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Summary  

Denmark and the rest of the world has a lot of focus on money laundering and are trying to minimize it with 

different initiatives. The initiatives change a lot and a lot more rules are made or amended. This is due to 

people finding new ways to money launder; therefore, the rules need to be up to date. However, some 

companies are not able to follow the rules and are struggling with the different initiatives. The purpose of the 

thesis is to highlight the difficulties investment companies are currently undergoing trying to fulfil the 

requirements in the money laundering law and the national risk assessment report. The thesis will focus on the 

Danish money laundering act, and the Danish investment companies and how these and difficulties to fulfil 

the requirements. The thesis will also focus on the Danish Financial Supervisory Authority and the guidance 

to the Danish money laundering act prepared by the Danish Financial Supervisory Authority.  

To complete and answer the questions in the thesis, there has been used two methodological tools to provide 

data. There has been primary data used, such as a semi structed interview and a questionnaire survey. One 

interview has been conducted with an investment company, with the money laundering officer and the 

compliance officer. Both have a lot of experience and have worked with money laundering for numerous years. 

The money laundering officer also sits on a board with people from banks, accounting firms, lawyer firms and 

credit institutions, where they discuss different challenges and use a lot of time discussing money laundering 

within the different industries. The questionnaire survey received 23 respondents, which consists of other 

investments companies who have a money laundering officer. The primary data is corroborated by secondary 

data which consists of responses between the Danish Financial Supervisory Authority and the investment 

association. The secondary data also consists of remarks to the money laundering law from the investment’s 

association, articles on money laundering, information from the Danish statistics and information produced by 

Finance Denmark. Lastly, the secondary data also consists of reports from Danish Financial Supervisory 

Authority on 3 investment companies and the remarks they got from them regarding there processes on money 

laundering.  

The analysis examines the challenges with the money laundering law as it is right now. The challenges make 

it hard for investment companies to follow the rules, but in the end it is manageable. The different challenges 

are explained in detail and why these challenges create problems for investment companies.  

The discussion section talks about the different challenges and what perspective the Danish Financial 

Supervisory Authority might have on this and if the challenges are easy to overcome.  

Initially, it is concluded that the challenges may be too much for the investment companies to handle. In order 

for them to handle it, new systems may be needed where the different industries work together of changes in 

the current money laundering law. This means politicians would have to get involved and help find a solution 

so that the investment and other industries can be more efficient in fighting money laundering.  
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1.0 Indledning 

I takt med at flere og flere skandalesager er kommet frem i medierne og der er sket flere og flere 

terrorhandlinger, har betydet, at loven har ændret sig markant siden 1. direktiv. Samfundet har også fået større 

fokus på hvidvaskloven over årene.  

Fra kun at have fokus på at stoppe gerningsmændene med at få kanaliseret fortjenesten af fremstilling af handel 

med narkotika og psykotrope stoffer ind i den officiel samfundsøkonomi i 1. hvidvaskdirektiv, er man nu gået 

hen til at have fokus på hvidvask af penge fra enhver form for strafbar lovovertrædelse. I 3. hvidvaskdirektiv 

gik fokusområdet fra hvidvask af penge også til at omfatte finansiering af terrorisme. 

Den største udvikling i loven skete i 4. hvidvaskdirektiv, hvor direktivet gik fra at have en regelbaseret tilgang 

til at have en risikobaseret tilgang (Moalem og Petersen, 2019 s. 64-66). Her pålagde man alle virksomheder, 

som var omfattet af loven, til at have intern compliance og udarbejde risikovurdering, politikker og 

forretningsgange på hvordan de minimerede den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og 

finansiering af terrorisme. Samtidig stillede man krav til alle medlemslandene, at reelle ejere skulle registreres 

i et central registrer i det enkelte medlemsland. 

Vi stiftede bekendtskab til hvidvaskloven tilbage i 2012, da vi startede som revisorelever. Fra at vi kun skulle 

indhente pas/kørekort, skal vi nu som revisorer under planlægningsfasen indhente pas/kørekort samt 

risikovurdere, hvad risikoen er for, at den enkelte reelle ejer begår hvidvask eller finansierer terrorisme.  

I 2018 valgte Emel at skifte job, hvor hun stiftede bekendtskab til fondsmæglerselskaber. I forbindelse med 

dette, fik hun et større indblik i den operationelle proces omkring hvidvaskloven og hvilke problemstillinger 

fondsmæglerselskaber til dagligt støder på.  

Den mest omfattende regulering i loven skete, som nævnt før, da 4. hvidvaskdirektiv blev implementeret i 

dansk lov i juni 2017 (Moalem og Petersen 2019 s. 69). Den risikobaserede tilgang er stadig relativt nyt for 

personer og virksomheder (personer og virksomheder vil herefter blive benævnt virksomheder), der er omfattet 

af loven. Virksomheder, heriblandt fondsmæglerselskaber, der skal efterleve hvidvaskloven, støder i 

problemer med bl.a. tolkning af loven og med den operationelle proces.  

Da hvidvaskloven er en del af vores dagligdag, både hvad angår arbejdslivet og privatlivet, fordi området er et 

samfundsrelateret problem og fordi der er stor fokus på området, har emnet vakt vores interesse. Vi har derfor 

valgt at skrive om hvidvaskloven med fokus på fondsmæglerselskaber. 
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2.0 Problemformulering 

2.1 Problembaggrund og problemstilling  

En lov som i 1. direktiv kun skulle finde anvendelse hos kredit- og finansieringsinstitutter1, finder nu 

anvendelse jf. bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 

terrorisme (herefter benævnt hvidvaskloven) § 1, hos 24 typer virksomheder/aktiviteter, heriblandt 

fondsmæglerselskaber. 

Hvidvaskloven har ændret sig i takt med at EU har vedtaget nye direktiver indenfor området eller når FATFs2 

anbefaleringer har ændret sig.  

Det seneste direktiv, som er implementeret i dansk lov, er 5. hvidvaskdirektiv, som blev vedtaget den 30. maj. 

2018 af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Ændring i direktiverne sker typisk på 

bagkant af skandalesager såsom Danske Bank og Nordea sagen, ved terror rundt omkring i verdenen eller når 

bagmændene finder alternative måder på at få kanaliseret fortjenesten fra strafbar lovovertrædelse i samfundet.  

I Danmark er der registreret 49 fondsmæglerselskaber, hvoraf 31 af disse fondsmæglerselskaber har et 

gennemsnitlig antal fuldtidsansatte under 10 mens 7 fondsmæglerselskaber har et gennemsnitlig 

fuldtidsansatte på over 25.3 Sammenlignet med pengeinstitutter, er der i Danmark i 2019 registreret 66 

pengeinstitutter, hvoraf 14 af disse er registreret under kategori 44. Ca. halvdelen af disse har kun gennemsnitlig 

antal fuldtidsansatte på under 10. 

Fondsmæglerselskaber er i dag reguleret i bekendtgørelse af lov om finansielle virksomheder. I 2017 var der 

fra EU's side sendt et forslag til en forordning ud omkring tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber5 og 

om ændring af forordning. Forordningen er blevet vedtaget og finder anvendelse fra 26. juni 2021. Det 

europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) havde i 2015 indsamlet data, som viste, at der var 6.051 

fondsmæglerselskaber registreret i EØS. Af disse havde 85 % begrænset deres aktiviteter til 

 
1 1. hvidvaskdirektiv artikel 1 
2 FATF er en forkortelse af Financial Action Task Force. Denne task force er en organisation som er en del af OECD. Det 

er denne organisation som sætter standarder for at fremme effektiv gennemførsel af retlige, regulatoriske og operationelle 

foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er også denne organisation som kontrollerer 

staterne for, om disse efterlever FATF’s anbefalinger. 
3 Bilag 1 
4 Bilag 2 
5 Lovforslaget omhandler fondsmæglerselskaber. Da der på engelsk ikke er et særskilt udtryk for fondsmæglerselskaber, 

bliver ordet, når lovforslaget bliver oversat fra engelsk til dansk oversat som investeringsselskab. Et investeringsselskab 

bliver i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF defineret som en juridisk person, hvis 

erhvervsmæssige virksomhed består i at yde én eller flere former for investeringsaktiviteter på erhvervsmæssigt grundlag. 
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investeringsrådgivning, modtagelse og formidling af ordrer, porteføljepleje og udførelse af ordrer. EBA kunne 

se, at fondsmæglerselskaber og kreditinstitutter var to kvalitativt forskellige institutter med forskellige 

forretningsmodeller. Derfor valgte man med denne forordning at få fastlagt en specifik lovramme for 

fondsmæglerselskaber, da lov om finansielle virksomheder først og fremmest fokuserer på kreditinstitutter og 

de dermed forbundne risici. EBA har hidtil inddelt fondsmæglerselskaber i elleve forskellige kategorier, 

baseret på de investeringstjenester, som de har tilladelse til at udbyde og på hvorvidt de opbevarer kundernes 

penge og værdipapirer. I denne forordning, er der lagt op til, at klassificering skal gå fra 11 til 3, hvoraf de 

fondsmæglerselskaber, som bliver inddelt i kategori 1, stadig skal være omfattet af de samme tilsynsrammer 

som kreditinstitutter, mens fondsmæglerselskaber, som bliver inddelt i kategori 2 og 3, skal have lempeligere 

regler.6  

Hvidvaskloven er bygget op om kredit- og pengeinstitutter, men er gældende for alle, der er omfattet af loven. 

EU har kunnet se, at fondsmæglerselskaber ikke har samme forretningsmodel, tjenesteydelse og størrelse som 

kreditinstitutter, men er i hvidvaskloven stadig omfattet af de samme regler som disse. På baggrund heraf vil 

vi i vores opgave gerne undersøge nedenstående problem. 

2.2 Problemformulering 

Hvorvidt efterlever fondsmæglerselskaber hvidvasklovens regler, når disse er underlagt samme hvidvaskkrav 

som kredit- og pengeinstitutter? 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering, vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive belyst i 

opgaven 

1. Hvordan har hvidvaskloven udviklet sig? 

2. Hvad omhandler de nuværende hvidvaskregler? 

3. Hvad kendetegner et fondsmæglerselskab, dennes forretning og kundetyper? 

4. Hvilken iboende risiko har fondsmæglerselskaber for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af 

terrorisme? 

5. Hvilke udfordringer støder fondsmæglerselskaber på i forbindelse med efterlevelsen af 

hvidvaskreglerne? 

2.3 Begrebsafklaring 

Kreditinstitut: Et kreditinstitut bliver i direktiverne defineret som en virksomhed, hvis aktivitet består i fra 

offentligheden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen 

regning.7 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0790&from=DA 
7Forordning 575/20137EU om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af 
forordning (EU) nr. 648/2012 artikel 4 
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Finansieringsinstitut: Et finansieringsinstitut blev i 1. hvidvaskdirektiv defineret som et foretagende, som ikke 

var et kreditinstitut og hvis hovedaktivitet består af en eller flere forretninger, der var listet i punkt 2-12 og 14 

i bilag 1 i direktiv 89/646/EØF. Disse forretninger, som er listet i bilag 1, udøves i dag af pengeinstitutter. 

Definitionen af finansieringsinstitut blev fra 2. hvidvaskdirektiv til 5. hvidvaskdirektiv til også at omfatte 

forsikringsselskaber, forsikringsformidling vekselkontorer, fondsmæglerselskaber, institutter for kollektiv 

investering og filialer, der er oprettet som finansieringsinstitutter. 

KYC: Dette er en forkortelse af ”know your costumer”, som bruges i forbindelse med identifikation og 

risikovurdering af en kunde.  

Iboende risiko: Med iboende risiko, menes der den risiko der er for, at virksomheden kan blive misbrugt til 

hvidvask eller terrorfinansiering. 

Den residuale risiko: Den residuale risiko, er den risiko, der kan være tilbage i virksomheden, selv med en 

effektiv forebyggelse, begrænsning og styring8.  

Risikovurdering af forretningsmodel: Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal i forbindelse med 

vurdering af den iboende risiko risikovurdere deres forretningsmodel. Med en virksomheds forretningsmodel 

menes der en kombination af:9 

- de kundetyper, virksomheden har 

- de produkter, tjenesteydelser og transaktioner som virksomheden tilbyder 

- de leveringskanaler, som virksomheden tilbyder 

- de lande og geografiske områder, hvor forretningen udøves 

- virksomhedens organisation og koncernstruktur  

Risikoprofil: Virksomhedens risikoprofil, er den risiko, som virksomhedens kan blive misbrugt til hvidvask 

og terrorfinansiering, efter virksomhedens konklusion af dennes iboende og residuale risiko.  

Risikovillighed: Virksomhedens risikovillighed er den risiko, som virksomheden i sit valg og indretning af sin 

forretningsmodel vælger at acceptere nogen iboende risici.10 

Politikker: Politikker er virksomhedens overordnede beslutninger om, hvordan virksomhedens skal indrettes 

og hvordan opgaver relateret til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering skal løses på baggrund af den 

risikoprofil, som virksomheden har opnået i forbindelse med sin risikovurdering. 

 
8 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven), oktober 2018, s. 22 
9 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven), oktober 2018, s. 21 
10 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven), oktober 2018, s. 33 
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Procedurer: Procedurer er virksomhedens arbejdsprocesbeskrivelser, som beskriver de konkrete og  

operationelle handlinger, der skal bidrage til overholdelse af politikkerne.11 

Kundekendskabsprocedurer: Kundekendskabsprocedurer er den operationelle proces i virksomheden, som 

etableres for at få kendskab til kunden og hvad formålet for kunden er for etablering af forretningsforbindelsen 

med virksomheden eller hvad formålet med den enkeltstående transaktion er.  

2.4 Afgrænsning 

Der er mange typer virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven. Risici og problemstillingerne i forhold 

til hvidvask og finansiering af terrorisme kan være meget forskellig i forhold til hvilken branche man er 

omfattet af. Dette gør, at opgaven kan blive for omfattende. Vi har derfor valgt at fokusere på 

fondsmæglerselskaber. Vi vil kun se på andre brancher til brug for sammenligning under vores analyse og 

perspektivering. Dette vil dog kun være i et begrænset omfang.   

Når virksomheder skal indhente dokumentation fra kunder i forbindelse med kundekendskabsprocedure, vil 

de bl.a. indhente fortroligt og følsomt data. Ved implementering af persondataforordning i maj 2019, er der 

kommet skærpede krav til, hvordan persondata skal indhentes, behandles og opbevares. Vi vil i vores opgave 

afgrænse os for reglerne i persondataforordningen. 

Med den nye hvidvasklov, er der nu flere forhold, hvor revisorerne har undersøgelses- og underretningspligt 

til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). Her kan som eksempel nævnes 

ulovlige aktionærlån, tegn på skatteunddragelse mv. Vi vil i vores opgave afgrænse os for hvad revisorernes 

forpligtelser er i forbindelse hermed. 

Vi har valgt at afgrænse os fra økonomisk kriminalitet i forhold til besvigelser. Vores fokus vil være på 

hvidvask og ikke økonomisk kriminalitet i forhold til besvigelse. 

Vi vil i vores opgave kun fokusere på hvidvaskdirektiverne og hvidvaskloven, hvorfor vi afgrænser os fra 

andre direktiver, bekendtgørelser, forordninger, heriblandt pengeoverførselsforordningen samt de lov- og 

lovforslag, som vi nævner i vores opgave. 

Til sidst vil vi afgrænse os fra alle ændringer der sker efter den 1. november 2020 indenfor hvidvaskområdet. 

Dette kan som eksempel være nye offentliggjorte hvidvaskinspektioner i pengeinstitutter og 

fondsmæglerselskaber eller hvis Finanstilsynet offentliggør sin reviderede vejledning til forebyggelse af 

hvidvask og finansiering af terrorisme. Afgrænsningen afspejler sig i, at det er tæt på afleveringsdeadline af 

 
11 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven), oktober 2018, s. 31 
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denne kandidatafhandling samt fordi de risikovurderinger og politikker der er lavet i casevirksomheden og 

også i de andre fondsmæglerselskaber må tage udgangspunkt i vejledningen fra 2018.  

3.0 Opgavens struktur 

Opgavens struktur er belyst og illustreret med udgangspunkt i nedenstående figur for at skabe et overblik over 

opgavens indhold og delelementer, som tilsammen danner fundament for den samlede besvarelse af opgavens 

problemformulering og undersøgelsesspørgsmål om hvidvaskloven med fokus på fondsmæglerselskaber.  

Rækkefølgen er illustreret nedenfor, og delelementerne i figuren vil blive nærmere beskrevet under figuren. 

 

Indledning – Første step i opgavens struktur indeholder en indledning. Denne indledning indeholder en 

præsentation af opgavens emne. Der bliver indledt og kort beskrevet opgavens emne omkring hvidvaskloven 

med fokus på fondsmæglerselskaber og hvorfor vi præcis har valgt at skrive om dette emne.  

Problembaggrund og problemformulering – Andet step i opgavens struktur indeholder en beskrivelse af 

problemfeltet og leder videre til opgavens problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.  

Begrebs afklaring – Tredje step i opgavens struktur indeholder en forklaring på nogle af de termer og ord der 

bliver anvendt i opgaven.  

Afgrænsning – Fjerde step i opgavens struktur indeholder opgavens afgrænsning, hvori der lægges vægt på, 

at opgaven er udarbejdet og tager udgangspunkt fra fondsmæglerselskabernes synspunkt i forhold til 

Perpektivering

Konklusion

Diskussion

Analyse

Redgørelse

Metode

Afgrænsning

Begrebsforklaring

Problemformulering

Indledning
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hvidvaskloven. Der bliver desuden beskrevet, hvilke områder opgaven har sit primære fokus på og hvad der 

dermed afgrænses fra.   

Metode – Femte step i opgavens struktur indeholder opgavens metodeafsnit. Metodeafsnittet indeholder en 

redegørelse af den anvendte teori og en redegørelse for opgavens tilgang til dataindsamling. Dataindsamlingen 

indeholder en forklaring af opgavens anvendelse af kvantitativ, kvalitativ, primær og sekundære data. 

Metodeafsnittet indeholder ligeledes et afsnit om undersøgelsesdesign, samt opgavens anvendelse af interview 

samt en beskrivelse af hvem der foretages interview med og begrundelsen for foretagelsen af interviewet. 

Herudover indeholder metodeafsnittets også en beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen. Opgavens 

kildekritik er også nævnt i dette step. Her redegøres for de vurderinger af de kilder, som er blevet anvendt til 

at udarbejde den samlede opgave. I vurderingen omkring kilder, er der lagt vægt på reliabiliteten og validiteten 

for at sikre, at opgaven er udarbejdet ud fra de bedst mulige forudsætninger.  

Redegørelse – Sjette step i opgavens struktur indeholder opgavens redegørelse. Redegørelsen indeholder en 

beskrivende teori, hvor vi beskriver hvad hvidvaskloven omhandler. For at skabe en grundlæggende forståelse 

af hvidvaskloven, er den historiske udvikling af hvidvaskloven beskrevet. Efterfølgende er den nuværende 

hvidvaskregime belyst og hvilke nuværende krav der gælder for de virksomheder, der er underlagt 

hvidvaskloven. Redegørelsen har derefter en beskrivende del om hvad et fondsmæglerselskab er, om dennes 

forretningsaktiviteter og kundetyper. I samme anledning er der også et afsnit om udviklingen i 

fondsmæglerbranchen og hvilken betydning denne branche har for samfundet.  

Redegørelsen benyttes til at danne et grundlag for den analyserende del, for at kunne belyse de udfordringer 

der er for fondsmæglerselskaber i forbindelse med efterlevelsen af lovgivningen.  

Analysen – Syvende step i opgavens struktur omhandler opgavens analyse. I analysen vil vi undersøge, hvilke 

udfordringer fondsmæglerselskaber har i forbindelse med efterlevelsen af de nuværende hvidvaskregler. For 

at få belyst hvilke udfordringer der er, vil vi først interviewe vores casevirksomhed Fondsmæglerselskabet X 

A/S. Efter interviewet vil vi udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til 

fondsmæglerselskaber. Dette med henblik på, om de belyste udfordringer kun gælder for casevirksomheden 

eller branchen generelt.  Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil vi holde op mod de belyste 

udfordringer sammen med andre eksterne data.  

Diskussionen – Ottende step i opgavens struktur omhandler en diskussion om hvidvaskloven, de udfordringer, 

som er belyst under analysen, om der blive gjort nok eller om loven bør ændres eller om der skal komme 

opdateringer eller nye tiltag til. 
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Konklusion – Niende step i opgavens struktur indeholder opgavens konklusion, hvoraf der konkluderes på 

baggrund af de opnåede resultater fra analysen og leder til et svar på opgavens problemformulering. 

