficiente mængde 

efterspørgsel samt udbud af det finansielle instrument.197 Hvis der ikke oplyses korrekt om de egenskaber, 

der ligger bag et finansielt instrument, kan investorer være uvidende om den reelle risiko, hvilket kan 

medføre, at efterspørgslen bliver højere for instrumentet end hvis investorerne havde haft den fulde 

information. Denne form for markedssvigt, vil på længere sigt medføre, at der vil ske en ineffektiv 

ressourceallokering for investorerne. Dermed vil investorer foretage investeringer, der ligger uden for deres 

risikoparameter, hvilket kan ende i tab af penge, som ikke er indkalkuleret. Dette blev blandt andet set under 

ICO-boblen i 2017, hvor mindre end halvdelen af alle ICOs overlevede mere end fire måneder, hvilket 

medførte store tab for investorer.198 Årsagen er, ifølge flere forskere, karakteriseret ved den manglende 

oplysning til investorer og som følge af, at visse investeringer blev kæmpe succeser (op imod 1000% stigning 

inden for få måneder), hvilket medførte, at den reelle risiko ved en investering blev skjult af succesen og 

dermed blev investorer efterladt uvidende om en ICO’s risiko.199 

 

Når der ikke foreligger en oplysningspligt for udstedere, vil det være op til den enkelte investor, selv at hente 

de nødvendige oplysninger til brug for risikovurderingen af en investering. Denne informationssøgning er dog 

i mange tilfælde omkostningstung og informationerne ikke altid tilgængelige, så det kan lede til så store 

transaktionsomkostninger, at investeringen aldrig bliver foretaget, selvom den kunne være til gavn for 

investoren. Dette vil lede til et inefficient marked for både investorer og udstedere.  

 

En Pareto-efficient løsning, vil altså sikre en informationspligt for security tokens på samme måde, som det 

ses ved andre finansielle instrumenter. Her skal dog nævnes, at det for mange udstedere af security tokens 

gælder, da de er mindre virksomheder, at de på ingen måde vil kunne gennemgå den proces, som en 

børsnotering kræver. Dette betyder også, at såfremt der kræves samme informationspligt, som gælder for 

større børsnoteringer, vil mængden af udstedte security tokens falde drastisk og der vil så ikke blive skabt en 

Pareto-efficient tilstand. Det er derfor vigtigt, at den informationspligt der skal pålægges udstedere af 

security tokens, skal være tilpasset størrelse, som det ses i KAPML § 10. En Pareto-efficient tilstand, eller i 

bedste fald en Pareto-forbedring, kan således opnås, når investorer investerer i finansielle instrumenter, der 

 
196 Præamblen til MiFID II 
197 (Eide & Stavang, 2017) s. 102 
198 (Sun, Wu, & Kwok, 2019) s. 45 
199 Se bl.a. (Adhami & Giudici, 2019; Sun, Wu, & Kwok, 2019; Felix & Eije, 2019) 
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kan indeholdes i deres risikofaktor og udstedere udsteder security tokens, når de er villige til at bære 

eventuelle transaktionsomkostninger, herunder oplysningspligt, for at sikre kapitalrejsning. Det er derfor 

ønskværdigt, at security tokens omfattes af de informationsforpligtelser, der følger af den finansielle 

regulering, som behandlet i afsnit 3, dog med de situationelle forhold der følger af security tokens, så 

udstederens omkostninger ikke bliver for store. Der skal derfor foretages en afvejning mellem risici ved 

udstederens security tokens og kravet om oplysning til investoren. 

 

4.1.2 Kritik af Pareto-efficiens 

Det skal nævnes, at Pareto-efficiens imidlertid kan være føre til en stor skævdeling af samfundets ressourcer. 

Et eksempel herpå er, at et samfund hvor alle borgere lever på sultegrænsen, men én enehersker har hele 

samfundets formue, vil være en Pareto-efficient tilstand, idet det ikke vil være muligt at gøre det bedre for 

borgerne uden at eneherskeren stilles dårligere. Der er tale om et ekstremt tilfælde og ikke generelt, men 

mange Pareto-efficiente tilstande vil være karakteriseret ved en mere eller mindre skæv fordeling af 

samfundets ressourcer. 200 

 

Dette kan løses ved at anvende Pareto-efficiensen med en anden efficiens måling for at belyse en 

problemstilling fra flere sider og dermed undgå ekstreme efficiensløsninger. 

 

4.2 Kaldor-Hicks kriteriet 

Ovenstående analyse af Pareto-efficiens fører ofte ikke til store kontroversielle tilstande, men vil i mange 

tilfælde lede til, at visse tilstande forbliver hvor de er, fordi det ikke er muligt at ændre nyttefordelingen 

uden, at én person får det dårligere, uanset, at det vil stille andre bedre. Det følger således også, at de fleste 

offentlige tiltag er sammensat på en sådan måde, at nogle får det bedre, mens andre får det dårligere og i 

disse tilfælde vil en Pareto-efficiens være uden betydning.201 Ved vurderingen af sådanne tilfælde, vil det 

være nødvendigt at anvende en Kaldor-Hicks-efficiens. Denne indebærer, at man skal regulere på en sådan 

måde, at de som bliver gavnet af reguleringen, bliver gavnet så meget, at de potentielt set kunne kompensere 

taberne og mindst én får mere nytte ud af dette. Det er derfor den samlede nytte man vurderer på baggrund 

af og dermed vil man kunne opnå tilstande, der stiller andre dårligere, men så længe andre bliver stillet så 

meget bedre end taberne, vil der være tale om en efficient tilstand. 

 

 
200 (Eide & Stavang, 2017) s. 97 
201 Ibid: s. 110 
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Når retsregler analyseres ved anvendelse af Kaldor-Hicks kriteriet, er det nødvendigt til en vis grad at foretage 

en cost-benefit-analyse (herefter ”CBA”). Det skyldes, at der skal ses på, hvilke omkostninger en retsregel vil 

få, kontra hvilke gevinster der vil opstå og på denne måde kan man udlede, om en retsregel vil være Kaldor-

Hicks efficient. En CBA, er en form for konsekvensanalyse, hvor målet er at identificere alle fordele og 

ulemper ved et tiltag og så langt som muligt vurdere og eventuelt værdisætte disse konsekvenser. Dette er 

både i økonomiske forhold som i velfærdsteoretisk forstand.202 Når en CBA foretages, gøres dette som et 

systematisk oplæg, baseret på velfærdsteori og opfattelser om sund fornuft og økonomisk indsigt, ligesom 

konsekvenserne ved en retsregel skal ses fra samfundets medlemmers synsvinkel.203  

 

4.2.1 Information og investorbeskyttelse 

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at som den juridiske analyse leder til, så vil visse dele af den finansielle 

regulering automatisk blive opretholdt gennem markedsdeltagernes egne krav. Det gælder således, at førend 

en ICO eller STO vil kunne blive en succes, så viser empirisk data, at investorer kræver en større 

informationskilde vedrørende de udstedte tokens.204 Investorer kræver således, at der oplyses om 

virksomheden eller projektet, og hvorledes de udstedte tokens vil have effekt på den fremtidige vækst. Det 

betyder, at dele af prospektreglerne, dog i en mindre udvidet anvendelse, fortsat vil finde anvendelse, selv 

hvis en token ikke skulle være omfattet af disse regler. Investorer har altså et krav til virksomhederne om, at 

der skal ske oplysning. Denne form for markedsselvregulering kan være positiv, da det betyder, at de agenter 

som er risikoaverse, ikke vil deltage i udstedelser hos virksomheder med en for lille informationskilde. Det 

samme gælder omvendt for agenter, som er mindre risikoaverse, da disse vil deltage i udstedelser, hvor 

virksomhederne ikke giver udvidede informationer. Hvis der blev pålagt en regulering, hvorefter alle tokens 

ville være omfattet af prospektreglerne, ville visse virksomhedssegmenter ikke kunne udstede kapital til 

offentligheden, hvorfor det ville begrænse anvendelsesområdet af security tokens for SMV’er. Dette ville 

skade virksomhederne, men også de investorer, som ønsker at investere i virksomheder, der er villige til at 

opfylde en informationspligt, dog mindre end det på nuværende tidspunkt påkræves efter loven. Der vil være 

investorer, som herefter ikke mister penge, fordi de ikke deltager i en udstedelse udført af en virksomhed, 

som klart ikke ville kunne løfte den byrde en oplysningsforpligtelse pålægger, hvilket vil sikre en vis forbruger- 

og investorbeskyttelse. Data fra 2017 og 2018 viser, at op imod USD 800 millioner blev tabt på investeringer 

i virksomheder, der ikke overlevede. På denne baggrund, vil det fortsat være ønskværdigt at indføre en vis 

regulering på området, men det skal søges fundet, hvor den efficiente tilstand vil være. Der skal være en så 