Perspektivering – Tiende step i opgavens struktur indeholder en perspektivering over til andre brancher, som 

oplyser hvilke udfordringer, der er belyst, som er generelt tværs over brancher.  

4.0 Metode 

Opgaven indeholder en række metoder, som danner grundlag for opgaven. I dette afsnit vil vi belyse, hvilke 

overvejelser vi har gjort samt hvilken analysestrategi, undersøgelsesdesign og paradigme vi har anvendt for at 

kunne besvare vores problemformulering.  

4.1 Det anvendte paradigme 

I opgaven, er det postpositivistiske paradigme blevet anvendt. Dette med begrundelsen, at virkeligheden 

eksisterer, hvor ”virkeligheden” skal forstås som den gældende hvidvasklov og -direktiv. Men virkeligheden 

kan ikke begribes og forstås komplet.  

I det postpositivistiske paradigme, er der modificeret objektivisme. Det betyder, at objektivismen er det 

ledende og styrende ideal, men det kan kun tilnærmes og ikke opnås. I dette paradigme er det den gældende 

hvidvasklov og -direktiv, som styrer virkeligheden, men alt kan ikke forklares ud fra disse, netop fordi hver 

virksomhed der er underlagt hvidvaskloven skal risikovurdere ud fra sin forretningsgang og typer af aktiviteter, 

kunder mv. Der kan på baggrund heraf komme mange fortolkninger til området. Derfor anvendes både 

kvantitative og kvalitative metoder for at tilnærme sig virkeligheden. Dette vil vi beskrive nærmere herom 

nedenfor. 

4.2 Dataindsamling 

I forbindelse med dataindsamling er der primært følgende to indsamlingsmetoder (Andersen, 2008 s. 135): 

 Kvantitative og kvalitative data. 

 Primære og sekundære data. 

4.2.1 Kvantitativ og kvalitativ data 

Kvantitative data er objektive, da der er tale om faktuelle oplysninger. Det hele er faktum, hvor der kan sættes 

to streger under en information.  

Kvalitative data kan indeholde holdninger fra personerne bag. Dette kan f.eks. være interviews, artikler, bøger, 

tidsskrifter og høringssvar. Ved kvalitative data, er det vigtigt at forholde sig kildekritisk til 

afsenderen/informanten og dennes budskab med offentliggørelsen af dennes information, da den, som har 
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skrevet/sagt/udarbejdet data/informationen, har sine synspunkter og disse kan have betydning for den 

data/information, som er udarbejdet.  

I denne opgave er begge dataindsamlingsmetoder anvendt, da det er vurderet, at dette skaber størst mulig værdi 

for opgavens samlede besvarelse. Det er vurderet, at det giver opgaven de bedst mulige forudsætninger for at 

besvare problemformuleringen og i sidste ende skabe den bedst mulige besvarelse. Opgaven vil derfor 

indeholde en række kvalitative data, hvor kvantitative data skal være med til at supplere de kvalitative data. 

4.2.2 Primære data 

Primære data defineres som data, der er blevet udarbejdet af en selv (undersøgeren). Den store forskel mellem 

primære og sekundære data er, om undersøgelsen er indsamlet og udarbejdet af en selv eller indsamlet og 

udarbejdet af andre personer end en selv (Andersen, 2008 s. 151).  

Primære data er således fakta, som udarbejdes og tilvejebringes af undersøgeren selv. Ved primære data, er 

der to overordnede tekniker, stimulus- og ikke-stimulus teknik, hvilket betyder data, som er påvirket og data 

som ikke er påvirket. Hertil er der desuden fem underteknikker, som bliver benyttet. Disse fem underteknikker 

er opstillet nedenfor (Andersen, 2008 s. 138-144) 

Stimulusteknikker: 

 Spørgeteknikker 

 Projektive teknikker 

 Psykologiske test 

Ikke-stimulusteknikker 

 Observationsteknikker 

 Indirekte teknikker 

I opgaven er spørgeteknikker blevet benyttet i form af et interview med casevirksomheden 

Fondsmæglerselskabet X A/S og herudover også en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til 

fondsmæglerselskaber, til brug for at få underbygget de udfordringer, der er blevet belyst under interviewet 

med Fondsmæglerselskabet X A/S. 

4.2.2.1 Interview  

I forhold til interviewet, er der tale om fire forskellige former, som kan anvendes i udførslen af et interview. 

De fire forskellige former er opstillet nedenfor (Andersen, 2008 s. 31-32): 

 Åbne interviews 

 Det delvist strukturerede interview  
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 Fokusgruppeinterviewet 

 Det standardiserede interview 

I opgaven er der foretaget delvist struktureret interview, hvor der på forhånd er blevet udarbejdet nogle 

spørgsmål, der kommer i en bestemt rækkefølge, som ønskes at blive besvaret under interviewet.  Valget af 

denne form for interview er sket på baggrund af, at vi på tidspunktet, hvor interviewet foretages, har draget os 

en vis teoretisk viden og har herudover også en del praktisk viden indenfor området. Vi ønsker, at 

casevirksomheden besvarer efter en nogenlunde fast rækkefølge, som er fastlagt på forhånd. Dog med 

mulighed for at samle nogle af spørgsmålene og komme med informationer, som ikke nødvendigvis fremgår 

af interviewguiden. Herudover vil vi stille yderligere spørgsmål, hvis de informationer vi får, giver anledning 

til nye spørgsmål eller hvis vi skal have mere uddybende informationer. Således sikrer vi også, at vi får alle 

informationer med, som vi kan bruge. Interviewspørgsmålene er sendt en uge før selve interviewet, så de 

interviewede har haft mulighed for at forberede sig. 

4.2.2.2 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af de udfordringer, der blev belyst under interviewet. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev udarbejdet og udsendt til fondsmæglerselskaberne via online survey 

værktøjet Qualtrics. Dette online værktøj bruges af kendte selskaber som Chanel, Adidas, Coca-Cola, KLM, 

Samsung mv.12 Qualtrics er et anerkendt survey værktøj og det positive ved at udsende spørgeskemaet ud fra 

Qualtrics var også, at spørgeskemaundersøgelsen kunne tilgås både via iPhone, iPad og computer. Med dette 

værktøj var det også muligt at tilpasse spørgeskemaet således, at hvis et fondsmæglerselskab svarede på et 

spørgsmål, hvor det ikke gav mening, at fondsmæglerselskabet svarede på de to næste spørgsmål, at 

fondsmæglerselskabet hoppede automatisk disse to spørgsmål over. Som eksempel kan det nævnes, at hvis et 

fondsmæglerselskab svarede nej på spørgsmål 4, hoppede fondsmæglerselskabet direkte videre til spørgsmål 

6. 

Måleniveauer som blev anvendt i spørgeskemaundersøgelsen, er følgende: 

- Nominalt måleniveau (eksempel spørgsmål 4 i spørgeskemaundersøgelsen) 

- Ordinalt måleniveau (eksempel spørgsmål 5 i spørgeskemaundersøgelsen) 

I spørgeskemaundersøgelsen var spørgsmålene både åbne spørgsmål, lukkede spørgsmål og en kombination 

af disse to. Et lukket spørgsmål i vores spørgeskemaundersøgelse var for eksempel spørgsmål 4. Et åbent 

 
12 https://www.qualtrics.com/nor/lp/request-
demo/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=nor+brand&campaignid=9348215709&utm_content=
&adgroupid=96100556633&utm_keyword=qualtrics&utm_term=qualtrics&matchtype=e&device=c&placement=&net
work=g&creative=418469699026&gclid=CjwKCAiAnIT9BRAmEiwANaoE1Y5qdEFqG8cfWkMrqJpgb6f_bW0sF9c
qVQRaasPnWIC1pPElOTFdehoCE2EQAvD_BwE  
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spørgsmål var for eksempel spørgsmål 8. En kombination af et åbent og lukket spørgsmål var for eksempel i 

spørgsmål 10.13 

4.2.3 Sekundær data 

Sekundære data er information, som ikke er udarbejdet af undersøgeren selv. Det tjener altså et andet formål, 

som benyttes til at verificere opgavens øvrige informationer. I forhold til sekundære data skelnes der generelt 

mellem tre typer af teknikker. De tre teknikker er opstillet nedenfor (Andersen, 2008 s. 1149: 

 Procesdata (publikationer, artikler, referater) 

 Registerdata (budgetter, statistikker, regnskaber) 

 Forskningsdata (data, som er indsamlet af forskere) 

I opgaven er der primært benyttet procesdata bestående af artikler, bøger fra undervisningen, direktiver, 

gældende lovgivning, offentliggjorte vejledninger fra kendte organisationer som Finanstilsynet og 

Erhvervsstyrelsen, risikovurderinger fra offentlige instanser og høringssvar og rapporter fra 

interesseorganisationer, der har virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven. Som registerdata er der gjort 

brug af årsrapporten for 2019 på alle fondsmæglerselskaber samt statistik fra Danmarks Statistisk og statistik 

udarbejdet af Finanstilsynet i forhold til markedsudviklingen i fondsmæglerbranchen i 2019.  

For at kunne besvare opgavens problemformulering bedst muligt har vi i vores opgave derfor indhentet og 

benyttet alle ovenstående former for dataindsamlingskriterier i form af kvantitative, kvalitative, primære og 

sekundære data. Dette med den begrundelse, at det giver opgaven de bedst mulige forudsætninger for at være 

valid, da det er vurderet, at indsamlingen af information dækker over alle kriterier for dataindsamling.  

4.2.4 Deduktion og Induktion 

I udarbejdelsen af en opgave, hvor formålet er at producere en viden for offentligheden/samfundet, er der i 

princippet to metoder, som kan vælges/benyttes. Det er deduktion og induktion. Begge metoder angiver 

fremgangsmåder, hvorpå der kan drages en videnskabelig slutning (Andersen, 2008 s. 31-32): 

4.2.4.1 Deduktion  

Deduktion anvendes på baggrund af generelle principper/teorier til at udforme slutning/konklusion om en 

enkelt hændelse. Dette betyder, at man går deduktionens vej.  Man tager altså og ser meget overordnet på 

tingene og drager en konklusion. Mange virksomhedskonsulenter og rådgivere arbejder på denne her måde. 

De har en erfaring, hvoraf de konkluderer på hændelser på baggrund af deres erfaring. Et eksempel kunne 

 
13 Bilag 9 – spørgsmål 10 
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være, hvis man tager en teori om organisationer for så at sige noget om en generel organisation. Det er den 

metode, hvor der er belæg for ens påstand og man har en teori som grundlag.  

4.2.4.2 Induktion  

Induktion betyder, at man på baggrund af en enkelt hændelse slutter sig til et princip eller lov. Det betyder 

altså, at man tager udgangspunkt i empirien for at knytte sig til generel viden. Dette benyttes tit af 

virksomheder, som undersøger medarbejdernes arbejdsmotivation, hvor der bliver lavet en undersøgelse på 

enkelte personer. Man ser på deres holdninger til, hvad der motiverer og hvordan de håndterer forskellige 

arbejdssituationer for så at lede til en egentlig teori om arbejdsmotivation. Induktion er meget almindeligt i 

eksplorative undersøgelser. 

I opgaven er der benyttet både deduktion og induktion.  

I den første del af vores opgave, hvor vi beskriver hvidvaskloven, dennes udvikling og de nuværende krav der 

gælder, vil vores tilgang være induktion, da vi her tager udgangspunkt i hvidvaskloven, direktiverne samt 

vejledningen, der er udarbejdet af Finanstilsynet. 

Ved analyse af vores casevirksomhed Fondsmæglerselskabet X A/S, de udfordringer der er blevet belyst under 

interviewet samt analyse af Finanstilsynets inspektioner, vil vores tilgang være deduktion. Her vil vi efterprøve 

behandlingen af reglerne for hvidvaskloven med vores spørgeskemaundersøgelse samt med eksterne data fra 

både Den danske Fondsmæglerforening, Finans Danmark, Finanstilsynet, FSR mv. På baggrund af vores 

analyse, vil vi udarbejde vores konklusion. 

4.3 Undersøgelsesdesign og analysestrategi 

Undersøgelsesdesign er måden hvorpå man vælger at undersøge problemstillingen. Undersøgelsesdesign 

defineres ud fra den kombination af de typer data, som man vælger at benytte i opgaven. Det er den 

fremgangsmåde som benyttes ved indsamling, analyse og fortolkning data (Andersen, 2008 kapitel 5).  

Undersøgelsesdesignets formål er at sikre besvarelsen af opgavens oprindelige spørgsmål. 

Der er ved udformningen af projektets formål og problemformulering fastlagt visse retningslinjer for, hvordan 

undersøgelsesdesignet skal udformes. Disse forhold samt en række faktorer danner undersøgelsesdesignet. 

Disse faktorer er nævnt nedenfor:  

 Type af undersøgelsesenhed 

 Antal af undersøgelsesenheder 

 Tidsfaktoren 

 Del- eller totalundersøgelse 

 Undersøgerens kontrol med det undersøgte 
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Når de ovenstående faktorer er gennemgået, vælges der hvilken undersøgelsesdesign der passer til opgaven.  

Vi vil indhente data, som både er beskrivende og objektive og vurderende og subjektive. Der vil i vores opgave 

både være kvantitative og kvalitative data. Vi vil derfor både befinde os i den sociale og i den fysiske verden. 

Undersøgelsesdesignet, som kan håndtere de forskellige data og indsamlingsmetoder, er et casestudie. Vores 

casestudie vil være casevirksomheden Fondsmæglerselskabet X A/S. 

I opgaven tages der kun udgangspunkt i én casevirksomhed, Det betyder, at der er tale om inferens, hvilket 

betyder, at man på baggrund af få enheder udsiger noget om restpopulationen (Andersen 2008, kapitel 5). 

Desuden vil der i opgaven blive anvendt et single casestudie, da vi kun vil anvende en casevirksomhed til 

grundlag for vores analyse dog med understøttelse af spørgeskemaundersøgelsen og eksterne data. 

4.4 Kildekritik 

4.4.1 Casevirksomheden  

Casevirksomheden og hvidvask- og complianceansvarlig har valgt at forblive anonyme, hvorfor vi i opgaven 

blot vil kalde disse personer for hvidvaskansvarlig og complianceansvarlig. Casevirksomheden vil i opgaven 

blive benævnt som Fondsmæglerselskabet X A/S eller casevirksomheden. 

Casevirksomheden er et fondsmæglerselskab, der er mellemstort. målt på gennemsnitlig antal medarbejdere.14 

Casevirksomheden har kundetyper som enten er professionelle kunder eller godkendte modparter, hvilket også 

er de to kundetyper, som udgør størstedelen af fondsmæglerselskabers kundetyper. Der henvises til 

svarresultatet af spørgsmål 1 i spørgeskemaundersøgelsen15 og figur 12 under afsnit 6.4. Casevirksomheden 

har tilladelse til bl.a. at udføre følgende aktiviteter16: 

- B4, Afs. A, 1): Modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af 

de i bilag 5 nævnte instrumenter 

- B4, Afs. A, 2): Udførelse af ordrer med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter for investorers 

regning 

- B4, Afs. A, 4): Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter 

instruks fra investorerne, hvis beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter 

- B4, Afs. A, 5): Investeringsrådgivning 

- B5, 1a): Aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med disse 

- B5, 1b): Obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter 

- B5, 1c): Alle andre omsættelige værdipapirer 

 
14 Små, mellemstore og store er defineret på baggrund af gennemsnitlig antal ansatte. Gennemsnitlig antal ansatte i det 
enkelte fondsmæglerselskab kan ses i bilag 1 
15 Bilag 9 – spørgsmål 1 
16 Nogen af casevirksomhedens tilladelser er udeladt for at sikre, at casevirksomheden forbliver anonym 
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- B5, 2): Pengemarkedsinstrumenter 

- B5, 3): Andele i kollektive investeringsordninger 

- B5, 4): Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA'er) og enhver anden derivataftale 

vedrørende værdipapirer m.v. eller andre derivater m.v., som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant 

Det kan oplyses, at følgende antal fondsmæglerselskaber har tilladelse til samme aktiviteter som 

casevirksomheden: 

Tilladelsestype Antal fondsmæglerselskaber 

B4, Afs. A, 1) 41 

B4, Afs. A, 2) 35 

B4, Afs. A, 4) 36 

B4, Afs. A, 5) 40 

B5, 1a) 43 

B5, 1b) 43 

B5, 1c) 43 

B5, 2) 34 

B5, 3) 39 

B5, 4) 37 

Figur 1 – Oversigt over tilladelsestype og antal fondsmæglerselskaber der har den samme tilladelse – Kilde: 

Finanstilsynets listevisning af registrerede virksomheder 

Casevirksomheden er derudover medlem af Den danske Fondsmæglerforening sammen med 23 andre 

fondsmæglerselskaber, som er registreret i Danmark. Der henvises til afsnit 4.4.4, hvor der forholdes 

kildekritisk til Den danske Fondsmæglerforening. De complianceansvarlige mødes 4 gange om året med alle 

de andre complianceansvarlige fra de fondsmæglerselskaber, som også er medlem af Den danske 

Fondsmæglerforening. Her drøftes, diskuteres og sparres om alt indenfor compliance og herunder også 

hvidvask, der er oplyst, er et meget aktuelt emne for det seneste på møderne. Udover compliancemøder i Den 

danske Fondsmæglerforening, deltager complianceansvarlig også løbende i andre netværksmøder, hvor 

hvidvask ofte bliver diskuteret. Den complianceansvarlige i Fondsmæglerselskab X A/S er også ekspert 

indenfor fondsmæglerselskaber og ved hvilke specifikke krav og reguleringer fondsmæglerselskaber er 

underlagt. Hvidvaskansvarlig deltager også i en del hvidvaskforum og netværks og holder sig løbende 

opdateret indenfor hvidvaskloven. De hvidvaskforum- og netværks, som hvidvaskansvarlig blandt andet 

deltager i, er en forsamling af fondsmæglerselskaber, revisorer, pengeinstitutter mv. På baggrund af 

casevirksomhedens tilladelsestype, typer af kunder, medlemskab af Den danske Fondsmæglerforening samt 

deltagelse i andre netværks og forums, kan det argumenteres for, at casevirksomheden repræsenterer 
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fondsmæglerbranchen. På baggrund heraf vurderes det at casevirksomheden er repræsentativ herunder at 

pålideligheden og gyldigheden er til stede.  

4.4.2 Interview med hvidvask- og compliancesansvarlig i Fondsmæglerselskabet X A/S 

Opgavens interview er taget med hvidvask- og complianceansvarlig i Fondsmæglerselskab X A/S. 

Hvidvaskansvarlig er ansvarlig for alt vedrørende hvidvask i casevirksomheden mens complianceansvarlig har 

ansvaret for at kontrollere, at alle processer og politikker, herunder lovgivning, efterleves i casevirksomheden. 

Ved at have begge med i interviewet samtidig gør, at de kan supplere hinanden med hver deres kompetencer 

og viden indenfor området, når de skal besvare vores interviewspørgsmål. De har begge et gennemgribende 

kendskab til casevirksomheden og de regler samt de udfordringer der er i forhold til hvidvaskloven. Ved 

besvarelse af vores spørgsmål, er der også sandsynlighed for, at de ikke kun besvarer ud fra casevirksomheden 

synspunkt, men også generelt for fondsmæglerbranchen og andre brancher på baggrund af den viden, som de 

har indhentet fra de netværks og forums, som de deltager i. På baggrund af ovenstående, kan det derfor 

argumenteres for at den interne og eksterne validitet er til stede. Det kan også argumenteres for, at reliabiliteten 

er til stede med den begrundelse, at målingen med interviewet er stabilt og den eksterne reliabilitet er til stede. 

Det er vores vurdering, at vi vil kunne gentage interviewet og opnå de samme resultater ved at gentage 

interviewet med samme personer og casevirksomhed på et andet tidspunkt.  

4.4.3 Spørgeskemaundersøgelse om hvidvaskloven med fokus på fondsmæglerselskaber 

Inden spørgeskemaet blev udsendt til de fondsmæglerselskaber, som ønskede at deltage i undersøgelsen, blev 

spørgeskemaet testet af complianceansvarlig i Fondsmæglerselskabet X A/S. Dette med henblik på at få testet, 

om de enkelte spørgsmål var formuleret præcist i forhold til det vi ønskede at undersøge (intern validitet) samt 

for at få testet for misforståelser, tvetydigheder, forsvarsmekanismer. Herudover blev spørgeskemaet også 

testet af tre uafhængige personer, der kender hvidvaskloven på overordnet plan. Dette igen med henblik på at 

få elimineret misforståelser og derudover for at få testet det grammatiske og det grafiske.  

De stillede spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen, kan findes i bilag 8. 

For at få øget svarprocenten og validiteten af data, har vi telefonisk kontaktet alle 49 fondsmæglerselskaber, 

der er registreret i Danmark. Her har vi talt med enten hvidvask- eller complianceansvarlige, hvor vi under 

vores samtale har startet med at præsentere os selv, vores opgave og formålet med spørgeskemaundersøgelsen. 

I den forbindelse har vi også med det samme kunne danne os et overblik over, hvilke fondsmæglerselskaber 

der havde lyst til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen og derudover indhentet mailadresse på enten 

hvidvask- og complianceansvarlig, som er de personer vi ønskede at sende spørgeskemaet til. Dette grundet, 

at hvidvask- eller complianceansvarlig er vurderet at være de folk i det enkelte fondsmæglerselskab, som har 

bedst kendskab til hvidvaskloven. Herudover har hvidvask- og complianceansvarlig også har de bedste 

kendskab til de politikker, processer og krav der er etableret i deres fondsmæglerselskab for at kunne efterleve 
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hvidvasklovens regler. I denne proces har vi også fra hvidvask- eller complianceansvarlig fra flere 

fondsmæglerselskaber fået at vide, at det var rigtig godt, at vi ringede, da spørgeskemaet ellers nok ikke ville 

blive besvaret.  

Populationen i vores spørgeskemaundersøgelse er 49 fondsmæglerselskaber, mens stikprøven er på 34 

fondsmæglerselskaber.  

34 ud af 49 fondsmæglerselskaber valgte at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Dog havde 12 af disse 

fondsmæglerselskaber sagt ja til at deltage med forbehold om først at se spørgeskemaet og de spørgsmål, der 

blev stillet. Da spørgeskemaundersøgelsen er anonym, kan vi i opgaven ikke udtale os om, hvem disse 

fondsmæglerselskaber er. Dog kan vi oplyse, at der både er små, mellemstore og store fondsmæglerselskaber, 

der har valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.17 

Af de 34 fondsmæglerselskaber, har 23 fondsmæglerselskaber besvaret spørgeskemaundersøgelsen svarende 

til en svarprocent på 67,65%. Vi kan ikke fra svarresultaterne se hvilke 23 fondsmæglerselskaber af de 34, 

som har svaret. Der er 11 fondsmæglerselskaber, som ikke har svaret på spørgeskemaundersøgelsen. I 

forbindelse med telefonsamtalerne var der 12 fondsmæglerselskaber, som havde oplyst, at de gerne ville 

deltage med forbehold om først at se spørgeskemaet. Det er ikke usandsynligt, at de 11 fondsmæglerselskaber 

kan være en del af disse 12 fondsmæglerselskaber. Hvis dette er tilfældet, kan det oplyses, at de 23 

fondsmæglerselskaber, der har svaret, både er små, mellemstore og store fondsmæglerselskaber.  

I forhold til spørgeskemaets validitet, har vi før vi sendte spørgeskemaet fået denne testet (som beskrevet 

ovenfor). Af de 23 svar, er der kun ét fondsmæglerselskab, som kun har svaret på meget få spørgsmål. De 

andre 22 har svaret på de stillede spørgsmål og har også svaret under de åbne spørgsmål, hvor 

fondsmæglerselskabernes svarresultater er meget relevante i forhold til det stillede spørgsmål. Det kan derfor 

argumenteres for, at den interne validitet er til stede. Det kan også argumenteres for at den eksterne validitet 

er til stede. Respondentsvaret er repræsentativt på baggrund af svarprocenten, fordeling af størrelsen på 

fondsmæglerselskaberne, som har svaret, samt på baggrund af, at de personer der har svaret på 

spørgeskemaundersøgelsen enten er hvidvask- eller complianceansvarlig. 

4.4.4 Den danske Fondsmæglerforening 

Den danske Fondsmæglerforening er en interesseorganisation for fondsmæglerselskaber, som er registreret i 

Danmark.  

Formålet med denne interesseorganisation er at varetage interesserne i fælles anliggender for de  

 
17 Små, mellemstore og store fondsmæglerselskaber er defineret på baggrund af gennemsnitlig antal fuldtidsansatte jf. 
bilag 1. 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 22 af 199 
 

fondsmæglerselskaber, som er medlem af fondsmæglerforeningen samt repræsentere disse overfor regeringen, 

offentlige myndigheder, heriblandt Finanstilsynet, Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber mv. Den danske 

Fondsmæglerforeningen er også repræsenteret og varetager fondsmæglerselskabernes interesse i bl.a. 

følgende: 18 

- Dialoger med Finanstilsynet 

- Finanstilsynets HvidvaskForum+ 

- Finanstilsynet ESMA-forum 

- Erhvervsministeriets EU-specialudvalg for den finansielle sektor 

- Finanstilsynets Uddannelsesudvalg 

Den danske Fondsmæglerforening har i dag 24 fondsmæglerselskaber, som er medlem af foreningen. 

Fondsmæglerselskaberne er en blanding af små, mellemstore og store fondsmæglerselskaber målt på 

gennemsnitlig antal ansatte. 

Af de små fondsmæglerselskaber kan nævnes Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S. Af 

mellemstore kan nævnes Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S mens af de store fondsmæglerselskaber kan 

nævnes Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. 

Den danske Fondsmæglerforening har også netværkspartnere, som bidrager med at varetage medlemmernes 

interesser. Af netværkspartnere kan bl.a. nævnes Deloitte, Ernst & Young P/S og Kromann Reumert.19 

Foreningen har etableret et compliance- og et regnskabsudvalg, der skal give medlemmerne mulighed for 

sparring og erfaringsudveksling. Medlemmerne er meget forskellige både i størrelse og med hensyn til hvilke 

produkter/ydelser de leverer. Men trods forskelligheden giver disse udvalg medlemmerne meget i forbindelse 

med deres daglige funktioner i fondsmæglerselskaberne. I complianceudvalget sidder både repræsentanter fra 

fondsmæglerselskabet men derudover også repræsentanter fra Beierholm og fra Deloitte, som bl.a. er Jakob 

Lindberg, der er statsautoriseret revisor med speciale i revision og rådgivning af finansielle virksomheder 

inden for bank, realkredit og fondsmæglerselskaber og Lars Agersted, som er manager og revisor med speciale 

indenfor rådgivning af finansielle virksomheder inden for bank, realkredit og fondsmæglerselskaber. 

Herudover er Lars Agersted en del af Deloittes branchegruppe ”Financial Services Industries”, hvor han har 

bidraget med fagligt arbejde indenfor EU-regulering af banker og fondsmæglerselskaber.20  

Et af fondsmæglerforeningens opgaver er, når der er høringer vedrørende det finansielle område. Her afgiver 

fondsmæglerforeningen på vegne af fondsmæglerselskabers interesse høringssvar til de høringer af relevans 

for dennes medlemmer. Dette er for eksempel høringer i forhold til hvidvaskloven og Finanstilsynets 

 
18 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/om-os/formaal.aspx 
19 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/om-os/medlemmer-og-netvaerkspartnere.aspx  
20 https://www2.deloitte.com/dk/da/profiles/lagersted.html 
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vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som vi i vores 

opgave referer til under vores analysedel. På baggrund af Den danske Fondsmæglerselskabs antal medlemmer, 

forskelligheden i foreningens medlemmer, netværkspartnere og deres baggrund og erfaringer, kan det 

argumenteres for, at den eksterne validitet og reliabilitet er til stede. 

4.4.5 Finans Danmark 

Finans Danmark er en interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter, sparekasser, andelskasser, 

danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og 

investeringsfonde i Danmark.  

Interesseorganisationen repræsenterer i dag medlemsvirksomheder i realkredit- og pengeinstitutsektoren med 

en samlet balancesum på ca. kr. 6.000 mia. og med investeringsfondene ca. kr. 3.000 mia. i formue, som 

kapitalforvaltes.  

Formålet med Finans Danmark er, at de som interesseorganisation vil bidrage til og løse samfundsudfordringer, 

herunder indenfor hvidvaskområdet, og skabe de bedste rammer for en dansk vækst samt synliggøre den 

finansielle sektors samfundsrolle.  

Finans Danmark har i dag ca. 75 medlemmer, hvoraf disse medlemmer bl.a. er Dansker Bank, Nordea og 

Sydbank, som anses at være de største pengeinstitutter i Danmark. Herudover har interesseorganisationen også 

pengeinstitutter der er mindre. Her kan bl.a. nævnes Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Pengeinstitutterne udgør 

minimum 40 af Finans Danmarks medlemmer.21 

Et af de initiativer, som interesseorganisationen bidrager med og prøver at løse samfundsudfordringer, er 

indenfor hvidvaskområdet. I den forbindelse har organisationen oprettet et Hvidvask Task Force, der skal 

hjælpe med at finde løsninger/anbefalinger til, hvordan hvidvask skal bekæmpes i pengeinstitutter. Hvidvask 

Task Force består af både eksterne eksperter fra blandt andet forskning, advokat og revisionsområdet samt 

interne hvidvaskeksperter fra banksektoren. Herudover er juraprofessor Linden Nielsen fra Københavns 

Universitet medlem og formand af denne task force. Hvidvask Task Forcen består af i alt 12 medlemmer.22  

I vores opgave under analysedelen referer vi både til Hvidvask Task Forcens hvidvaskrapport, til dennes 

høringssvar indenfor hvidvaskområdet samt til andre oplysninger som er på deres hjemmeside.  På baggrund 

af interesseorganisationens antal medlemmer, forskelligheden i dennes medlemmer, medlemmer af Hvidvask 

Task Force og deres baggrund og erfaringer, kan det argumenteres for, at den eksterne validitet og reliabilitet 

er til stede. 

 

 
21 https://finansdanmark.dk/om-os/medlemmer/ 
22 Bilag 13 
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5.0 Redegørelse af hvidvaskloven 

I dette afsnit vil vi kort redegøre for hvidvasklovens udvikling og derefter hvordan det nuværende 

hvidvaskregime ser ud. Vi vil også i dette afsnit beskrive hvad hvidvask og finansiering af terrorisme i loven 

defineres som. 

Efterfølgende vil vi redegøre for hvilke krav virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er underlagt for 

at kunne efterleve hvidvasklovens regler. 

5.1 Hvidvasklovens historiske udvikling 

Bekæmpelse af hvidvask stammer helt tilbage i 70’erne, hvor FN-regi vedtog en række resolutioner, for at 

bekæmpe de stigende problemer med fremstilling og handel af narkotika. 

Resolutionen 39/141 af 14. december 1985 imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer blev 

vedtaget på konferencen i Wien 19. december 1988 og blev åbnet for undertegnelse dagen efter. Vedtagelsen 

af denne resolution var et forsøg på at dæmme problemerne med fremstilling af handel med narkotika samt at 

gøre det sværere for gerningsmændene at få kanaliseret fortjenesten af dette ind i den officielle 

samfundsøkonomi, som i nutiden bliver benævnt hvidvask.  

FN’s konvention pålagde alle deltagende stater at implementere denne vedtagelse (Wienerkonventionen) i 

deres nationale retssystemer således, at retssystemet havde hjemmel til at straffe enhver aktivitet med narkotika 

og psykotrope stoffer samt enhver tilegnelse eller overførsel af formuegoder der hidrørte fra disse aktiviteter  

hvis formålet var at skjule eller tilsløre dets ulovlige oprindelse eller tilsløre dennes beskaffenhed, anvendelse, 

besiddelse, oprindelse, placering, rådighed, bevægelse eller dennes rettighed over ejendomsret.  

Danmark ratificerede23 konventionens resolution den 3. december 1991 og denne blev offentliggjort som 

bekendtgørelse 50 af 17. juni 1993 (Moalem og Petersen, 2019 s. 59-60). 

Sideløbende med FN’s konvention, vedtog Europarådets medlemsstater en konvention, Strasbourg-

konventionen af 8. november 1990, om hvidvaskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra 

strafbart forhold. 

Med denne konvention var der ikke kun fokus på handelen med narkotika men med bekæmpelse af alvorlig 

kriminalitet, uanset dennes art. Danmark implementerede denne konvention, som nu i Dansk lov står i 

straffelovens § 29024 om hæleri, uanset forbrydelsens art (Moalem og Petersen, 2019 s. 62-63). 

Ikke nok med FN’s og Europarådets konvention, blev der ved topmødet for G-7 landene (som nu er G-8)  i 

Paris den 14.-16. juni 1990 nedsat task forcen FATF, der skulle undersøge de teknikker, der blev brugt og de 

 
23 At ratificere betyder, at et land tiltræder en international aftale endeligt. En aftale eller en traktat er først bindende for   
et land, når landet har ratificeret denne.  
24 Straffeloven § 290 og 290a 
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tendenser der var i forbindelse med hvidvask af penge, hvilke foranstaltninger der allerede var truffet på 

nationalt og internationalt plan og på baggrund heraf finde ud af hvilke områder, der stadig var risici for 

hvidvask af penge.  

Hele formålet med denne undersøgelse var at dæmme den stigende trussel mod det internationale banksystem 

og de finansielle institutioner, som hvidvask af penge frembød. 

I 1990 udsendte FATF 40 anbefalinger, som omfattede kriminalisering af hvidvask af udbytte i 

overensstemmelse med Wienerkonventionen. 

FATF havde i sine anbefalinger krav til finanssektoren om at indhente oplysninger af deres kunders identitet 

og opbevare disse og dennes transaktioner i mindst 5 år. Herudover gik anbefalingerne ud på, at der skulle 

være interne procedurer og uddannelse for at opdage hvidvask i sektoren, herunder retten og pligten til at 

underrette hvidvask. (Moalem og Petersen, 2019 s. 61-62). 

EU, der er tilknyttet G-7 landene, havde deltaget i topmødet i Paris. 

EU’s arbejde med bekæmpelse af hvidvask udmøntede sig i, at det 1. hvidvaskdirektiv skulle implementeres i 

dansk lov senest 1. januar 1993. Det 1. hvidvaskdirektiv blev senere til 2., 3., 4., og som det seneste 5. 

hvidvaskdirektiv.  EU har vedtaget det 6. hvidvaskdirektiv, men denne er dog ikke gældende i Danmark.   

Nedenfor er de 6 hvidvaskdirektiver beskrevet. 

1. hvidvaskdirektiv 91/308/EØF 

Det 1. hvidvaskdirektiv blev vedtaget den 10. juni 1991. 

Direktivet består af 21 præambelbetragtninger25 og 18 artikler. Det 1. hvidvaskdirektiv har fokus på at blokere 

de kanaler, hvor pengene fra kriminalitet kan blive forsøgt at blive hvidvasket. Dette direktiv vedrører kun 

hvidvaskning af penge som følge af handel med narkotika og psykotrope stoffer, som også blev defineret i 

Wienerkonventionen, herunder enhver anden kriminalitet, som den enkelte medlemsstat ellers har defineret. 

Implementeringsfristen af direktivet for medlemsstaterne var den 1. januar 1993. Dette direktiv blev 

implementeret i Danmark ved lov nr. 348 af 9. juni 1993. 

Med dette direktiv pålagde man medlemsstaterne at kriminalisere hvidvask af penge. Man pålagde den 

finansielle sektor at kræve legitimation på deres kunder ved etablering af forretningsforbindelse og opbevare 

dokumentation på legimitationen og transaktioner i 5 år. Herudover pålagde man, at den finansielle sektor 

skulle have passende kontrolprocedurer for at forebygge, at deres virksomheder ikke blev brugt til hvidvask 

 
25 Præambel er indledning til en lovtekst, traktat eller retsakt, som har betydning for fortolkningen af retsakten. Præambel 
er ikke en del af selve retsakten. 
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og at de skulle give underretning til de nationale myndigheder, hvis de fik mistanke om, at der foregik 

aktiviteter med tilknytning til hertil. 

Direktivet pålagde herudover, at der blev nedsat en kontroludvalg under EU-kommissionen, som skulle have 

til opgave at lette en harmoniseret implementering af direktivet og lette samråd mellem disse. Herudover skulle 

dette kontroludvalg råde EU-kommissionen med forslag til ændringer eller tillæg til direktivet, hvis de kunne 

se tendenser på områder eller erhverv, som kunne udnyttes til hvidvaskning af penge (Moalem og Petersen, 

2019 s. 64). 

2. hvidvaskdirektiv 2001/97/EF 

Det 2. hvidvaskdirektiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 4. december 2001. 

Dette direktiv består af 20 præambelbetragtninger og 5 artikler. Implementeringsfristen for medlemsstaterne 

af dette direktiv var 15. juni 2003. 

Dette direktiv var vedtaget for at præcisere forhold i 1. hvidvaskdirektiv samt udvide direktivets 

anvendelsesområde. 

Det blev konstateret, at hvidvaskning af penge ikke kun foregik via den finansielle sektor. Det var opdaget, at 

det også foregik via vekselkontorer, pengeoverførselstjenester og investeringsselskaber, hvor 

fondsmæglerselskaber hører under. Anvendelsesområdet i direktivet blev derfor også udvidet med at omfatte 

disse typer samt af revisorer, ejendomsmæglere og advokater.  

I artikel 1 i 1. hvidvaskdirektiv, blev kriminel handling defineret som følgende: 

”En lovovertrædelse som defineret i artikel 3, stk. 1. litra a), i Wienerkonventionen samt enhver anden kriminel 

handling, der er defineret som sådan af hver enkelt medlemsstat med henblik på dette direktiv” 

Med dette skulle forstås, at der var tale om hvidvask af penge, hvis pengene stammede fra salg af narkotika 

eller psykotrope stoffer eller ved anden kriminel handling, som var defineret i den enkelte medlemsstat.  

I de seneste år kunne det konstateres, at definitionen burde udvides, da der var en bredere vifte af forudgående 

eller underliggende lovovertrædelser. Dette afspejlede sig også i FATF’s 40 anbefalinger, som blev ajourført 

i 1996. Derfor blev definitionen af kriminel handling i 2. hvidvaskdirektiv ændret til følgende: 

”Enhver form for kriminel deltagelse i en alvorlig lovovertrædelse”. 

Alvorlige lovovertrædelser er som minimum: 

- Enhver af de lovovertrædelser, der er defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i Wienerkonventionen 

- Kriminelle organisationers handlinger, som er defineret i artikel 1 i fælles aktion 98/733/RIA 
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- Svig som defineret i artikel 1, stk. 1, og artikel 2, i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser, i det mindste i grove tilfælde 

- Bestikkelse 

- En lovovertrædelse, der kan give betydeligt udbytte, og som kan medføre en streng frihedsstraf efter 

medlemsstatens straffelovgivning.” 

I dette direktiv blev kontantforbuddet også indført. Det betød, at virksomheder, der ikke var omfattet af 

direktivet, ikke måtte modtage kontantbetalinger over EUR 15.000. Medlemsstaterne kunne ved 

implementering af direktivet fastsætte dette beløb til en lavere grænse (Moalem og Petersen, 2019 s. 65). 

3. hvidvaskdirektiv 2005/60/EF 

Det 3. hvidvaskdirektiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 26. oktober 2005.  

 

I dette direktiv blev dens område udvidet, således, at der nu ikke kun var fokus på hvidvask som 1. og 2. 

direktiv, men også finansiering af terrorisme.  

 

Dette direktiv indeholder 68 præambelbetragtninger og 69 artikler. FATF’s anbefalinger fra oktober 2001 samt 

de 40 anbefalinger, som blev revideret i 2003, blev gennemført på EU-niveau.  

 

Ikke nok med det, blev kundekendskabsproceduren også skærpet og mere differentieret, hvilket betød, at dette 

direktiv lagde op til en mere risikobaseret tilgang til lovens regler ((Moalem og Petersen, 2019 s. 66). 

4. hvidvaskdirektiv 2015/849/EU 

4. hvidvaskdirektiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 20. maj 2015. 

I dette direktiv blev en del af pligterne skærpet samtidig med at der kom nye pligter til. Man kunne se en 

stigende trussel i samfundet og dets finansielle institutioner i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme.   

Det 3. hvidvaskdirektiv blev ophævet og kontantforbuddet blev nedsat fra EUR 15.000 til EUR 10.000, fortsat 

med mulighed for, at det enkelte land kunne fastsætte en lavere grænse.  