 
202 Ibid: s. 112f 
203 Ibid: s. 115 
204 (Sun, Wu, & Kwok, 2019) 
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mild oplysningsforpligtelse, at SMV’er ønsker at foretage kapitalrejsning ved brug af tokens, men fortsat så 

streng, at investorerne beskyttes i videst muligt omfang. Der kan her opnås en tilstand, der anses som Pareto-

efficient, som diskuteret ovenfor, men når dette stadie er nået, vil der ligeledes være mulighed for at arbejde 

mod en Kaldor-Hicks efficient tilstand. Det vil være muligt at lave mindre eller mere regulering, der kan 

mindske gevinsten for visse dele af investorcyklussen, men samtidig gavne andre. Med mindre regulering, vil 

flere virksomheder foretage udstedelser, men flere investorer vil også miste kapital, som det blev set i 2017 

og 2018. Hvis der indføres krav om, at informationspligten skal være større, så vil færre virksomheder 

foretage udstedelser med baggrund i de store transaktionsomkostningerne, men det vil sikre at færre 

investerer i virksomheder, der ligger uden for deres risikopræference. Det vil dog formentlig ikke være en 

Kaldor-Hicks efficient tilstand, da en prognose viser, at segmentet med virksomheder som ikke vil have 

mulighed for at indhente kapital, er større end segmentet af investorer, der overvejer at investere i disse og 

som ikke er professionelle nok til selv at finde den nødvendige information.205  

 

4.2.2 Kritik af Kaldor-Hicks 

Kaldor-Hicks-efficiens bliver ofte kritiseret, fordi det ikke tager hensyn til hvem der bliver bedre stillet og 

dermed kan der opstå tilstande, som kan anses for ulige og unfair. Denne kritik kan være berettiget i den 

udstrækning, at kriteriet bruges som det eneste kriterium i tilfælde hvor også andre hensyn bør tilgodeses. 

Men hvis pointen er at sørge for, kagen der deles, bliver størst mulig vil indvendingen være irrelevant.206 Hvor 

lovgiver ønsker at skabe de mest gunstige tilstande for alle aktører på de finansielle markeder, vil der ofte 

være krav om, som en oplysning til en potentiel investor, at der advares om risikoen ved at træde ind på 

markedet. 207 Så længe de aktører der deltager på markedet, er bekendt med spillereglerne, vil det for en 

lovgiver være ønskeligt at sørge for markedet for finansielle instrumenter, bliver så stort som muligt. 

 

4.3 De lege ferenda analyse – hvordan bør retstillingen være 

Det har på nuværende tidspunkt været analyseret, at security tokens i meget høj grad bliver omfattet af den 

finansielle regulering og hvilke påvirkninger denne regulering har. Denne analyse tager dog udgangspunkt i 

den nuværende regulering, og det er derfor relevant at vurdere den nuværende regulerings mangler samt 

hvilke elementer, der kan overvejes medtaget i forbindelse med denne revolutionerende teknologis 

integrering i samfundet. 

 

 
205 (Deloitte, 2019) 
206 (Eide & Stavang, 2017) s. 110f 
207 (Fabozzi, Modigliani, & Jones, 2010) s. 146 
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Der er på nuværende tidspunkt ingen regulering vedrørende værdipapirforvaltning og -forvaring i EU og der 

gælder differentierede regler rundt om i de forskellige europæiske jurisdiktioner. Der mangler således en 

klarificering samt fortolkning vedrørende de ydelser, der kan klassificeres som forvaring og forvaltning i et 

blockchainmiljø.208 

 

En anden vigtig del for lovgiver, er området for kontantafvikling i forbindelse med finansielle instrumenter. 

På nuværende tidspunkt er der ikke sket en større udvikling i teknologierne ved kontantafvikling af handler. 