For at give virksomheder, der er omfattet af loven, mulighed for at kunne kontrollere og identificere sine 

kunder, indførte direktivet reglen om reelle ejere. Dette skulle bidrage til gennemsigtigheden af ejerforholdene. 

Direktivet lagde herudover krav til alle landene, som var omfattet, at de skulle etablere et centralregister over 

reelle ejere. Det blev også pålagt, at virksomheder, som er omfattet af loven, skulle indhente, opbevare og 

videregive oplysninger om reelle ejere, som iværksætter kundekendskabsprocedure og meddele disse 

oplysninger til det Centrale Virksomhedsregister.  
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Implementering af reelle ejere betød, at det ikke længere blev et stand-alone projekt med et særskilt lov, men 

blev en integreret del af den erhvervsregulatoriske lovgivning.  

Da området var gået fra at være en regelbaseret tilgang til en risikobaseret tilgang, pålagde direktivet 

Kommissionen om at udarbejde en rapport senest den 26. juni 2017, som også benævnes som den 

supranationale risikovurdering. I denne rapport skulle Kommissionen identificere, analysere og vurdere de 

risici der er for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, som påvirker markedet og vedrører 

grænseoverskridende aktiviteter. Kommissionen udarbejdede den første supranationale rapport den 26. juni 

2017. Siden har Kommissionen udarbejdet den 2. rapport, som blev offentliggjort den 24. juli 2019 (Moalem 

og Petersen, 2019 s. 67).  

På grund af den risikobaserede tilgang, indførte direktivet også, at virksomheder, som var omfattet af 

direktivet, nu også skulle have intern compliance og udarbejde risikovurdering, politikker og forretningsgange 

på, hvordan de minimerede den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Direktivets generelle formulering af de foreskrevne foranstaltninger betød, at risikovurderingen kunne være 

forskellig fra branche til branche og virksomhed til virksomhed. I de situationer, hvor der er højere risiko for 

at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, skal der mere omfattende undersøgelser til, mens 

kundekendskabsprocedure og løbende overvågning kan håndteres med en lempet ressourceindsats ved en lav 

risiko (Moalem og Petersen, 2019 s. 69). 

Det 4. hvidvaskdirektiv blev implementeret ind i dansk lov ved to adskilte love. Direktivets regler om reelle 

ejere blev indført ved lov nr. 262 af 16. marts også benævnt ”lov om ændring af selskabsloven, lov om visse 

erhvervsdrivende, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love”.26 Direktivets regler om 

foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, blev gennemført ved lov nr. 651 af 

8. juni 2017, også benævnt hvidvaskloven.27 

5. hvidvaskdirektiv 2018/843/EU 

Det 5. hvidvaskdirektiv blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 30. maj 2018. I Direktivet blev 

kredsen af virksomheder udvidet således, at udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og 

fiatvalutaer nu også blev omfattet.28 Direktivet indførte også krav om registrering af truster og andre lignende 

juridiske arrangementer, således, at disses reelle ejere kan blive identificeret (Moalem og Petersen, 2019 s. 

67). 

Det 5. hvidvaskdirektiv, som er det seneste vedtagne direktiv i Danmark, blev implementeret i dansk  

 
26 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/262 
27 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/651 
28 5. hvidvaskdirektiv Præambel 8 
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lovgivning med ikrafttrædelse den 10. januar 2020.29 

6. hvidvaskdirektiv 2018/1673 EU 

Den 23. oktober 2018 blev det 6. hvidvaskdirektiv vedtaget. Direktivet omhandler strafferetlige 

foranstaltninger, som skal sikre, at EU's medlemsstater skal straffe både fysiske og juridiske personer med 

tilknytning til hvidvask og finansiering af terrorisme effektivt, proportionalt og afskrækkende. Fængselsstraf 

for kriminalitet med tilknytning til hvidvask og finansiering af terrorisme skal jf. forslaget være mindst 4 år.  

Direktivet bliver vedtaget under art. 83. stk 1 TEUF, som indebærer, at Danmark ikke deltager i vedtagelsen 

af direktivet. Dette betyder også, at direktivet ikke vil være bindende for Danmark, da Danmark har et 

forbehold overfor EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender ((Moalem og Petersen, 2019 s. 68). 

I Nedenfor figur belyses, hvordan omfanget af direktiverne har udviklet sig. 

 

Figur 2, Udvikling i omfanget af EU-retsakterne – Kilde: Den nye hvidvasklov, Bech-Bruun figur 3 

 

Som det kan ses i ovenstående figur, er omfanget af hvidvaskdirektivet vokset i takt med udviklingen. Fra at 

være et direktiv på 6 sider i 1991 er det nu et direktiv på 32 sider i 5. hvidvaskdirektiv og 45 sider i 4. direktiv. 

Begge hvidvaskdirektiver er gældende. Hvidvaskloven udgør i dag 37 sider.   

Finans Danmark, som har udarbejdet en tidslinje over, hvad der er sket af væsentlige lovændringer og politiske 

tiltag i Danmark siden 2009, giver også et godt overblik over, at lovgivningen indenfor hvidvask og 

terrorfinansieringsområdet hele tiden ændrer sig. Nedenfor er tidslinjen illustreret.  

 

 
29 Hvidvaskloven kapitel 15 
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Figur 3 – Overblik over de væsentligste lovændringer og politiske tiltag siden 2009 – Kilde: Initiativer i kampen mod 

økonomisk kriminalitet, Finans Danmark 
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5.2 Den nuværende hvidvaskregime og dennes formål 

Nedenstående figur illustrerer den nuværende hvidvaskregime. 

 

Figur 4, Overblik over det samlede hvidvaskregime – Kilde: Den nye hvidvasklov, Bech-Bruun figur 5 

 

Hvidvasklovens formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.  

 I lovens forstand betyder hvidvask:30 

- Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået 

ved en strafbar lovovertrædelse 

- Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende 

virke at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse 

- Forsøg på eller medvirken til ovenstående dispositioner 

Strafferetligt er hvidvask dækket af straffelovens § 290 og § 290A. 

Straffelovens § 290 har følgende ordlyd ”For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder 

den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar 

lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på 

 
30 Hvidvaskloven § 3 
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lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre 

forholdet er omfattet af § 290 a. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af 

forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede 

vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået. 

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold 

fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige 

forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.” 

Hæleri jf. § 290 er alle former for udbytte fra strafbare forhold. Det kan være penge eller andre værdier, der 

stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri eller penge, som er opnået igennem 

underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption og insiderhandel.31 

Straffelovens § 290A har følgende ordlyd ” For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 

måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar 

lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af 

forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede 

vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.” 

Straffelovens § 290A tager direkte afsæt i hvidvask. I modsætning til § 290, omhandler § 290a også handlinger, 

hvor gerningsmanden til før forbrydelsen selv foretager. 

I den nationale risikovurdering fra 2018 beskriver SØIK, at hvidvask kan foregå i flere faser, som er defineret 

som følgende:32 

1. Anbringelse, som omhandler den fysiske anbringelse af udbyttet fra den kriminelle handling. 

Eksempel placering i det finansielle system 

2. Sløring, som omhandler adskillelse af udbyttet fra dets kilde gennem finansielle transaktioner for at 

skjule revisionssporet og også anonymitet 

3. Integrering, som omhandler tilbageførsel af midler til formuesfære i en form, hvor udbyttet er 

konverteret til midler som fremstår lovlige 

Anklagemyndigheden har illustreret eksempler på de 3 faser. Illustrationen kan ses nedenfor: 

 
31 Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018 s. 8 
32 Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018 s. 9 
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Figur 5, Illustration af faser ifm. hvidvask – Kilde: Anklagemyndigheden  

 

Finansiering af terrorisme er jf. straffeloven § 114 b den eller de: 

- Der direkte eller indirekte yder økonomisk til 

- Direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til  

- Direkte eller indirekte stille penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til 

rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå 

handlinger der er omfatter af straffelovens § 114 eller § 114a. 

Bestemmelsen kriminaliserer finansiering af terrorvirksomhed i form af økonomisk støtte af midler mv. til 

personer eller grupper, som er involveret i terrorisme eller terrorlignende handlinger.  

I rapporten om den nationale risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019, der er udarbejdet af 

Politiets Efterretningstjeneste (PET), nævnes følgende: 

 ”Straffelovens §114 b, nr. 1 retter sig mod den enkelte bidragsyder, der er af egne midler, giver 

økonomisk støtte til en person, gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå 

terror eller terrorlignende handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller § 114 a. 

 Straffelovens § 114 b, nr. 2, retter sig mod den mellemmand eller formidlingsorganisation, der 

indsamler eller på anden måde tilvejebringer midler, for eksempel ved at skaffe lån til en sådan person, 
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gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller 

§ 114 a. 

 § 114 b, nr. 3, retter sig mod pengeinstitutter og andre der i erhvervsmæssig sammenhæng eller på 

anden måde med henblik på at opnå fortjeneste stiller penge eller andre finansielle ydelser til rådighed 

eller formidler sådanne ydelser til terrorgrupper.” 

PET skriver også i rapporten, at det skal bemærkes, at det ikke kun er strafbart at stille midler eller finansielle 

midler til rådighed. Også finansiering af en terrorgruppes lovlige aktiviteter vil være strafbart, hvis den 

handlende har viden til, at blot en aktivitet er terrorvirksomhed. Bidragsyderen behøver heller ikke at overføre 

midler direkte til gruppen. Hvis bidragsyderen blot ved, at midlerne, som han/hun sender, i sidste ende vil ende 

hos terrorgruppen, vil det også anses som strafbart og hvorfor straffelovens § 114 bliver opfyldt.33 

5.3 Krav til hvidvaskloven:  

I dette afsnit vil vi kort redegøre for de krav der er til de virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven. 

5.3.1 Virksomheder, hvor hvidvaskloven finder anvendelse 

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning/guide til virksomheder, der udøver finansiel aktivitet og derved er 

omfattet af hvidvaskloven og underlagt Finanstilsynets tilsyn.  

En virksomhed, som udøver en eller flere aktiviteter, der er oplistet i hvidvasklovens bilag 1, skal 

anmelde/registrere sig til Finanstilsynet.  

Nedenfor har vi oplistet nogen af overskrifterne fra bilag 134:  

 Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler 

 Udlånsvirksomhed 

 Finansiel leasing 

 Transaktioner for kunders regning 

 Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede 

spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af 

virksomheder 

 Porteføljeadministration og -rådgivning 

 Opbevaring og forvaltning af værdipapirer 

 
33 National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 s. 10 
34 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 8-10 
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For at en virksomhed kan udøve disse aktiviteter, er det en forudsætning, at denne er registeret hos 

Finanstilsynet således at Finanstilsynet kan føre tilsyn med denne virksomhed. Det gælder også selvom det 

ikke er virksomhedens hovedaktivitet.  

5.3.2 Reelle ejere 

For at virksomheden kan søge om at blive registeret hos Finanstilsynet, må virksomheden eller ejerne ikke 

være dømt for noget strafbart forhold. Hvis virksomheden eller ejerne senere bliver dømt, kan Finanstilsynet 

inddrage registreringen.35 Finanstilsynet laver en hæderlighedsvurdering af virksomheden og de personer, som 

er medlemmer af ledelsen eller kredsen af reelle ejere. Virksomheden og ledelsen skal fremskaffe og opgive 

de oplysninger, der er nødvendige for at Finanstilsynet kan vurdere, om kravene er opfyldt. Det er dog som 

udgangspunkt kun de strafbare handlinger, der relaterer sig til hvidvask af penge og kanalisering af penge til 

terrorformål. Dog kan skatteunddragelse også indgå i Finanstilsynets vurdering.36   

Grundet EU´s 4. hvidvaskdirektiv, vedtog folketinget lov nr. 262 af 16. marts 2016 omkring registrering af 

reelle ejere, som trådte i kraft den 23. marts 2017. Dette betød, at alle selskaber skulle registrere sine reelle 

ejere. Hvis selskabet ikke havde et ledelsesorgan eller at dette ikke kunne identificeres, udgjorde de reelle ejere 

det øverste ledelsesorgan. Deadline for indberetning var 1. december 2017. Dog var Erhvervsstyrelsen 

gavmilde og i efteråret 2018 blev der sendt 11.000 rykkerbreve om varsling om tvangsopløsning til 

selskaber/fonde.37 

Definitionen af reelle ejere er defineret som følgende: 

”En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller 

kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller som udøver 

kontrol ved hjælp af andre midler. 

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller 

kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på reelt ejerskab. 

Virksomhederne skal indhente oplysninger om personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden 

og om hvilke rettigheder, de har. På baggrund heraf skal virksomhederne foretage en konkret vurdering af, 

hvem der er virksomhedens reelle ejere.”38   

 
35 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 11 
36 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 11 
37 https://erhvervsstyrelsen.dk/sidste-chance-registrere-reel-ejer 
 
38 https://erhvervsstyrelsen.dk/generelt-om-reelle-ejere 
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Formålet med loven er at skabe en bedre gennemsigtighed af virksomhedernes ejerstrukturer således, at det er 

sværere at sløre ejerskabet gennem kreative/indviklede konstruktioner. Loven skal være med til at forbygge, 

at midler ikke bliver skjult i lande med lav/ingen selskabsskat samt med at forbygge hvidvask og 

terrorfinansiering. Loven skulle herudover forbedre myndighedernes efterforskning af økonomisk 

kriminalitet.39  

I forbindelse med ovenstående beskrives det afslutningsvist, at såfremt der ikke kan identificeres reelle ejere 

efter alle muligheder er udtømt, udgør den øverste ledelse en juridisk enheds reelle ejere. Nedenfor kan ses en 

oversigt over hvilke virksomheder, hvor der kræves registrering af de reelle ejere: 

Nedenfor er indhentet model af hvem der har krav om registrering af reelle ejere samt hvem der ikke har: 

 

Figur 6, Skema over krav om reelle ejere - Kilde: Hvem skal registrere reelle ejere, Erhvervsstyrelsen. 

Ved registrering af reelle ejere skal følgende registreres for personer med et dansk CPR-nummer:40 

 Fulde navn 

 CPR-nummer  

 Ejerandel i procent 

 
39 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-reelle-ejere 
 
40 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-reelle-ejere 
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 Stemmerettigheder i procent 

 Hvis indflydelse på anden måde: anfør hvordan (ejeraftale, vetoret eller lign.)  

 Startdato for reelt ejerskab 

For personer uden et dansk CPR-nummer skal følgende også registreres: 

 Adresse 

 Land  

 Personligt ID-nummer (pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i 

et Schengenland) 

 Fødselsdato 

 Statsborgerskab ved fødslen 

Når man som person ikke har et dansk CPR-nummer, skal man udover at oplyse ovenstående også vedhæfte 

kopi af pas eller nationalt identifikationskort.  

Hvis en virksomhed er forpligtet til at registrere oplysninger om dennes reelle ejere, skal de være registeret på 

Det Centrale Virksomhedsregister for at kunne registrere de reelle ejere. Hvis virksomheden skal registrere de 

reelle ejere, men ikke er registeret på Den Centrale Virksomhedsregister, skal dette først gøres med deres 

grundoplysninger. Dette gælder ligeledes udenlandske selskaber, som ejer danske selskaber. Disse skal 

ligeledes registreres på Det Centrale Virksomhedsregister bare som et udenlandsk selskab med en ejerandel af 

et dansk selskab. 

Virksomheder skal registrere følgende oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister: 41  

 CVR-nummer  

 Virksomhedsform 

 Starttidspunkt 

 Eventuelt ophørstidspunkt 

 Virksomhedsnavn 

 Virksomhedsadresse 

 Navn, adresse og CPR- eller CVR-nummer for fuldt ansvarlige deltagere  

 Branche og eventuelle bi brancher 

 
41 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-reelle-ejere 
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Virksomhederne har efterfølgende pligt til at indhente og opdatere oplysninger på reelle ejere eller ændringer 

hos virksomheden. Virksomheder er derfor forpligtet til hele tiden af opdatere sine oplysninger til 

Erhvervsstyrelsen, hvis der kommer ændringer til f.eks. ejerandele, revisor, hjemsted, reelle ejere osv.42 

5.3.3 Risikovurdering 

En virksomhed, som er er omfattet af hvidvaskloven, skal udarbejde en risikovurdering af virksomhedens 

iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Der tages i første omgang ikke 

højde for de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat for at begrænse risikoen.  

Risikovurdering skal blandt andet vurderes ud fra virksomhedens forretningsmodel og skal klarlægge, hvilke 

forretningsområder i virksomheden, der kan være eksponeret for hvidvask- eller terrorfinansieringsrisici og 

hvor stor risiciene er for at det kan forekomme. 

Når virksomheden skal risikovurdere dennes virksomhed, skal virksomheden vurdere dette ud fra dennes 

forretningsmodel dvs. de skal lave en vurdering på baggrund af følgende: 

 Kundetyper som virksomheden har 

 Produkter, tjenesteydelser og transaktioner som virksomheden tilbyder deres kunder 

 Virksomhedens leveringskanaler til at tilbyde produkterne og/eller udføre tjenesteydelserne 

 Lande eller områder hvor forretningsaktiviteterne udføres 

 Virksomhedens organisation 

 Virksomhedens koncernstruktur 

Alle ovenstående punker kombineres og danner grundlag for, hvilke forretningsområder der ska prioriteres for 

at virksomheden ikke misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering samt hvilke procedurer der skal 

iværksættes i de forskellige forretningsområder for at mindske/forebygge denne risiko.  

Virksomhedens risikovurdering skal baseres på relevante dokumenter, herunder tage inspiration fra den 

supranationale og den nationale risikovurdering samt fra de erfaringer, der er opnået gennem samarbejde med 

myndigheder, eksperter, medier men også fra virksomhedens egne erfaringer i forbindelse med dennes 

overvågning.43 Særligt den supranationale og nationale risikovurdering er interessant i forhold til 

virksomhedens egen vurdering. Disse risikovurderinger beskriver de risikobetonede områder i forskellige 

forpligtede sektorer. Den Nationale risikovurdering udarbejdes af Hvidvasksekretariatet, som er en enhed i 

SØIK mens den supranationale risikovurdering udarbejdes af EU-kommissionen. Den supranationale 

 
42 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-reelle-ejere 
43 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 21 
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risikovurdering indeholder de vigtigste risici for det indre marked inden for en bred vifte af sektorer og de 

horisontale sårbarheder der påvirker disse sektorer.44 

Risikovurderingen, som er udarbejdet af den enkelte virksomhed, skal løbende opdateres så den altid afspejler 

virksomhedens risikoprofil. Det er op til virksomheden selv, hvornår risikovurderingen skal opdateres. Men 

som udgangspunkt skal den opdateres en gang årligt, medmindre virksomhedens forretningsmodel ændres 

væsentligt eller, at der sker ændringer i den supranationale eller nationale vurdering, som kan påvirke 

virksomhedens vurderinger. 

I figuren nedenfor, der er udarbejdet af Finanstilsynet, viser processen fra konstateringen af den iboende risiko 

til risikoen, som er tilbage når virksomheden har udarbejdet sine politikker og procedurer for at forbygge 

hvidvask og finansiering af terrorisme i dennes virksomhed. Den risiko der er tilbage efter alle foranstaltninger, 

der skal begrænse risikoen internt i virksomheden, kaldes for den residuale risiko. Ændringer i f.eks. 

produkttyper eller kundetyper mv. vil ændre den iboende risiko og virksomheden vil være nødt til at revurdere 

sine procedure eller risikoprofil.45 

 

Figur 7, Proces fra konstatering af den iboende risiko til konstateringen af den risiko der er tilbage - Kilde: 

Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 

(hvidvaskloven) s. 22 

Når virksomheden vurderer dennes risiko, skal dette dokumenteres og dokumentation skal knyttes til 

virksomhedens forretningsmodel, som også danner grundlaget for vurderingen. Det kræver derfor en grundig 

analyse af virksomhedens forretningsmodel. I vurderingen kan virksomheden lægge sin egen viden, som 

 
44 SKATs juridiske vejledning afsnit J.A.10.5.1.3 Nationale og Supranationale risikovurderinger 
45 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 21 
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grundlag til den overordnede vurdering. Dette kunne for eksempel være den indsamlede data, produkter samt 

kundekendskabet, som de har lavet. Herudover skal dokumentation for risikovurderingen tage udgangspunkt i 

virksomhedens overvejelser og beslutninger, samt som nævnt ovenfor på baggrund af den supranationale og 

nationale risikovurdering. Virksomheden kan også tilføje andre former for dokumentation som for eksempel 

kan være information fra brancheorganisationer eller landerapporter om bl.a. korruptioner, hvoraf disse 

informationer vurderes at være troværdige kilder. Finanstilsynet har på deres hjemmeside lavet en liste af 

artikler eller vejledninger, som er udarbejdet af følgende organisationer og som Finanstilsynet vurderer er 

pålidelige:46  

 Erhvervsstyrelsen 

 Udenrigsministeriet 

 Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet 

 Financial Action Task Force 

 EU 

 European Banking Authority 

 Basel Komiteen 

 FN  

 IMF 

5.3.4 Politikker, procedure og kontroller 

Når virksomheden har udarbejdet sin risikovurdering, skal virksomheden efterfølgende udarbejder politikker, 

der kan danne grundlag for de procedurer der skal etableres i virksomheden, som skal hjælpe medarbejderne 

som udfører hvidvaskkontrollerne til dagligt, gøre det efter de gældende regler og procedure, der er etableret. 

 Hvidvaskloven § 8 har følgende ordlyd:  

”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, 

forretningsgange og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, 

noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til 

effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Politikker, 

kontroller og forretningsgange skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen foretaget efter § 7 

under hensyntagen til virksomhedens størrelse.” 

Virksomheden skal derfor sørge for at have udarbejdet politikkerne og procedurerne skriftligt og få etableret 

kontroller der skal sikre, at de udarbejdede politikker og procedurer bliver overholdt. Procedurerne er den 

 
46 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 23 
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konkrete og operationelle udmøntning af politikkerne. I virksomheden skal der være en uafhængig intern 

kontrol som skal kontrollere, at de etablerede politikker og procedure efterleves, er effektive og stadig 

egnede.47  

Finanstilsynet har lavet nedenstående model, der illustrerer processen i en mere forsimplet udgave i forhold til 

hvidvasklovens krav om risikovurdering.   

 

Figur 8, Processen i forhold til hvidvasklovens krav om risikovurdering og risikostyring - Kilde: Finanstilsynets 

vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven s. 32) 

Hvidvaskloven § 7 har følgende ordlyd:  

”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden 

eller personen kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Risikovurderingen skal 

foretages med udgangspunkt i virksomhedens eller personens forretningsmodel og omfatte vurderingen af 

risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler 

og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal 

dokumenteres og løbende opdateres.”48 

Der er ikke nogen formkrav i forhold til virksomhedens politikker og procedurer. Dog skal det som sagt være 

skriftlige og effektive for virksomheden samt tilgængelige. At de skal være skriftlige, betyder dog ikke, at de 

skal være i papirformat. De må godt være gemt digitalt. Herudover skal de som minimum indeholde procedurer 

for følgende:  

 Risikostyring 

 
47 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 31 
48 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/930 
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 Kundekendskabsprocedurer 

 Undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt 

 Opbevaring af oplysninger 

 Screening af medarbejdere 

 Intern kontrol 

Virksomhedens politikker, kontroller og procedurer skal godkendes af den hvidvaskansvarlige i virksomheden. 

Dog kan der være særlige krav i anden lovgivning, hvoraf det kræver godkendelse fra direktionen eller 

bestyrelsen. Der kan derudover ved anden lovgivning være krav om, at der skal udpeges en 

complianceansvarlig i virksomheden, som er forpligtet til uafhængigt at vurdere, om virksomhedens politikker, 

kontroller og procedure er effektive og at de efterleves. I særlige tilfælde, skal virksomheder desuden udpege 

et medlem af direktionen, som skal sikre, at virksomheden overholder hvidvaskloven. I andre tilfælde vil 

virksomheden have en uafhængig intern revisionsfunktion til at sikre overholdelsen.49  

I forhold til virksomhedens politikker skal virksomheden blandt andet tage stilling til følgende: 

 Identifikation og afgrænsning af de risici, som virksomheden i sin forretningsmodel påtager sig 

 Principperne for risikostyringen 

 Risikostyringens formål 

 Virksomhedens risikoområder 

 Risikovillighed 

 Ansvarsfordeling  

 Risikoledelse- og styring organisatorisk i virksomheden 

I forhold til procedurerne, skal virksomheden sørge for, at de er nedskrevet samt at de er nemme at tilgå for 

medarbejderne og lette for medarbejderne til at forstå, så de kan overholde dem. Der skal tages udgangspunkt 

i virksomhedens forretningsmodel og i de tidligere nævnte politikker samt særlige forhold, der gælder for den 

enkelte virksomhed.   

Procedurer skal beskrive følgende områder herunder, hvordan det bliver håndteret i praksis:50  

 Risikostyring 

 Kundeskabsprocedurer 

 Undersøgelses-, noterings – og underretningspligt 

 Opbevaring af oplysninger  

 
49 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 32 
50 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 34 
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 Screening af medarbejdere 

 Intern kontrol 

Ovenstående punkter skal gennemgås og beskrives i virksomhedens procedurer. Risikostyring skal tage 

udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og risiko som virksomheden har vurderet i deres 

risikovurdering. Risikostyring i virksomheden skal hjælpe med de risici virksomheden skal være 

opmærksomme på og hvordan de skal reagere herpå samt, hvordan de skal indarbejde nye identificere risici. 

Det er vigtigt, at virksomheden sikrer, at organisationen er opbygget således, at de er i stand til at sikre de 

ansvarsområder/risici og at deres procedurer og politikker er stærke nok til at kunne identificere og rapportere, 

hvis virksomheden har mistanke om at denne er blevet misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Det er desuden vigtigt, at virksomheden får udarbejdet nogle procedurer og politikker på deres medarbejdere, 

således, at de ansatte ikke kan misbruge deres stilling til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det kan 

derfor være nødvendigt at lave screening af medarbejdere, enten inden de bliver ansat eller løbende ved at få 

dem til at bekræfte forhold. Ved screening af ansatte består dette af følgende: 

 Strafattest 

 Kvalifikationer 

Det er vigtigt at undersøge om, at den ansatte ikke tidligere er dømt for en strafbar handling, der kunne øge 

risikoen for, at den ansatte kunne misbruge sin stilling. Udover straffeattesten er det vigtigt at den ansatte har 

de kvalifikationer på hvidvaskområdet, som der skal til, for at varetage stillingen. Derfor er der mange 

virksomheder der har interne kurser for at sikre sig, at dennes ansatte har den nyeste viden indenfor 

hvidvaskområdet samt omkring virksomhedens procedure indenfor området.  

Det kan dog være, at man som virksomhed ikke vurderer det nødvendigt at lave screening på alle medarbejdere, 

da det ikke er et krav, at alle medarbejdere bliver screenet. Derfor vælger nogle virksomheder kun at foretage 

screening på de medarbejdere, som er i berøringsflade med hvidvaskloven under dennes daglige arbejde i 

virksomheden. Det vil typisk nemlig kun være relevant at foretage screening på ansatte, som er med til at sikre, 

at hvidvaskloven bliver opfyldt. Finanstilsynet kommer selv med følgende ansatte, som vil være nogle af dem, 

der skulle gennemgå en screening:51 

 Ansatte, der udfører kundekendskabsprocedurer.  

 Ansatte, der har adgang til at foretage transaktioner.  

 Ansatte, der har fået uddelegeret opgaver fra den hvidvaskansvarlige.  

 Ansatte, der arbejder i virksomhedens compliancefunktion.  
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 Ansatte, der arbejder i virksomhedens interne revision eller interne audit funktion.  

5.3.5 Intern kontrol 

Som nævnt før skal virksomheder, hvor hvidvaskloven finder anvendelse, have interne kontroller, der skal 

kontrollere, at procedure, politikker og kontroller overholdes. Følgende områder skal altid kontrolleres: 

 Risikostyring.  

 Kundekendskabsprocedurer.  

 Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.  

 Opbevaring af oplysninger.  

 Screening af medarbejdere.  

Det er vigtigt, at virksomheden sørger for, at der er uafhængighed mellem dem der skal udføre de primære 

kontroller og procedure og dem der skal udføre de interne kontroller. I mindre virksomheder kan det for 

eksempel være ledelsen der udfører de interne kontroller. De interne kontroller kunne for eksempel være, at 

ledelsen tager stikprøver på de forskellige områder og sikre sig, at alt bliver overholdt i forhold til, hvad der er 

skrevet i virksomhedens politikker, procedure og de valgte kontroller. Det kan i små virksomheder f.eks. 

enkeltmandsvirksomheder dog være nødvendigt for virksomheden at tilrette dennes interne kontrol. 

Virksomheden skal sørge for, at deres kontroller passer og er indrettet efter virksomhedens størrelse og de 

risici, som er forbundet med virksomhedens forretningsmodel. I de små virksomheder, kan det derfor være 

muligt, at den interne kontrol sker ved, at ejeren et par gange i kvartalet udtager nogle stikprøver på om 

virksomhedens procedurer bliver overholdt. 

En virksomhed, som har en complianceansvarlig, skal kontrol udføres af den complianceansvarlige og de 

medarbejdere som sidder i complianceafdelingen. 

Intern kontrol består af 2 dele:  

 Kontrol af, at virksomhedens politikker og procedurer overholdes 

 Kontrol af, at kontrollerne bliver udført og er egnede52 

5.3.6 Ansvarlige personer og funktioner 

Finanstilsynet har udarbejdet nedstående skema til brug for virksomheder, for at vise, hvornår der skal udpeges 

de forskellige funktioner og hvilke arbejdsopgaver de hver især skal have, samt hvem den ansvarlige er:53 
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Figur 9, Skema over de forskellige ansvarlige personer og funktioner - Kilde: Finanstilsynets vejledning om lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) s. 39 

En virksomhed skal jf. hvidvaskloven § 7 stk. 2 udpege en hvidvaskansvarlig. Dette gælder dog kun for 

følgende selskaber:54  

 Pengeinstitutter  

 Realkreditinstitutter 

 Fondsmæglerselskaber  

 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

 Sparevirksomheder 

 Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, jf. bilag 1, nr. 1-7 i lov om 

betalinger 

 Forsikringsformidlere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelaterede 

forsikringer 
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 Virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver aktiviteter som fremgår af hvidvasklovens bilag 1 

 Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis disse 

virksomheder har direkte kundekontakt 

 Danske UCITS og alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt  

 Valutavekslingsvirksomheder 

Den daglige ledelse som i fleste tilfælde vil være virksomhedens direktion, skal udpege en ansat, som vil have 

fuldmagt til at træffe beslutningerne på vegne af virksomheden omkring procedurer, kontroller og politikker 

indenfor hvidvask og finansiering af terrorisme. Den hvidvaskansvarlige skal have viden og indsigt i 

virksomhedens risici på hvidvaskområdet og kunne træffe beslutninger, der gavner virksomhedens 

bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.  

Følgende virksomheder skal udover at have en hvidvaskansvarlig også have en complianceansvarlig jf. 

hvidvaskloven § 8, stk. 4:  

 Pengeinstitutter  

 Realkreditinstitutter  

 Fondsmæglerselskaber  

 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

 Sparevirksomheder  

 Udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge, jf. bilag 1, nr. 1-7 i lov om 

betalinger 

 Forsikringsformidlere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelaterede 

forsikringer 

Den complianceansvarlige skal være en del af virksomheden interne kontrol og skal herigennem sikre, at 

kontrollerne fortaget af virksomheden er tilstrækkelige. Den complianceansvarlige skal sikre sig, at de 

foranstaltninger der iværksættes, er effektive og dækker eventuelle mangler eller risici der kunne være.55  

Der er som nævnt tidligere ingen formkrav. Det overordnede mål er, at virksomheden har fået vurderet og 

dokumenteret deres iboende risiko, fastsat overordnede strategiske mål og sine operationelle metoder til at 

opnå disse strategiske mål samt at kontrollerne af målene bliver efterlevet. Det er vigtigt at medarbejdere, der 

er involveret i at udføre opgaverne, ikke også kontrollerer som led i complianceopgaven.56  
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Virksomheden skal vurdere, om det er relevant at udpege et direktionsmedlem, der skal være ansvarlig for 

gennemførelse af kravene i hvidvaskloven og regler der medfører heraf jf. hvidvasklovens § 8, stk. 5. Det kan 

dog i nogle virksomheder ikke være muligt, da der ikke er nogen direktioner som f.eks. et personlig ejet 

selskab. I dette tilfælde vil det ikke være et krav og det vil heller ikke være nødvendigt at ændre på 

organisationen. 

I mindre virksomheder, kan den udpegede direktionsmedlem og den hvidvask- eller complianceansvarlige 

være den samme person. Hvis der i sådanne situationer ikke er noget andet alternativt for virksomheden, kan 

Finanstilsynet acceptere sådan en situation.  

Det ansvarlige direktionsmedlem har til formål at sikre, at virksomheden efterlever reglerne i hvidvaskloven. 

Det er dennes ansvar, at der i virksomheden er et ledelsesmæssigt fokus på, at der etableret foranstaltninger til 

at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Det kan f.eks. gøres ved at afholde møder med hvidvask- 

eller complianceansvarlig. 

Den sidste type ansvarlige funktion er den interne revision. Dette er dog kun tilfældet, hvis der et krav om at 

den enkelte virksomhed skal have en intern revision. Formålet med den interne revision er også at sørge for, 

at virksomheden overholder kravene til hvidvaskloven. De skal også sikre sig, at de politikker, kontroller og 

procedure, som virksomheden har til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, overholdes. For kravet om 

intern revision henvises til hvidvaskloven § 8 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015 om 

revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner. Kravet gælder for  

bl.a. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, hvis de har valgt at have en intern 

revision:57  

5.3.7 Kundekendskabsprocedurer 

Virksomheden har en række procedurer, som de skal udføre i forbindelse med den enkelte kunde. 

Hvidvaskloven § 10 har følgende ordlyd:  

”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal gennemføre kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21.”  

Hvidvaskloven beskriver, at virksomheden skal udføre kundekendskabsprocedure, også det som benævnes 

som KYC, på følgende tidspunkter:58 

 Ved etablering af en forretningsforbindelse  

 Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig 
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 Ved passende tidspunkter 

 Ved enkeltstående transaktioner over et vist beløb  

 Ved udbud af spil, hvor indsatsen eller udbetalingen er over et vist beløb 

 Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme 

 Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden 

Hvidvaskloven § 11 beskriver kundekendskabsprocedureren. I denne lovparagraf er der to krav som 

virksomheden altid skal udføre. Det er følgende:  

 Indhente identitetsoplysninger på kunden 

 Kontrollere de indhentede identitetsoplysninger ved en pålidelig og uafhængig kilde.  

Under hele forretningsforbindelsen med kunden, skal virksomheden udføre kundekendskabsprocedurer i 

forhold til ovenstående. Det betyder, at virksomheden løbende skal opdatere dennes informationer på den 

enkelte kunde og virksomheden skal kunne dokumentere dette. Virksomheden skal afdække relevante 

risikofaktorer og ændringer heri for at vurdere, hvilke kundekendskabsprocedurer der skal gennemføres.59   

Ved kundekendskabsprocedurer forstås at virksomheden skal kende sine kunder således, at de bedre kan 

forbygge hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette sker bl.a. ved, at virksomheden kender den enkelte 

kundes identitet og baggrund samt formålet med de enkelte transaktioner og forretningsforbindelsen. 

En kunde kan både være fysiske og juridiske personer. Der er ikke nogen begrænsninger på det. 

Kundeforholdet mellem virksomheden og kunden opstår, når der bliver etableret en forretningsforbindelse 

eller hvis virksomheden fortager en enkeltstående transaktion (som udgangspunkt) for virksomheden. Et 

eksempel kunne være åbning af en konto, udlån, indlån, leasing, en pengeoverførsel, valutaveksling, handling 

af værdipapirer, rådgivningsopgave, formidlingsopgave, salg/køb af ejendom, udarbejdelse af regnskab, 

revision osv. Der er en lang række flere aktiviteter, der kunne være med til at der opstår et kundeforhold.60   

En virksomhed skal være opmærksom på de enkeltstående transaktioner den udfører for en enkelt kunde, da 

der skal skelnes mellem om der er etableret en forretningsforbindelse eller ej i forbindelse med den enkelte 

transaktion. Udgangspunktet er, at der etableres en forretningsforbindelse ved en transaktion for en kunde. En 

virksomhed kan dog udarbejde procedure, for at kunne afgrænse sig fra om hvornår en kunde, hvor der udføres 

enkeltstående transaktioner for, bliver en forretningsforbindelse. Dette især, hvis den enkelte kunde ikke 

jævnligt benytter sig af virksomheden. Hvis beløbet dog er over 15.000 euro, skal virksomheden uanset hvad 

gennemføre en kundekendskabsprocedure. Der er for valutaveksling og pengeoverførsel andre grænser. Her 
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er det ligegyldigt om transaktionen sker på en gang eller som flere transaktioner, som er eller som ser ud til at 

være forbundet. I sådanne tilfælde, skal der kundekendskabsprocedurer altid udføres, hvis det samlede beløb 

overstiger grænserne. Hvis virksomheden heller ikke kender beløbet på forhånd, skal virksomheden også 

udføre en kundekendskabsprocedure. 

Når virksomheden skal etablere en procedure, som skal afgrænse om, hvornår en kunde går fra at være en 

kunde med enkeltstående transaktion, kan virksomheden fastsætte nogle kriterier for at vurdere dette. 

Finanstilsynet kommer med følgende eksempler på hvad disse kriterier kunne være:61 

 Antallet af gange kunden benytter sig af virksomheden  

 Tidsintervallet mellem to transaktioner 

 Antallet af transaktioner 

Jf. hvidvaskloven § 10 stk. 1 nr. 4, skal virksomheden dog ved mistanke om hvidvask eller finansiering af 

terrorisme altid gennemføre en kundekendskabsprocedure. Dette er uanset om der også er tale om en enkel 

transaktion under et vist beløb. Hvis ikke det er muligt at indhente oplysningerne eller kunden ikke vil oplyse 

det samt hvis kunden vælger at skifte, så skal virksomheden fortage underretning til SØIK med det oplysninger, 

virksomheden har. 

Virksomheden skal konstant sørge for, at de altid har de mest opdaterede oplysninger på deres kunder. 

Derudover skal virksomheden sørge for, at de oplysninger, som de har fået, er tilstrækkelige og korrekte. 

Virksomheden skal lave en vurdering af de oplysninger, som de har modtaget i forhold til om de behøver 

yderligere oplysninger. Typisk har virksomheden nogle interne procedurer over oplysninger, som de skal have, 

før de kan vurdere, at de har tilstrækkeligt. Mange virksomheder vælger at indhente en række oplysninger, 

herunder f.eks. NemID bekræftelse, pas, kørekort, sygesikringsbevis, regnskab osv. Der er som regel en række 

dokumenter/oplysninger som virksomheden som udgangspunkt altid indhenter, for at sørge for, at de har 

dækket alt i forbindelse med kundekendskabsproceduren.62  

Dog kan en virksomhed, som kun udfører en enkeltstående aktivitet, der ikke er en transaktion, undlade at lave 

kundekendskabsprocedure mv. jf. hvidvaskloven § 11. Dette kan f.eks. være en rådgivningsopgave, hvor det 

ikke er sikkert, at kunden vil henvende sig med flere opgaver, og hvor der fra virksomhedens side vurderes, at 

der ikke er etableret en forretningsforbindelse. Dog skal virksomheden som nævnt tidligere stadig udføre 

kundekendskabsprocedurer, hvis virksomheden har mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.63 
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Udover, at virksomheden skal sørge for at holde løbende kontrol med kunden og dennes forretningsforbindelse 

med kunden, så skal virksomheden også sørge for at holde styr på kundens transaktioner, som virksomheden 

får kendskab til gennem den almindelige kontakt med kunden. Virksomheden skal således lave en 

kundekendskabsprocedure af kundens adfærd og de transaktioner/aktiviteter, som kunden fortager. Dette skal 

virksomheden bruge til at vurdere, om der er tale om normal eller unormal adfærd, når der så sker transaktioner 

hos kunden, som virksomheden får kendskab til. Dette gælder både de transaktioner, som virksomheden har 

med kunden men også andre af kundens aktiviteter. Virksomheden skal således på baggrund af alle dennes 

informationer lave forretnings- og risikoprofil, for at se om det er i overensstemmelse og se, at kunden ikke 

gør noget unormalt. Hvis der sker noget mistænksomt, skal virksomheden rette henvendelse til SØIK eller 

udvide deres undersøgelse. 