Det er pt. umuligt at forudsige om fiat valuta vil blive registreret på en blockchain, og derfor kræves det at 

kontant konti opdateres løbende, så handel med security tokens kan ske gnidningsfrit i delivery-versus-

payment (DVP) modellen, der på nuværende tidspunkt anvendes. Dette er vigtigt, da sælgere formentlig 

fortsat vil forvente at få deres betaling i fiat valuta, fremfor i virtuel valuta. Det betyder, at enhver blockchain 

for security tokens kræver eksistens af mindst én troværdig leverandør, der kan være bindeled mellem 

security tokens og kontanter.209 Dette område kræver sin regulering, og man kan forestille sig, at der laves 

begrænsninger i, hvem der kan indtage denne rolle. Det kunne teoretisk set være bankerne, men det vil 

medføre en risiko for, at modtagne penge blot vil være et pengekrav mod den private bank, hvis bankkonti 

er blevet debiteret, og løsningen derfor kunne blive påvirket af visse konkursretlige procedurer. Andre 

løsninger har været foreslået, men ikke uden visse problemer.210 Lovgiver bør derfor tage stilling til 

potentielle løsninger og overveje disse problemstillinger, da denne teknologi opfostrer nye og anderledes 

problematikker og virksomhedsmodeller. 

 

Det følger desuden, at selve konceptet og definitionen vedrørende afvikling og finality, skal klarlægges i en 

blockchain sammenhæng. Det skal også bemærkes, at nye jobs og ydelser i forbindelse med blockchain vil 

opstå og der vil være behov for en definition på og klarlæggelse af hvorledes smart contracts skal reguleres. 

Smart contracts får en vigtig rolle at spille i security token værdikæden og åbner for nye virksomheder samt 

ydelser.211 Det er dog vigtigt for lovgiver at få klarlagt, hvorledes disse skal reguleres og hvilken sikkerhed 

samt juridiske status, de skal tillægges. 

 

Det vil også have en stor påvirkning på forvaringsinstitutioner, da blockchain-teknologien vil gøre det muligt, 

som investor, at holde sine finansielle instrumenter selv eller gennem sin kontakt til det finansielle marked, 

fx en mægler eller en bank, der kan foretage de nødvendige hvidvaskforpligtelser. Derudover vil andre 

 
208 (Deloitte, 2019) s. 15 
209 (Pinna & Ruttenberg, 2016) 
210 Ibid. 
211 (Deloitte, 2019) s. 15 
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processer kunne blive udført automatisk gennem anvendelse af smart contracts. Smart contracts kan på 

denne måde blive anvendt til alle mulige forskellige begivenheder, der registreres og kommunikeres i digital 

form, som en del af en selvudførende algoritme. For eksempel vil en smart contract kunne indhente indkomst 

fra udstederens kontantlager og automatisk kreditere dividender eller kuponer til aktionærens eller 

obligationsejerens konto på udbetalingsdatoen. Disse kan også programmeres til at tilbageholde skat, 

effektuere konvertible gældsbreve og generelt kan al kreditering eller debitering programmeres til 

automatisk at blive foretaget, når en forprogrammeret begivenhed opstår.212 Det er dog her vigtigt, at der 

foretages en regulering af den underliggende teknologi, således disse smart contracts og protokollerne bag, 

opfylder nogle minimums sikkerheds- samt pålidelighedskrav.213 

 
Disse muligheder er dog ikke uden komplikationer for de implicerede parter. Platforme der handler med 

kryptoaktiver, har en mangel på klarhed om, hvordan man applikerer nuværende regulering på decentrale 

børser samt hybridmodeller, der anvender smart contracts til at matche ordrer og afslutte transaktioner, da 

der ikke nødvendigvis eksisterer en platform operatør. Hvis dette skal løses gennem en udvidelse af MiFID II 

og KAPML, vil det kræve et helt nyt afsnit eller ændring af definitionen af multilateral handelsfacilitet og 

andre handelsplatforme, for at gøre dem tilgængelige.214 ESMA mener, at der skal foretages visse rettelser 

og ændringer til nogle af de pre- og posthandels gennemsigtighedskrav, der gældende for børser som handler 

med kryptoaktiver, da de nuværende regler er skræddersyet til traditionelle finansielle instrumenter. Dette 

vil kræve inkludering af branchen gennem spørgsmål og svar, møder osv.215 

 
Ovenstående kræver selvfølgelig en vis teknologisk udvikling, men det er her vigtigt, at lovgiver tager stilling 

til hvorledes reguleringen skal være, når denne udvikling bliver en realitet. Der følger en stor teknologisk 

operationel hindring ved interoperabilitet af off-chain og on-chain. Der skal foretages en 

regulativharmonisering af hvordan dette skal behandles, således både de teknologiske standarder og 

forretningsstandarder forsøges forbundet for at opnå den fulde gevinst af den nye teknologi.216 

Harmoniseringen af regulering og brancher er vigtig for, at der sker en generel accept af teknologien, og 

dermed en videreudvikling af en teknologi, der kan spare institutioner og markeder for milliarder, samt 

generelt revolutionere kapitalmarkederne.217 

 

 
212 (Pinna & Ruttenberg, 2016) s. 25 
213 (ESMA, 9. januar 2019) s. 35f 
214 Ibid: s. 37 
215 Ibid: s. 38 
216 Ibid: s. 29 
217 (Pinna & Ruttenberg, 2016) s. 27f 
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Slutteligt skal det bemærkes, at de europæiske prospektregler påkræver Europakommissionen at 

introducere delegerende retsakter inden for et antal områder samt at opstille retningslinjer for de 

minimumsoplysninger et prospekt skal indeholde. Nuværende prospektregler er ikke altid fuldt ud optimeret 

i forhold til token udstedelser udført af virksomheder i tidlige stadier. Dette skyldes, at reglerne på 

nuværende tidspunkt kræver en påvisning af tidligere opnåede resultater, hvilket ikke altid er muligt for disse 

virksomheder. De relevante tillæg i prospektreguleringen er således baseret på den traditionelle finansielle 

infrastruktur, som ikke er nødvendig i det nye blockchain baserede marked. Et andet eksempel er, at reglerne, 

udover tidligere opnåede resultater, påkræver konkret information, der antager, at virksomhederne 

involverer finansielle mellemmænd, men som nævnt ovenfor, vil blockchain baserede markeder ikke 

nødvendigvis påkræve anvendelse af disse. Selvom visse security tokens kan udstedes og handles på 

centraliserede platforme, så kan sådanne platforme også være decentraliserede, eller slet ikke eksistere, men 

hvor alle parter handler direkte med hinanden.218 Som følge af deres forskelle i den tekniske natur, vil 

risikoinvolverende køb, forvaring og handel af tokens være meget forskellige fra traditionelle finansielle 

instrumenter, der håndteres af adskillige mellemmænd og derfor også skal adresseres af 

europakommissionen for at beskytte investorer. 

 

4.4 Delkonklusion 

Analysen viser, at den nuværende regulering er præget af hensynene bag investorbeskyttelse og 

informationsforpligtelser, der sikrer denne beskyttelse. Som følge heraf, vurderes disse hensyn ud fra et 

Pareto-efficient og Kaldor-Hicks efficient perspektiv og her vurderes, hvordan reglerne kan tilpasses security 

tokens samt om de bør. Analysen viser, at reglerne i høj grad kan opnå en Pareto-optimering, idet 

oplysningsforpligtelserne efter de nuværende regler, påkræver informationer der ikke er tilgængelige for 

start-ups og SMV’er. Reglerne medvirker til en inefficient ressourceallokering, og ud fra et Pareto-efficient 

synspunkt, vil reglerne kunne forbedres gennem en lempelse af reglerne. De skal dog ikke fjernes, da reglerne 

er med til at sikre hensynene bag reguleringen og sikrer, at investorerne beskyttes mod risikofyldte 

investeringer. Det påvises, at der gennem anvendelse af mindre strenge informationsforpligtelser, vil være 

flere investorer på markedet og mængden af den kapital, som selskaberne kan rejse, vil stige. 

 

Det konkluderes desuden, at ved anvendelse af en Kaldor-Hicks efficiens, vil reglerne også kunne forbedres 

og tilpasses security tokens. Det påvises, at visse dele af markedet vil udføre markedsselvregulering, som 

følge af, at investorerne ikke vil handle på baggrund af utilstrækkelig information, men at den 

informationskilde, der udgives, ikke nødvendigvis er tilstrækkelig for at sikre hensynet om 

 
218 (ThinkBLOCKtank, 2019) s. 7 
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investorbeskyttelse. Det konkluderes, at de nuværende regler ikke er optimale, da de vil afholde SMV-

segmentet fra at anvende denne mindre omkostningstunge investeringsvej, som security tokens tilbyder. Det 

er således Kaldor-Hicks efficient at foretage lempeligere regler, da mængden af investorer, der vil foretage 

udstedelser, vil overstige mængden af investorer, som vil foretage mere upræcise og dermed, muligvis, 

risikable investeringer.  