Udover, at virksomheden skal undersøge kundens aktivitet og transaktioner, skal virksomheden også 

undersøge oprindelsen af kundens midler. På baggrund af de informationer, skal virksomheden lave en 

risikovurdering heraf. Det kan derfor være nødvendigt at indhente dokumentation på oprindelsen af visse 

midler, hvis disse ser usædvanlige ud. Dokumentation på oprindelsen af kundens midler kan f.eks. være i form 

af:64 

- Salgsaftaler 

- Lønsedler 

- Købsaftaler 

- Specifikationer 

- Regnskaber 

Når der er tale om midlernes oprindelse, menes der hvor følgende har oprindelse fra:65 

- Kundens formue  

- Midler, der indgår i transaktionen  

- Midlerne, der er en del af forretningsforbindelsen 

Overordnet for alle kunder, skal virksomheden sørge for at lave en risikovurdering, som omfatter en vurdering 

af:66  

- Risikoen for hvidvask og/eller finansiering af terrorisme  

- Om kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være 
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Virksomheden bør ud fra sin overordnede risikovurdering, som virksomheden har fortaget af sin 

forretningsmodel, tilrettelægge niveauet af sine kundekendskabsprocedurer. I risikovurderingen skal formål, 

omfang, regelmæssighed og varighed indgå i forretningsforbindelsen:  

Ovenstående faktorer er ikke nok i sig selv til at indikere en begrænset eller høj risiko. Der skal inddrages flere 

forhold til vurderingen og dette kan variere af kunden og den forretningsforbindelse som virksomheden har.67  

5.3.8 Skærpede kundekendskabsprocedurer 

Udover de normale kundekendskabsprocedurer, skal de skærpede kundekendskabsprocedurer jf. 

hvidvaskloven § 17 anvendes i de situationer, hvor forretningsforbindelsen vurderes at have en høj eller øget 

risiko for hvidvask eller finansiering af terror. Denne skærpede kundekendskabsprocedurer skal supplere de 

almindelige kundekendskabsprocedurer. Der er ikke nogen krav om, hvornår de skærpede 

kundekendskabsprocedurer skal gennemføres. Dette er helt op til virksomheden og dennes risikovurdering af 

kunden. Dog skal virksomheden altid laves en skærpet kundekendskabsprocedure, når der er tale om en kunde 

som har hjemsted i et land, der er opført på EU-kommissionens liste over lande, hvor der vurderes at være øget 

risiko for hvidvask og finansiering af terror. Dog kan det undlades i visse tilfælde, som f.eks. hvis der er tale 

om en filial eller et majoritetsejet datterselskab.  

Udover de skærpede kundekendskabsprocedurer for udenlandske selskaber, skal der herudover også altid være 

skærpede kundekendskabsprocedurer på følgende:68  

- Hvis kunden er en politisk eksponeret person (PEP). Her kræves bl.a. en godkendelse af 

forretningsforbindelsen af virksomhedens hvidvaskansvarlige jf. hvidvaskloven § 7, stk. 2 ved 

indgåelse af forretningsforbindelsen med kunden. Der henvises til afsnit 15 i Finanstilsynets 

vejledning om politisk eksponerede personer.  

- Ved etablering af en grænseoverskridende korrespondentforbindelse med respondenter fra lande uden 

for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område.  

Politisk eksponerende personer (PEP) er personer, som bestrider et eller flere højtstående offentligt erhverv. 

Definition gælder for hele EU og virksomheden skal derfor være opmærksom på, om kunden er en PEP. I 

Danmark gælder ifølge Finanstilsynets vejledning følgende personer:69  

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister. Dette omfatter i 

Danmark ministre samt departementschefer.  
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- Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark 

medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa-Parlamentet.  

- Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller 

tilsvarende højtstående organer i henhold til vedtægterne i politiske partier, der er repræsenteret i 

Folketinget.  

- Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis 

afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette 

omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.  

- Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorgan for centralbanker. Dette omfatter i Danmark 

direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den 

Europæiske Revisionsret.  

- Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i 

Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, 

viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.  

- Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette 

omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. 

eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede 

selskaber er ikke omfattet af begrebet. Selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via 

finansloven, er heller ikke omfattet af begrebet.  

- Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne 

personkreds har en egentlig beslutningskompetence.  

- Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale 

organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, 

et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en 

formel international politisk aftale.  

Finanstilsynet fører en liste på vegne af erhvervsministeren over alle de indenlandske personer. Denne 

opdateres løbende af Finanstilsynet og er offentlig tilgængelig. 

Ovenstående personer ville skulle igennem en skærpet kundekendskabsprocedure, da man på et globalt plan 

har et stort problem med korruption og bestikkelse, hvorfor der er indført en fælles international standard til 

bekæmpelse heraf.70 

 
70 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 80 
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Der er forskellige procedure for at lave de skærpede kundekendskabsprocedurer. Nogle kunne være at indhente 

dokumentation fra tredjemand, undersøge kundens tidligere forretningsaktiviteter osv.  

5.3.9 Undersøgelsespligt 

En virksomhed skal undersøge usædvanlige forhold som giver mistanke eller formodning om hvidvask eller 

terror finansiering. Virksomheden skal undersøge baggrunden for og formålet med de usædvanlige eller 

komplekse transaktioner. Herudover skal virksomheden undersøge alle usædvanlige transaktionsmønstre og 

aktiviteter, der ikke har et klart lovligt formål. Virksomheden skal derfor have nogle procedurer og systemer, 

der gør det muligt at identificere de ovenstående transaktioner og aktiviteter jf. hvidvasklovens §25, stk. 2.71 

Finanstilsynet har lavet nedenstående figur til at illustrere processen for undersøgelsespligten.  

 

Figur 10, Proces fra undersøgelsespligt til underretningspligt - Kilde: Finanstilsynets vejledning om lov om 

forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 

Udover de kontroller virksomheden udfører, kan virksomheden indhente informationer fra pålidelige kilder til 

at dække dennes behov for viden om den enkelte kunde. Det kan også være nødvendigt at virksomheden 

indhenter dokumentation fra kunden for at afkræfte mistanken, f.eks. i tilfælde, hvor kunden har købt eller 

solgt et hus, en virksomhed, værdipapirer, bil mv. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at indhente 

dokumentation fra kunden for at kunne forstå transaktionen og afkræfte mistanken.72  

Det er vigtigt, at virksomheden husker at opbevare og notere resultaterne af de undersøgelser, som er foretaget 

jf. hvidvaskloven §25, stk. 2. Det er alt lige fra de observationer, dokumenter samt den konklusion 

 
71 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 110 
72 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 111 
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virksomheden er kommet frem til. Det gælder også, hvis virksomheden ikke har gjort yderligere, fordi 

virksomheden har kunne afkræfte dennes mistanke.73  

En virksomhed skal udover deres systemer og deres overvågning, også sørge for at have en 

whistleblowerordning jf. hvidvaskloven §35. Virksomhedens ansatte skal via en særlig uafhængig og 

selvstændig kanal kunne indberette overtrædelser af hvidvaskloven, som er begået i virksomheden. Det skal 

være muligt at kunne sende en indberetning anonymt.74  

5.3.10 Underretning 

Virksomheden skal sørge for at underrette til Hvidvasksekretariatet i SØIK jf. hvidvaskloven §26, stk. 1 og 5, 

hvis virksomheden har en viden, mistanke eller en formodning om, at en transaktion og aktivitet har eller har 

haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering. Dette skal ske så snart virksomheden er opmærksom herpå. 

Virksomheden har tavshedspligt overfor kunden omkring underretningen og må ikke oplyse overfor kunden, 

at virksomheden har fortaget underretning til SØIK. 

Det er ikke hensigten at underretningspligtige skal gå ind i en nærmere strafferetlige vurdering af forholdet. 

Desuden er en underretning ikke en anmeldelse. En anmeldelse sker særskilt til politiet, hvis der er sket en 

strafbar handling.75  

En underretning skal foretages digitalt og skal som udgangspunkt være på dansk. Det er dog muligt at lave den 

på engelsk.76  

5.3.11 Opbevaringspligten 

Alle virksomheder har pligt til at opbevare oplysninger om deres kunder. En virksomhed skal opbevare 

følgende oplysninger:77  

- Alle oplysninger, som virksomheden har indhentet i forbindelse med dennes 

kundekendskabsprocedurer.  

- Dokumentation for registreringer af transaktioner, når der er tale om en forretningsforbindelse eller 

enkelte transaktioner.  

- Dokumenter og registreringer i forbindelse med underretninger, noteringer og undersøgelser.  

 
73 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 112 
74 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 126 
75 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 114 
76 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 116 
77 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 117 
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Virksomheden har krav på at opbevare oplysningerne i mindst 5 år efter forretningsforbindelsen ophør eller 

en enkeltstående transaktion gennemføres.  

Nedenfor er en figur udarbejdet af Finanstilsynet som illustrerer opbevaringspligten78:  

 

Figur 11, Proces opbevaringspligten - Kilde: Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 

 

Efter de 5 år er gået, har virksomheden pligt til at sørge for sletning af kundens oplysninger.79  

 

6.0 Redegørelse om fondsmæglerselskaber  

I dette afsnit vil vi kort redegøre for hvad et fondsmæglerselskab er, og hvad dennes forretning går ud på. Vi 

vil efterfølgende redegøre for, hvordan den iboende risiko bliver defineret for fondsmæglerselskaber. 

6.1 Kendetegn ved et fondsmæglerselskab og dennes forretning 

I bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed bliver et fondsmæglerselskab defineret som en finansiel 

virksomhed i samme kategori som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og 

investeringsforvaltningsselskaber80. 

 
78Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 117 
79Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) side: 119 
80 Bekendtgørelse af lov om finansiel § 5 stk.1c 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 56 af 199 
 

Et fondsmæglerselskab yder ofte porteføljepleje- og rådgivning om køb og salg af værdipapirer. Et 

fondsmæglerselskab kan dog have en eller flere aktiviteter. Jf. lov om finansiel virksomhed, kan et 

fondsmæglerselskab søge tilladelse til at udøve en eller flere af de i bilag 4, afsnit A nr. 3 og 6-10 nævnte 

aktiviteter. 

I ansøgningsblanketten om tilladelse som fondsmæglerselskab i medfør af lov om finansiel virksomhed, der 

er udarbejdet af Finanstilsynet og som er den blanket, der skal udfyldes ved ansøgning, har Finanstilsynet 

formuleret at fondsmæglerselskaber kan søge om tilladelse til at udføre en eller flere af følgende aktiviteter81: 

- Modtage og formidle for investorernes regning af ordre vedrørende et eller flere af de i bilag 5 nævnte 

instrumenter som bl.a. er aktier, obligationer, swaps mv. 

- Udførelse af ordre med et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter  

- Handel for egen regning 

- Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorer efter instruks fra investorerne, såfremt 

beholdningerne omfatter et eller flere af de i bilag 5 nævnte instrumenter 

- Investeringsrådgivning 

- Afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner 

- Placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse 

- Drift af multilaterale handelsfaciliteter 

- Drift af organiserede handelsfaciliteter 

- Opbevaring eller forvaltning for investorers regning i forbindelse med et eller flere af de i bilag 5 

nævnte instrumenter, herunder depotvirksomhed og tjenesteydelser knyttet til en flere af de aktiviteter 

som nævnt 1-9, dog ikke udstedelse og forvaltning af værdipapirkonti på øverste niveau som 

omhandlet i afsnit A punkt 2, i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 909/2014 af 

23. juli 2014  

- Boksudlejning 

- Kredit-. og långivning til investorer. Dog skal der gøres opmærksom på, at det ikke er kredit- og 

långivning i almindelig forstand, da fondsmæglerselskaber ikke har tilladelse til det. Det skal forstås 

som, at et fondsmæglerselskab kan gennemføre en transaktion for en kunde uden at kræve betaling fra 

investor, hvis denne deltager i transaktionen. 

- Rådgivning omkring kapitalstrukturer og industristrategi samt rådgivning og tjenesteydelser 

vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder 

- Valutatransaktioner, hvis denne er et led i ydelsen af investeringsservice 

- Investeringsanalyser eller andre former for generelle anbefalinger af de instrumenter som er nævnt i 

bilag 5. 

 
81 Ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab i medfør af lov om finansiel virksomhed punkt 14 og 15. 
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- Tjenesteydelser i forbindelse med afsætningsgaranti 

- Investeringsservice og investeringsaktiviteter samt accessoriske tjenesteydelser af den type som er 

nævnt i bilag punkt 5-7 eller 10, hvis disse er knyttet til investeringsserviceydelsen eller accessoriske 

tjenesteydelser. 

- Formidling og rådgivning om lån og kreditter til gearede investeringer 

Et selskab er også et fondsmæglerselskab, når det kun opbevarer kunders midler og værdipapirer82. 

I Danmark bliver fondsmæglerselskaber, efter de har fået tilladelse til at udføre en eller flere af ovenstående 

aktiviteter defineret som enten FMS I83 eller FMS II jf. § 5 stk 1 nr. 35 i lov om finansiel virksomhed. 

Finanstilsynet har den 22. august 2018 udarbejdet en rapport af markedsudviklingen i 2017 for 

fondsmæglerselskaber. I denne oplyser Finanstilsynet, at der i ultimo 2019 var 10 ud af 49 

fondsmæglerselskaber, som var defineret som FMS I. 

Et fondsmæglerselskab bliver defineret som FMS I, hvis denne får tilladelse til handel for egen regning, 

afsætningsgarantier, opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for investorers regning eller kun 

opbevaring af kunders midler og aktiver. Når et fondsmæglerselskab bliver defineret som FMS I, er der øgede 

lovgivningsmæssige krav til disse. Hvis et fondsmæglerselskab ikke har tilladelse til de nævnte, men har 

tilladelse til f.eks. ordremodtagelse, formidling, udførelse, investeringsrådgivning og skønsmæssig 

porteføljepleje, vil de blive defineret som FMS II.84 

6.2 Kundetyper i et fondsmæglerselskab 

Fondsmæglerselskaber operer med 3 typer af kunder, som benævnes professionelle kunder, detailkunder og 

godkendt modparter. 

6.2.1 Professionel kunde 

I bilag II i direktiv 2014/65/EU bliver en professionel kunde defineret som ”en kunde, der besidder den 

fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt 

vurdering af risiciene i forbindelse hermed.” 

For at blive anset som professionel kunde, skal kunden opfylde et af følgende krav: 

- Have tilladelse eller underkastes regulering for at drive virksomhed på de finansielle markeder. I 

direktivet nævnes bl.a. kreditinstitutter, pengeinstitutter, investeringsselskaber og forsikringsselskaber 

at opfylde dette krav. 

- Opfylde to af følgende krav på virksomhedsplan: 

 
82 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed § 5 stk. 35b 
83 FMS I er en forkortelse af definitionen ”fondsmæglerselskab I” 
84 Markedsudvikling i 2019 for fondsmæglerselskaber s. 5 
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o Balancesum på EUR 20.000.000 

o Nettoomsætning på EUR 40.000.000 

o Kapitalgrundlag på EUR 2.000.000 

- Være en national eller regional regering, herunder offentlige instanser, der forvalter den offentlige 

gæld på nationalt eller regionalt plan, centralbanker eller internationale og overnationale institutter 

- Være en institutionel investor, der primært investerer i finansielle instrumenter, herunder enheder, som 

beskæftiger sig med Securisitation85 af aktiver eller andre finansielle transaktioner. 

Kunder, som ikke bliver omhandlet ovenfor, herunder offentlige organer og privatinvestorer, kan ansøge om 

at blive professionel kunde hos fondsmæglerselskabet, forudsat, at denne opfylder mindst to af følgende 

kriterier: 

- Kunden har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitlig 10 gange pr. 

kvartal i de foregående 4 kvartaler 

- Størrelsen på kundens portefølje, som er kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger 

EUR 500.000 

- Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der kræver viden 

om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser. 

Fondsmæglerselskabet skal på baggrund heraf vurdere, om anmodningen kan imødekommes.  

6.2.2 Detailkunder 

En detailkunde defineres i artikel 4 stk. 1 nr. 11 i direktiv 2014/65/EU som enhver, der ikke er en professionel 

kunde.  

6.2.3 Godkendt modpart 

Godkendte modparter er virksomheder, som typisk er under tilsyn af en myndighed og som aktivt handler med 

finansielle instrumenter og har den nødvendige ekspertise til at tage investeringsbeslutninger.  

6.3 Casevirksomheden Fondsmæglerselskab X A/S 

Casevirksomheden er et fondsmæglerselskab, som er defineret som en FMS II. Casevirksomheden har 

tilladelse til at yde følgende aktiviteter: 

- Modtagelse og formidling af ordrer for investors regning 

- Udførelse af ordrer 

- Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra 

investorerne 

 
85 Securisitation er når virksomheder udsteder omsættelige gældsbeviser til dækning af lånebehov. Illikvide aktiver 
omsættes til en portefølje af gældsinstrumenter. 
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- Investeringsrådgivning 

Selskabets kundetyper er professionelle kunder eller godkendte modparter. Størstedelen af kunderne er 

diskretionære kunder, hvor kunden giver mandat til en depotkonto med et beløb fra kr. 5 mio. og op. Kunden 

vælger selv, hvilken pengeinstitut der skal benyttes til depotkonto. Kunden og selskabet indgår som en del af 

aftalegrundlaget et forvaltningsmandat som angiver, hvorledes mandatet skal allokeres til aktier, obligationer 

og alternative investeringer. Selskabet er ikke kontoførende for kunden.  

Hvis kunden ikke er en diskretionær kunde, er denne defineret som en alternativ kunde. Her er 

casevirksomheden sparringspartner i forbindelse med rådgivning og formidling af enkeltinvesteringer i 

alternative investeringsselskaber, som ikke er markedsført i offentligheden86. Selskabet er heller ikke her 

kontoførende for kunden. 

Casevirksomheden yder formueforvaltning og investeringsrådgivning omkring investeringer i aktier og 

obligationer, enten i investeringsforeninger, kapitalforeninger, enkeltstående papirer eller alternative unoterede 

investeringer. De alternative investeringer er struktureret som enten A/S, ApS eller K/S. 

 

6.3.1 Den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme 

I Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af 

terrorisme angiver Finanstilsynet at et fondsmæglerselskab i sin risikovurdering skal bruge kriterier som de 

produkter og tjenesteydelser, som de udbyder. Som nævnt i punkt 6.1, kan et fondsmæglerselskab have 

forskellige aktiviteter i forhold til et andet fondsmæglerselskab, fordi disse har forskellige tilladelser.  

Efter Finanstilsynets vejledning vil flere produkter og tjenesteydelser isoleret set indebære en begrænset risiko, 

hvorfor disse produkter og tjenesteydelser skal vurderes i sammenhold med hvilke type kunder 

fondsmæglerselskabet har, og hvilke geografiske tilknytninger denne har. Som eksempel nævner 

Finanstilsynet at hvis et fondsmæglerselskab udbyder skønsmæssig porteføljepleje, hvor transaktionen alene 

sker via et pengeinstitut, vil dette indebære en begrænset risiko. Men hvis dette udbydes til en PEP, en anden 

højt profilerede kunde eller en udenlandsk kunde, vil dette kunne medføre en højere iboende risiko87. 

Finanstilsynet skriver i sin vejledning, at der i risikovurderingen også skal tages udgangspunkt i de nationale 

og supranationale risikovurderinger88.  

I den supranationale risikovurdering, som er udarbejdet af EU Kommissionen, bliver fondsmæglerselskaber 

ikke nævnt som branche. I den seneste nationale risikovurdering, som er fra 2018, og som er udarbejdet af 

 
86 Bilag 4 afsnit 4 
87 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme s. 28 
88 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme s. 87 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 60 af 199 
 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), bliver fondsmæglerselskaber 

heller ikke nævnt89.  

Vores casevirksomhed, Fondsmæglerselskabet X A/S, har vurderet deres iboende risiko for at blive misbrugt 

til hvidvask til at være lav til mellem, og risikoen for at blive misbrugt til finansiering af terrorisme til lav. 

Casevirksomheden nævner i deres risikovurdering, at fondsmæglerselskaber ikke nævnes i den supranationale 

risikovurdering. Casevirksomheden tager derfor afsæt i afsnittet om investeringsselskaber, da de vurderer, at 

det er med denne branche de har flest fælleskarakteristika med. Som inspirationen anvender casevirksomheden 

også afsnittet omhandlende private banking, da denne branches kundegrundlag har mange af de samme 

kendetegn som casevirksomheden.  

I den nationale risikovurdering tager casevirksomheden afsæt i afsnittet om pengeinstitutter, da der i den 

nationale risikovurdering hverken nævnes fondsmæglerselskaber eller investeringsselskaber som branche. 

Casevirksomheden vurderer derfor pengeinstitutter, som den branche, som de har flest fælleskarakteristika 

med90.  

I den supranationale risikovurdering er der forskellige faktorer for investeringsselskaber der gør, at risikoen 

for investeringsselskaber samlet set vurderes at være høj. Dette er bl.a. at investorer i investeringsselskaber 

anses for at være højrisiko kunder på baggrund af størrelsen af de transaktioner, der foretages, herunder at 

minimumsindskuddet er højt. Investeringerne og transaktioner sker typisk også tværs over landegrænser, hvor 

det involverer forskellige lande der har forskellig regulering på hvidvaskområdet. Så er der faktorer, som 

begrænser risikoen. Her nævnes blandt andet, at investering gennem investeringsselskaber er et marked, der 

ikke er let at få adgang til og at der desuden kræves stor viden og teknisk ekspertise at hvidvaske midler ved 

investeringer gennem et investeringsselskab. Herudover er der meget begrænset antal af kontante transaktioner 

hvilket kræver, at midlerne først skal placeres på en bankkonto91. Som Fondsmæglerselskabet X A/S skriver i 

sin risikovurdering, betyder dette også, at bankerne dermed er en barriere, der dermed besværliggør 

hvidvaskningen, og at det dermed kræver at de ulovlige midler er sløret i komplekse strukturer mv. som kræver 

stor ekspertise92.  

Til vurderingen af den iboende risiko i casevirksomheden X A/S  er følgende kriterier lagt til grund: 

- Forretningsmodel herunder koncernstruktur 

- Kunder 

- Produkter, tjenesteydelser og transaktioner 

 
89 Den supranationale risikovurdering - indholdsfortegnelse 
90 Bilag 4 afsnit 2 – 3.2 
91 Den supranationale risikovurdering s. 50 
92 Bilag 4 afsnit 2.1  
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- Salg og leveringskanaler 

- Lande og geografiske områder hvor forretningsaktiviteter udøves 

Nedenfor vil vi kort beskrive, hvad casevirksomheden har vurderet under de 5 kriterier. 

6.3.1.1 Casevirksomhedens forretningsmodel herunder koncernstruktur 

Som nævnt før under punkt 6.3, er casevirksomheden et fondsmæglerselskab, som er defineret som en FMS 

II.  Casevirksomheden er ejet af det finansielle holdingselskab X A/S. Casevirksomheden har derudover Y A/S 

som søsterselskab. Selskabets forretningsmodel går på at lave diskretionær formueforvaltning og 

investeringsrådgivning, samt formidling af alternative investeringer.  

Størstedelen af kunderne i casevirksomheden er diskretionære kunder. Selskabet er ikke kontoførende for 

kunden. Dette med den begrundelse, at et fondsmæglerselskab, ligesom et investeringsselskab, som er nævnt 

i den supranationale risikovurdering, gør det muligt at ”pulje” en stor mængde midler i en investering. 

Casevirksomhedens forretningsmodel, med krav om minimumsformue og at produkter ikke er markedsført til 

offentligheden, begrænser adgangen til at blive kunde hos casevirksomheden. Den supranationale 

risikovurdering fremhæver dette også. En begrænset adgang til branchen begrænser også risikoen for hvidvask. 

Herudover vil investering i værdipapirer og alternative investeringsfonde give et stabilt og begrænset afkast. 

Tidshorisonten for disse investeringer er også lange, hvorfor det vil være en langsom metode med 

investeringsfonde til hvidvask af penge. Casevirksomheden stiller også krav om at kunden har oprettet en 

bankkonto i et pengeinstitut i forbindelse med opstarten af kundeforholdet. Pengeinstituttet vil derfor være den 

første barriere mod hvidvask af penge, da kunden skal igennem hvidvaskproceduren i pengeinstituttet og 

derefter hos casevirksomheden. 

Casevirksomheden har derfor på denne baggrund vurderet den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask 

på baggrund af dennes forretningsmodel til at være lav til middel. 

I forhold til den iboende risiko for at blive misbrugt til finansiering af terrorisme, har casevirksomheden 

vurderet denne til at være lav. Dette med den begrundelse, at casevirksomhedens forretningsmodel er præget 

af velhavende danske kunder, hvor beløbene, som der investeres med, er høje. En kunde i casevirksomheden 

skal komme med minimum kr. 5 mio. Kendetegnet ved finansiering af terrorisme er typisk mange transaktioner 

med små beløb. Herudover er begrundelsen også, at finansiering af terrorisme gennem investeringsselskaber 

vurderes at være meget kompleks. Den nationale risikovurdering fremhæver også, at terrorfinansiering er 

mindre omfangsrigt end hvidvask på nationalt plan.93 

 
93 Bilag 4 afsnit 4 
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6.3.1.2 Casevirksomhedens kunder 

Selskabet kunder består som nævnt før af velhavende privatpersoner, som enten investerer via frie midler, 

deres pension eller deres selskab. Selskaber kan både være driftsselskaber eller familieejede 

investeringsselskaber. 

Selskabets kunder er enten danske statsborger, med bopæl i Danmark eller danske statsborgere, der er bosat i 

udlandet. De kunder, som er bosat i udlandet, er enten bosat i Europa eller tredjelande, der ikke er registreret i 

FATF’s grå eller sorte liste. 

Casevirksomheden har vurderet den iboende risiko for misbrug af hvidvask i forhold til virksomhedens kunder 

at være mellem. Dette med den begrundelse, at den risiko der er forbundet mede kunder, er kunde, som 

investerer gennem legale virksomhedsformer med komplekse ejerstrukturer. Her kan det være svært at 

klarlægge de reelle ejere, hvor der kan være risiko for benyttelse af stråmænd. Den supranationale 

risikovurdering fremhæver også, at kunder med høj indkomst udgør en høj risiko. Da casevirksomhedens 

kunder er velhavende virksomheder, taler dette derfor også risikoen op. Dog nævner den supranationale 

risikovurdering dog også, at det er sværere at hvidvaske penge for en privatperson, der investerer igennem frie 

midler eller via pensionsordninger, da det er sværere at forblive anonym. Dette medfører, at risikoen 

begrænses. Herudover har casevirksomheden ingen udenlandske kunder, som er politisk eksponeret personer 

(PEP). 

I forhold til den iboende risiko for at blive misbrugt til finansiering af terrorisme, har casevirksomheden 

vurderet denne til at være lav. Dette med den begrundelse, at den supranationale risikovurdering vurderer, at 

der samlet set for branchen af investeringsselskaber er en lav risiko.94 

6.3.1.3 Casevirksomhedens produkter, tjenesteydelser og transaktioner  

Casevirksomheden yder som nævnt formueforvaltning og investeringsrådgivning omkring investeringer i 

aktier, obligationer og alternative investereringer. Formueforvaltning og investeringsrådgivning af aktier og 

obligationer er enten i investeringsforeninger, kapitalforeninger eller som enkeltstående papirer mens 

alternative investeringer er struktureret i aktieselskaber, anpartsselskaber eller kommanditselskaber. 

Casevirksomheden har primært rådgivningsaftaler med den enkelte kunde, hvilket vil sige, at 

casevirksomheden ved opstart af kundeforholdet rådgiver kunden om en porteføljesammensætning på 

baggrund af den enkelte kundes forhold, størrelse på mandatet samt eventuelle andre investeringer, som 

kunden allerede har hos andre fondsmæglerselskaber eller kapitalforvaltere. På baggrund heraf fremsætter 

casevirksomheden et forslag om investering, både i enkeltværdipapirer men også alternative investeringer.  

 
94 Bilag 4 afsnit 5 
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Ved diskretionære kunder, har casevirksomheden fået et mandat til en depotkonto, hvorfra investeringer skal 

foretages. En depotkonto benyttes sjældent til andet end investeringer og transaktionerne på denne depotkonto 

er derfor begrænset. 

Hvis kunden ikke er en diskretionær kunde, er denne en alternativ kunde, hvilket betyder, at casevirksomheden 

så fungerer som en sparringspartner i forbindelse med rådgivning og formidling af enkelte alternative 

investeringer. 

For alternative kunder, vil en kunde typisk foretage 1-4 investeringer om året. Dertil kalder de alternative 

investeringer ikke alle pengene indbetalt samtidig med det beløb, som kunden har givet tilsagn på. 

Transaktionsomfanget er derfor også begrænset sammenlignet med transaktioner på almindelig bankkonto i et 

pengeinstitut.  

Casevirksomheden har vurderet den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask i forhold til dennes 

produkter, tjenesteydelser og transaktioner, at være middel. Dette med den begrundelse, at transaktionerne, 

som kunderne foretager er store. Alene på denne baggrund øger det risikoen for hvidvask. Men de produkter, 

som casevirksomheden udbyder gør, at det er svært at forblive anonym, da rådgivning fra casevirksomheden 

kræver indsigt i kundens formueforhold. Der kræver også at kunden har en bankkonto, hvilket også begrænser 

muligheden for at forblive anonym, da kunden skal igennem hvidvaskkontrol i 1. led hos pengeinstituttet og 

derefter hos casevirksomheden.  

Aktier, obligationer, investeringsforeninger og kapitalforeninger er også simple produkter, der ikke er vurderet 

at være særlig sårbare overfor hvidvask jf. den supranationale risikovurdering. Herudover er udbyttet ikke 

tilstrækkelig høj i forhold til det er komplekst at hvidvaske penge gennem investeringsforeninger. Alternative 

investeringer kan dog have en højere risiko i forhold til hvidvask end aktier og obligationer, da 

selskabsstrukturer, kan give muligheden for at kunden kan skjule sin identitet. Men da de alternative 

investeringer, som casevirksomheden rådgiver om, er danske selskabsstrukturer, hvor der er krav om, at legale 

og reelle ejere bliver registreret hos den Centrale Virksomhedsregister (CVR), er det af casevirksomheden 

vurderet, at denne alligevel ikke øger risikoen for hvidvask. Der foretages også begrænset antal transaktioner 

og de transaktioner er ikke på tværs af landegrænser. Herudover er der heller ikke kontante transaktioner af 

nogen art.  

I forhold til den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask på baggrund af casevirksomhedens produkter, 

tjenesteydelser og transaktioner, har casevirksomheden vurderet denne til at være lav. Dette igen med den 

begrundelse, at finansiering af terrorisme typisk kendetegnes med små beløb og mange transaktioner, hvilket 

ikke er tilfældet hos casevirksomheden.95 

 
95 Bilag 4 afsnit 6 
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6.3.1.4 Casevirksomhedens salgs‐ og leveringskanaler 

Kunderelationen hos størstedelen af casevirksomhedens kunder er opstået ved direkte kontakt med kunden. 

Hvis kunden er et selskab, er den direkte kontakt skabt med selskabets direktør eller den reelle ejer. 

Få kunderelationer hos casevirksomheden er opstået via en anden investeringsrådgiver, hvor 

casevirksomheden har præsenteret sin forretning for denne investeringsrådgiver og denne efterfølgende har 

anbefalet sin kunde om at indgå aftale med casevirksomheden. Ingen kan indgå kundeforhold med 

casevirksomheden via online registrering og det er heller ikke muligt at købe alternative investeringer uden et 

forudgående fysisk møde.  

Casevirksomheden har vurderet den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask på baggrund af dennes 

salgs- og leveringskanaler for at middel. Dette er begrundet i, at kundeforhold kan opstå uden fysisk møde 

med kunden kun med dennes investeringsrådgiver. Dette øger risikoen for at blive misbrugt til hvidvask, da 

kundekendskabet til sådan en kunde er mindre end med en kunde, som casevirksomhedens kunderådgiver har 

mødt personligt. Men fordi casevirksomheden har et fysisk møde med alle sine kunder, undtagen de som 

kommer via en investeringsrådgiver, begrænser risikoen for hvidvask, da denne leveringskanal gør det umuligt 

for kunden at være anonym. Det samme gør sig gældende i forhold til, at casevirksomhedens produkter ikke 

kan købes online. Hertil tilføjer casevirksomheden også, at alle investeringsrådgiverne, som casevirksomheden 

samarbejder med også er underlagt lovgivningen om hvidvask og finansiering af terrorisme, hvorfor dette også 

begrænser risikoen.  

I forhold til den iboende risiko for at casevirksomheden bliver misbrugt til finansiering af terrorisme på 

baggrund af dennes salgs- og leveringskanaler, vurderer casevirksomheden denne til at være lav. Dette med 

den begrundelse, at kravene om fysisk fremmøde begrænser adgangen til at blive kunde hos casevirksomheden 

og besværliggør også brugen af casevirksomheden til finansiering af terrorisme.96 

6.3.1.5 Lande og geografiske områder, hvor casevirksomhedens forretningsaktiviteter udøves 

Casevirksomheden udøver kun forretning i Danmark og har heller ikke markedsføringstilladelse til andre 

lande. Et fondsmæglerselskab skal søge tilladelse om markedsføring hos Finanstilsynet, hvis denne ønsker at 

markedsføre sig udenfor landet.97  

Den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask på baggrund af lande og geografiske områder, hvor 

casevirksomhedens forretningsaktiviteter udøves, er vurderet til at være lav. Casevirksomheden begrunder 

dette med, at forretningsaktiviteterne kun udøves i Danmark og dennes kunder kun er danske statsborgere, der 

enten er bosiddende i Danmark, EU eller tredjelande, hvor disse lande ikke er på FATF’s grå eller sorte liste.  

 
96 Bilag 4 afsnit 7 
97https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Kollektive-
investeringer/FAIF/Markedsfoering  
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I forhold til den iboende risiko for finansiering af terrorisme på baggrund af lande og geografiske områder, 

hvor casevirksomhedens forretningsaktiviteter udøves, er også vurderet til at være lav. Dette begrunder 

casevirksomheden med, at der samlet for hele branchen for investeringsselskaber i den supranationale 

risikovurdering, er en lav risiko.98 

6.4 Fondsmæglerbranchen generelt, dennes udvikling og betydning for samfundet 

I Danmark er der i dag registreret 49 fondsmæglerselskaber. På baggrund af disse fondsmæglerselskabers 

årsrapporter fra 2019 er det belyst, at 31 af de 49 fondsmæglerselskaber har et gennemsnitlig antal ansatte 

under 10 (1 af disse selskaber er oplysninger fra årsrapporten for 2018, da årsrapporten for 2019 ikke er 

offentliggjort), 10 fondsmæglerselskaber har et gennemsnitlig antal ansatte mellem 10-25 mens 7 

fondsmæglerselskaber har et gennemsnitlig antal ansatte over 25. Det gennemsnitlige antal ansatte på 1 

fondsmæglerselskab er ukendt, da dette fondsmæglerselskab er nystiftet, hvorfor dennes første regnskabsår 

først udløber 31. december 2020.99 

Variationen i fondsmæglerselskabernes størrelse og forretningsmodeller øger kravet til, at Finanstilsynet fører 

en varsom, forsigtig og risikobaseret tilsyn i forhold til fondsmæglerselskaberne størrelse, kundesegment, 

kompleksitet og risikoprofil. Finanstilsynet har i deres rapport for markedsudviklingen i 2019 for 

fondsmæglerselskaber illustreret de danske fondsmæglerselskabers forretningsmodeller opdelt efter 

kundesegment, tilladelse og AUM (asset under management).  

 

Figur 12 – De danske fondsmæglerselskabers forretningsmodeller opdelt efter kundesegment, tilladelse og AUM – 

Kilde: Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 figur 3 

 
98 Bilag 4 afsnit 8 
99 Bilag 1 
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Produktopdelingen i ovenfor figur er sket efter Lov om Finansiel Virksomhed bilag 5, hvor: 

- Simple produkter omfatter omsættelige værdirapirer som aktier og obligationer, pengemarked og 

kollektive investeringer (nr. 1-3 i bilag 5) 

- Middel produkter omfatter afledte instrumenter på værdipapirer (nr. 4 i bilag 5)  

- Komplekse produkter omfatter afledte instrumenter på råvarer og kvoter, kreditderivater mv. (nr. 5-11 

i bilag 5) 

Størrelsen på cirklen viser størrelsen af AUM. Af ovenstående model viser, at institutionelle kunder (også 

benævnt som godkendte modparter) og professionelle kunder får tilbudt flere komplekse produkter end 

detailkunder, mens markedet for detailkunder er mere simple og middel produkter.  

Antal fondsmæglerselskaber er også steget siden 2015. I 2015 var der 39 fondsmæglerselskaber, mens der i 

2019 er registreret 49 fondsmæglerselskaber. 

2015 2016 2017 2018 2019 

39 39 42 46 49 

Figur 13 – Udvikling i antal fondsmæglerselskaber – Kilde: Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019, 

Finanstilsynet tabel 1 

Kerneydelsen for et fondsmæglerselskab er, som nævnt før, aktivitet med skønsmæssig porteføljepleje og 

investeringsrådgivning. Indtægter fra disse aktiviteter er gebyrer og provisionsindtægter og udgør også klart 

den største andel af fondsmæglerselskabernes indtægtsgrundlag. Størrelsen af gebyr og provisioner for et 

fondsmæglerselskab afhænger af det enkelte fondsmæglerselskab kapital under forvaltning, som også 

benævnes AUM. Udover kapital under forvaltning afhænger det også af honorarstruktur for serviceydelsen. 

Honorarstruktur er dog typisk en fast procentdel af den investerede formue.,  

I 2019 havde 32 af de 49 fondsmæglerselskaber tilladelse til at udføre skønsmæssig porteføljepleje. De 32 

fondsmæglerselskaber havde tilsammen kr. 644 mia. under forvaltning i 2019, hvorimod dette tal i 2018 var 

kr. 498 mia. Dette svarer til en stigning på 29 %. Dog skriver Finanstilsynet i sin rapport også at stigningen i 

2019 i overvejende grad skyldes den positive markedsbevægelse og udviklingen i aktiemarkedet og i mindre 

grad nye midler under forvaltning.100 

Fondsmæglerselskabernes skat af årets resultat var i 2019 opgjort til kr. 308 mio., mens denne i 2016 var kr. 

157 mio. Dette svarer til en stigning 96,18 % siden 2016. 

 
100 Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 s. 15 
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Hvis årets skat sammenlignes med den opgjorte skattepligtige indkomst for branchen for finansiering og 

forsikring, udgør dette en procentandel i 2018 på 0,36 % (230/63.976) af den samlede skattepligtige indkomst 

fra finansierings- og forsikringsbranchen.  

 

Figur 14 – Statistisk over skattepligtig indkomst (mio.kr) i finansierings- og forsikringsbranchen – Kilde: Danmarks 

Statistik 

På nationalt plan udgør fondsmæglerselskaber skattepligtige indkomst for 2018 med en procentandel på 0,08% 

(230/295.188).  

 

Figur 15 – Statistik over skattepligtig indkomst (mio.kr) på nationalt plan – Kilde: Danmarks Statistik 

Som det af ovenstående figur 9 kan ses, udgør pengeinstitutters skattepligtige indkomst ca. halvdelen af hele 

den skattepligtige indkomst for finansierings- og forsikringsbranchen. Fondsmæglerselskaber udgør kun en 
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lille del af samfundets skat. Dog må det siges, at fondsmæglerselskaber spiller en vigtig rolle i den 

samfundsmæssige udvikling omkring at fremme opsparings- og investeringsstrømme i hele Europaunionen. I 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring 

af forordning nr. 575/2013. (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010, som var forslaget men som nu er 

vedtaget og træder i kraft i juni 2021, står der følgende ordlyd: 

”Investeringsselskaber er vigtige aktører, når det drejer sig om at fremme investeringsstrømme i hele Unionen. 

Revisionen er derfor også en del af Kommissionens tiltag, der skal sikre et stærkt og fair indre marked med et 

velfungerende finansielt system og en velfungerende kapitalmarkedsunion for at mobilisere investeringer og 

fremme vækst og job.”101  

Ved at fondsmæglerselskaber hjælper investorerne med at investere deres formue i aktier, obligationer og 

alternative investeringer, bidrager fondsmæglerselskaber derfor med både den økonomiske udvikling i 

samfundet men også udvikling af samfundet i forhold til iværksættervirksomheder, når der investeres i 

alternative investeringer.102 

7.0 Analyse 

7.1 Undersøgelser af sager fra Finanstilsynet og statistik fra andre offentlige instanser 

Finanstilsynet har siden 2007 kun lavet 3 politianmeldelser for overtrædelse af hvidvaskloven og 3 

anmodninger om politimæssig efterforskning. Ingen af de anmeldte selskaber er et fondsmæglerselskab. 