 

Slutteligt påvises det, at visse af de nuværende regler ikke på samme måde kan anvendes for security tokens, 

idet de er tilpasset traditionelle finansielle instrumenter. Det konkluderes i analysen, at reglerne forventer, 

at parterne på markedet antager forskellige formidlere, mæglere og andre tredjemænd, hvilket der i et 

blockchainmiljø ikke vil være nødvendigt. Det konkluderes ligeledes, at lovgiver har store forpligtelser i 

forbindelse med at få skabt ny lovgivning for security token, da de påfører det finansielle marked en 

teknologisk udvikling. Der følger en stor teknologisk operationel hindring ved interoperabilitet af off-chain 

og on-chain. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

Denne analyse viser, at security tokens vil ændre de finansielle markeder og måden de fungerer på, for såvel 

institutionerne, men også set fra en investors synspunkt. Security tokens vil kræve en ændring af 

lovgivningen, således denne form for investering og teknologi tilpasses de nuværende systemer, men 

ligeledes så der skabes et nyt system. Det konkluderes, at tidligere utilgængelige markeder, herunder Private 

Equity og VC-investeringer, i langt højere grad, vil blive tilgængelige for den almindelige investor. Dette er 

med den baggrund, at flere start-ups og SMV’er vil foretage kapitalrejsning ved salg af kapitalandele til 

offentligheden gennem security tokens. Derudover vil det medføre en mindre mængde illikvide aktiver i 

investeringsfondes porteføljer og en mindre likviditetsrisiko, som skal afdækkes, da likviditeten målt ved 

markedsdybden, vil stige og handel af kapitalandele i mindre selskaber, vil være langt nemmere. 

 

Analysen viser også, at der skal foretages en individuel vurdering for hver security token, for at kunne 

fastlægge om de er omfattet af den finansielle regulering. I forbindelse med kapitalmarkedsloven følger det, 

at de vil være omfattet af definitionen i KAPML § 4, stk. 1, nr. 1, hvis tre betingelser er opfyldt. Hvis en security 

token er omfattet af loven, vil de have svært ved at opfylde visse af de krav KAPML opstiller, som følge af, at 

teknologien revolutionerer de traditionelle finansielle instrumenter, den nuværende reguleringen er 

udformet efter. Det konkluderes, at prospektreguleringen har sit afsæt i MiFID II og at definitionen af 

værdipapir følger MiFID II, og derfor vil flere dele af den finansielle regulering, herunder prospektreglerne 

ligeledes skulle opfyldes, hvis det findes, at en security token er omfattet af definitionen i KAPML § 4, stk. 1, 

nr. 1. 

 

Der eksisterer stor lighed mellem aktier og security tokens, og de er på mange måder opstået som en 

revolution af børsnoteringer og kapitalrejsninger. Analysen viser dog, at der eksisterer nogle store forskelle 

i måden de er struktureret på og bør reguleres, ikke kun under den finansielle lovgivning, men i ligeså høj 

grad under den privatretlige klassifikation af en security token. De regler der følger på nuværende 

tidspunkt, kan i høj grad opnå en Pareto-optimering, idet bl.a. oplysningsforpligtelserne efter de 

nuværende regler, kræver informationer, der ikke er tilgængelige for start-ups og SMV’er. Reglerne 

medvirker til en inefficient ressourceallokering, og ud fra et Pareto-efficient synspunkt, vil reglerne kunne 

forbedres. Det påvises, at visse dele af markedet vil udføre markedsselvregulering, som følge af, at 

investorerne ikke vil handle på baggrund af utilstrækkelig information, men ligeledes at den 

informationskilde der udgives, ikke nødvendigvis er tilstrækkelig for at sikre hensynet om 

investorbeskyttelse. Det er derfor fortsat nødvendigt at have informationsforpligtelser, men disse bør 

lempes ud fra en Kaldor-Hicks efficiens. Slutteligt konkluderes det, at lovgiver har store forpligtelser i 
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forbindelse med at få skabt en lovgivning, der harmoniserer det traditionelle finansielle marked, med den 

nye teknologisk revolutionerede security token. 
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