   

Figur 16, Antal politianmeldelser og anmodning politimæssig efterforskning – Kilde: Finanstilsynet politianmeldelser 

 

Anklagemyndigheden har udarbejdet en rapport over underretninger og videregivelser i 2019 indenfor 

hvidvaskområdet. Hvidvasksekretariatet i SØIK har i 2019 modtaget 53.454 underretninger, hvoraf 40.958 af 

underretningerne kommer fra pengeinstitutter og 8.433 kommer fra spiludbydere. I tabel 2 i rapporten nævnes 

fondsmæglerselskaber heller ikke. Dog er der en kategori der hedder ”andre”, hvor det kan være muligt at  

 
101 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring 
af forordning nr. 575/2013. (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 s. 6 
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underretninger fra fondsmæglerselskaber indgår. I 2019 var der 122 underretninger fra kategorien ”andre”.  

I nedenstående figur kan ses, at der i 2017, hvor det 4. direktiv trådte i kraft, var 24.911 underretninger til 

SØIK. I 2018 var der 35.768 underretninger svarende til en stigning på 43,58 % fra 2017. Også i 2017 og 2018 

kommer størstedelen af underretningerne fra pengeinstitutter og spiludbydere. I 2017 og 2018 benævnes 

fondsmæglerselskaber heller ikke.  

  

Figur 17 – Oversigt over underretninger til SØIK – Kilde SØIKs rapport om underretninger og videregivelser i 

2017,2018 og 2019 

Finanstilsynet har siden 2010 kun offentliggjort fire rapporter om hvidvaskinspektion i fondsmæglerselskaber. 

Inspektionsrapporterne offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Et af hvidvaskinspektionerne er fra 

2015, mens de tre andre er fra 2020. Fondsmæglerselskabet X A/S oplyste også under interviewet, at 

Finanstilsynet havde oplyst, at Finanstilsynet var i gang med en turnus hos fondsmæglerselskaber103, hvorfor 

der er høj sandsynlighed for, at der ultimo 2020/primo 2021 vil blive offentliggjort flere konklusioner fra 

hvidvaskinspektioner for fondsmæglerselskaber. 

 
103 Bilag 7 
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Finanstilsynet rapport af de tre hvidvaskinspektioner, som Finanstilsynet har foretaget hos de tre 

fondsmæglerselskaber i 2020, er gennemgået. Hvidvaskinspektionen fra 2015 er ikke gennemgået, da det kun 

var 3. hvidvaskdirektiv, som var gældende på det tidspunkt og hvor loven stadig var regelbaseret.  

Af de tre hvidvaskinspektioner, har et fondsmæglerselskab ikke fået nogen påbud, mens de to andre 

fondsmæglerselskaber har fået 9 påbud hver.  

De påbud som de to fondsmæglerselskaber har fået, er der kun to af de 9 påbud, som er fuldstændig ens. Ellers 

er de forskellige indenfor KYC, forretningsgange, interne kontroller mv. De to identiske påbud er følgende104: 

- Påbud om udarbejdelse af risikovurdering, der særskilt forholder sig til risikoen for henholdsvis 

hvidvask og finansiering af terrorisme. 

- Påbud om at sikre, at selskabet undersøger mistænkelige transaktioner herunder at resultaterne fra 

disse noteres og opbevares. 

7.2 Analyse af de identificerede udfordringer 

Som nævnt ovenfor bliver fondsmæglerselskaber ikke nævnt som en branche hverken i den supranationale og 

nationale risikovurdering. Derfor skal fondsmæglerselskaber tage afsæt i andre brancher. De brancher der tages 

afsæt i, samt den forretning og type af kunder, som fondsmæglerselskaber har, viser, at det er en branche, som 

er svært at hvidvaske ulovlige midler og finansiere terror i forhold til penge- og kreditinstitutter. Ikke nok med 

dette, viser statistikker fra Finanstilsynet og SØIK, at der hverken har været politianmeldelser på 

fondsmæglerselskaber eller underretninger fra fondsmæglerselskaber. Dog har de fire seneste offentliggjorte 

hvidvaskinspektioner på de fire fondsmæglerselskaber vist, at der er huller i forretningsgangene og de interne 

kontroller i forbindelse med hvidvask og finansiering af terror. 

Vi har valgt at interviewe hvidvask og complianceansvarlig i Fondsmæglerselskabet X A/S for at få belyst 

ovenstående problemstillinger samt hvilke udfordringer de som fondsmæglerselskab støder på i deres hverdag. 

I forbindelse med interviewet har vi taget udgangspunkt i følgende områder: 

- Identifikation af reelle ejere. 

- Hvad det betyder for deres fondsmæglerselskab, når de skal tage afsæt i andre brancher i forbindelse 

med deres risikovurdering, fordi de som branche ikke bliver benævnt i den supranationale og nationale 

risikovurdering. 

- Adgangsbarriererne for hvidvask og finansiering af terrorisme i et fondsmæglerselskab 

- Deres holdning til Finanstilsynets antal politianmeldelser gennem året herunder statistisk over 

underretninger til SØIK 

- Den løbende overvågning af kundens transaktioner  

 
104 Bilag 12 
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- Den administrative byrde 

- Tiltag der tages for at efterleve hvidvaskloven 

- Lovens tilstrækkelighed 

Vi henviser til bilag 6, hvor vi har beskrevet formålet med, hvorfor vi under interviewet har valgt at stille de 

valgte spørgsmål. I bilag 7 er interviewet med hvidvask- og complianceansvarlig i casevirksomheden 

transskriberet.  

Under interviewet har hvidvask- og complianceansvarlig belyst flere problemstillinger og udfordringer for 

fondsmæglerselskaber og andre brancher på baggrund af de netværks og forums, som de har deltaget i, samt i 

forbindelse med deres daglige arbejde indenfor hvidvaskområdet. Herudover har hvidvask- og 

complianceansvarlig også belyst, hvilke udfordringer de står overfor i casevirksomheden. 

For at belyse, om de udfordringer, som hvidvask- og complianceansvarlig i Fondsmæglerselskabet X A/S har 

nævnt, kun gælder for dem eller om det er en udfordring generelt i branchen, har vi efter interviewet udarbejdet 

en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt ud til 34 fondsmæglerselskaber, der er registreret i Danmark. 23 

fondsmæglerselskaber har svaret retur på spørgeskemaundersøgelsen. I bilag 9 er resultaterne fra 

spørgeskemaundersøgelsen bearbejdet.  

Nedenfor vil vi beskrive de overordnede udfordringer, som hvidvask- og complianceansvarlig i 

casevirksomheden har belyst under interviewet. Den enkelte udfordring kan have andre udfordringer. Men da 

denne hænger sammen med den enkelte udfordring, er disse andre udfordringer også behandlet under den 

enkelte udfordring og ikke særskilt.  Vi har nedenfor undersøgt udfordringerne og  holdt disse op mod data fra 

spørgeskemaundersøgelsen eller anden eksternt data.   

7.2.1 Udfordring #1 – Vurdering af den iboende risiko herunder manglende benævnelse i den 

supranationale- og nationale risikovurdering 

Hvidvask- og complianceansvarlig oplyste under interviewet, at casevirksomheden efter hvidvaskinspektion 

fra Finanstilsynet, ændrede deres risikovurdering. Casevirksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til 

hvidvask er vurderet til at være lav til mellem og lav i forhold til finansiering af terrorisme. 

Complianceansvarlig oplyste dog også, at de under inspektionen fra Finanstilsynet havde diskuteret dette med 

Finanstilsynet. Som complianceansvarlig sagde under interviewet, havde Finanstilsynet og det lagde de ikke 

skjul på, at de havde en forudgående holdning til, at casevirksomhedens iboende risiko skulle ligge på mellem 

til høj. Casevirksomheden fik efter diskussionen, forklaring af deres forretning og evidens for, hvorfor 

casevirksomheden ikke skulle ligge på mellem til høj, talt Finanstilsynet ned til, at Finanstilsynet endte med 

en konklusion der hed lav til mellem.  

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi fondsmæglerselskaberne om, hvad de har vurderet den iboende risiko 
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 for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme i deres selskab. 22 fondsmæglerselskaber har 

svaret retur på dette spørgsmål, svarende til en svarprocent på 64,71 %. 11 fondsmæglerselskaber har svaret, 

at de har vurderet deres iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask til at være lav. 7 fondsmæglerselskaber 

har vurderet denne til lav til mellem og 4 har vurderet den til mellem. Ingen fondsmæglerselskaber har vurderet 

den iboende risiko for hvidvask til at være mellem til høj eller høj.105 I forhold til den iboende risiko for at 

blive misbrugt til finansiering af terrorisme, har 19 fondsmæglerselskaber vurderet risikoen til at være lav 

mens 3 har vurderet risikoen til at være lav til mellem.106 

Finanstilsynet har, som nævnt før, har på nuværende tidspunkt kun fået offentliggjort deres rapport af 4 

hvidvaskinspektioner på fondsmæglerselskaber.  

Det første fondsmæglerselskab, som har fået offentliggjort sin hvidvaskinspektion fra Finanstilsynet, er 

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Hvidvaskinspektionen er tilbage fra oktober 2014 (offentliggjort 

januar 2015). Finanstilsynet har i forbindelse med sin hvidvaskinspektion af selskabet vurderet dennes iboende 

risiko til at være under middel.107 

Det andet fondsmæglerselskab, som har fået offentliggjort sin hvidvaskinspektion fra Finanstilsynet, Secure 

Fondsmæglerselskab A/S. Hvidvaskinspektionen blev foretaget i februar 2020 (offentliggjort september 

2020). Finanstilsynet har vurderet denne fondsmæglerselskabs iboende risiko til at være lav til mellem.108  

Det tredje fondsmæglerselskab, som har fået offentliggjort sin hvidvaskinspektion fra Finanstilsynet, er Capital 

Four Management Fondsmæglerselskab A/S. Hvidvaskinspektionen blev foretaget i september 2020 

(offentliggjort oktober 2020). Finanstilsynet har også vurderet dette fondsmæglerselskabs iboende risiko til at 

være lav til mellem.109 

Det fjerde fondsmæglerselskab, som har fået offentliggjort sin hvidvaskinspektion fra Finanstilsynet, er Global 

Evolution Fondsmæglerselskab A/S (offentliggjort oktober 2020). Finanstilsynet har også vurderet dette 

fondsmæglerselskabs iboende risiko til at være lav til mellem.110 

På baggrund heraf må det konkluderes, at den iboende risiko i fondsmæglerbranchen for at blive misbrugt til 

hvidvask eller finansiering af terrorisme ligger på lav til mellem. 

Hvidvask- og complianceansvarlig nævnte i forbindelse med vurdering af den iboende risiko for at blive 

misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, at problematikken også ligger i, at fondsmæglerselskaber 

hverken bliver nævnt i den nationale- og supranationale risikovurdering. Derfor bliver casevirksomheden nødt 

 
105 Bilag 9 – Spørgsmål 2 
106 Bilag 9 – Spørgsmål 3 
107 Redegørelse om inspektion hos Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab (hvidvaskområdet) 
108 Redegørelse om inspektion i Fondsmæglerselskabet X A/S (hvidvaskområdet) 
109 Redegørelse om inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet) 
110 Redegørelse om inspektion i Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S (hvidvaskområdet) 
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til at sammenligne sig med andre brancher, hvoraf disse brancher, som der sammenlignes med, har langt højere 

risiko end fondsmæglerselskaber. Finanstilsynet havde også under hvidvaskinspektionen kommenteret, at 

casevirksomheden ikke havde noget valg. Casevirksomheden skulle finde en/nogen brancher, som de kunne 

sammenligne sig med og derefter argumentere for, hvorfor casevirksomheden så alligevel ikke ligner disse. I 

den forbindelse gjorde casevirksomheden brug af den supranationale og nationale risikovurdering, hvor de i 

den supranationale risikovurdering sammenlignede sig med investeringsselskaber og private banking mens de 

i den nationale risikovurdering sammenlignede sig med pengeinstitutter.  

Hvidvaskansvarlig oplyste under interviewet, at fondsmæglerselskabet ikke direkte kan sammenlignes med 

hverken investeringsselskaber, private banking eller pengeinstitutter. Hvidvaskansvarlig nævnte bl.a. at Private 

Banking, som en del af deres produkter, snakker med deres kunder om overholdelse af skatteregler og 

skatteplanlægning, hvilket casevirksomheden slet ikke gør.  

I casevirksomhedens risikovurdering står der bl.a. også følgende i forbindelse med risikovurdering på 

baggrund af den supranationale risikovurdering: 

”Der er ikke taget direkte afsæt i private banking, da Selskabet alene yder investeringsrådgivning.  

Den supranationale risikovurdering for hvidvask anfører forskellige faktorer, som gør sig gældendende i 

forhold til investeringsselskabers risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Følgende faktorer anføres at udgøre 

en høj risiko forbundet med investeringsselskaber:  

Investeringsselskaber gør det muligt at ”pulje” en stor mængde midler i en investering.  

Investorerne i investeringsselskaber anses for at være højrisiko kunder på baggrund af størrelsen af de 

transaktioner, der foretages, herunder at minimumsindskuddet i investeringer er højt. Investeringerne og 

transaktionerne sker typisk på tværs af landegrænser, hvilket involverer forskellige lande, der kan have har 

forskellig regulering på hvidvaskområdet” og ”Derimod fremhæves en række andre faktorer, der vurderes at 

begrænse risikoen for, at investeringsselskaber bruges til hvidvask: 

Investering gennem investeringsselskaber er et marked, der ikke er let af få adgang til, og den økonomiske 

gevinst ved hvidvask gennem denne metode anses for at begrænset sammenlignet med andre metoder. 

Det kræver ydermere stor viden og teknisk ekspertise at hvidvaske midler ved investeringer gennem et 

investeringsselskab, hvilket alle taler for at selve branchen er svært at få adgang til, og at det dermed at 

begrænset hvor stor risikoen er for, at branchen bruges til hvidvask.    

Investeringsselskaber har et meget begrænset antal af kontante transaktioner, hvilket betyder at adgangen til 

investering gennem et investeringsselskab kræver placering af midler på en bankkonto. Bankerne er således 
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en barriere, der besværliggør hvidvaskningen, og dermed kræver at de ulovlige midler er sløret i komplekse 

strukturer mv., som kræver stor ekspertise.” 

Hvidvaskansvarlig oplyser også under interviewet, at de ting der bliver oplistet omkring hvad 

investeringsselskaber mv. laver, ikke er det som casevirksomheden sammenligner sig med, men derimod de 

forhold/barriere der begrænser risikoen, de kan sammenligne sig med. Som eksempel nævnes blandt andet, at 

et af faktorerne, som begrænser risikoen er, at det er svært at få adgang til at investere og der derudover kræver 

stor viden og ekspertise at hvidvaske midler via investeringsselskaber.  

Vi har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt, om fondsmæglerselskaberne har inddraget den supranationale- og 

nationale risikovurdering i forbindelse med vurdering af den iboende risiko. 22 fondsmæglerselskaber har 

svaret på dette spørgsmål. 17 fondsmæglerselskaber har svaret, at de har inddraget den supranationale- og 

nationale risikovurdering i forbindelse med vurdering af den iboende risiko, mens 5 har svaret, at de ikke 

har.111   

De 17 fondsmæglerselskaber, som har svaret, at de inddrager den supranationale- og nationale risikovurdering 

har oplyst, at de har sammenlignet sig med følgende brancher: 

- Finanssektoren herunder pengeinstitutter 

- Kreditinstitutter 

- Private Banking/ Pension 

- Rådgivende revision 

- Formueforvaltning/investeringsselskaber 

Af de 17 fondsmæglerselskaber, sammenligner 7 

fondsmæglerselskaber sig med finanssektoren 

herunder pengeinstitutter, mens 5 sammenligner 

sig med formueforvaltning eller 

investeringsselskaber. 4 fondsmæglerselskaber 

sammenligner sig med Private Banking eller 

pensionsselskaber.112 

Vi har derudover spurgt fondsmæglerselskaberne 

i hvor høj grad de vurderer, at det giver udfordringer, når fondsmæglerselskaber ikke bliver nævnt i den 

supranationale- og nationale risikovurdering. Af de 22 fondsmæglerselskaber, som har svaret, vurderer to 

fondsmæglerselskaber, at det i meget høj grad giver udfordringer, mens 4 har svaret i høj grad og 4 i nogen 

 
111 Bilag 9 – Spørgsmål 7 
112 Bilag 9 – Spørgsmål 8 

 

Figur 18: Resultat fra spørgeskemaundersøgelse på sammenligning med 

brancher i den supranationale og nationale risikovurdering 
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 grad. 9 fondsmæglerselskaber har svaret, at det kun giver udfordringer i mindre grad.113 

Ud fra grafen fra figur 19, kan det ses, at 10 af fondsmæglerselskaberne ligger mellem ”i meget høj grad” til 

”i nogen grad” mens 10 af dem ligger på ”i mindre grad” til ”slet ikke”. Resultaterne viser, at den manglende 

benævnelse i den supranationale og nationale 

risikovurdering giver en vis form for udfordring.  

Hvidvaskansvarlig oplyser også i interviewet, at 

det nok heller ikke er den supranationale 

risikovurdering, der giver de største 

udfordringer, da den supranationale 

risikovurdering er på et EU-plan. Herudover er et 

fondsmæglerselskab i EU helt anderledes ift. den 

danske model herunder, at risikoen kan være 

forskellig fra land til land. Problematikken ligger 

nok mere i den manglende benævnelse i den 

nationale risikovurdering. Det bemærkelsesværdige er også, at casevirksomheden alligevel kan gøre mere brug 

af den supranationale risikovurdering for at argumentere for sin vurdering af den iboende risiko end den 

nationale risikovurdering.   

Den nationale risikovurdering udarbejdes af SØIK. Complianceansvarlig oplyser også under interviewet, at de 

har den forståelse, at SØIK ikke ved hvad et fondsmæglerselskab er og, at det er grunden til at 

fondsmæglerbranchen ikke nævnes i den nationale risikovurdering. Som hun nævner, er der kun ca. 50 

fondsmæglerselskaber i Danmark og det gør, at branchen ikke bliver taget seriøst. Men når 

fondsmæglerselskaber bliver underlagt de samme hvidvaskkrav, så giver dette lovgivningsmæssigt et kæmpe 

problem, når de offentlige instanser ikke ved, hvad de forskellige brancher omfatter og hvad lovgivningen 

indenfor disse brancher indeholder. Det gør, at det er rigtig svært at lave noget der passer. 

Spørgsmålet er så, om fondsmæglerselskaber ikke nævnes i den nationale risikovurdering, fordi SØIK ikke 

ved, hvad et fondsmæglerselskab er eller om der er andre faktorer der spiller ind? Den seneste nationale 

risikovurdering fra SØIK er fra 2018. SØIK skriver i rapporten, at de i forbindelse med risikovurdering for 

2018, har taget udgangspunkt i en ny og forbedret risikomodel, der skal sikre myndighederne og private aktører 

bedre indblik i grundlaget for analyserne. Dette på baggrund af, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, 

siden sidste nationale risikovurdering fra 2015, er blevet større i takt med, at de kriminelles metoder er blevet 

mere sofistikerede og antallet af sager indenfor økonomisk it-kriminalitet er steget markant. 114 

 
113 Bilag 9 – Spørgsmål 9 
114 Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018 s. 3 

Figur 19: Resultat fra spørgeskemaundersøgelse på udfordringer ift. den 

manglende benævnelse i den supranationale- og nationale risikovurdering. 
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SØIK beskriver også i deres nationale risikovurdering, at hele formålet med denne nationale risikovurdering 

er at vurdere risikoen for hvidvask af udbytte og identificere de risikoområder som i særlig grad bliver benyttet 

og udnyttet til hvidvask i Danmark. Dette gælder både sektorer, systemer og produkter/services. Denne rapport 

skal udarbejdes til brug for tilsynsmyndighederne men også til brug for de underretningspligtige virksomheder 

og personer, som er nævnt i hvidvasklovens § 1, heriblandt fondsmæglerselskaber.115 Det er SØIKs 

forventning, at rapporten bruges af disse til brug for at udarbejde egne risikovurderinger indenfor sektoren. 

Som metode for at identificere trusler og sårbarheder i forhold til risikoen for hvidvask, har SØIK anvendt en 

risikomodel. I forbindelse med identifikationen har SØIK ved denne rapport, i forhold til 2015, inddraget langt 

flere samarbejdspartnere fra den private og offentlige sektor og har derudover indhentet inspiration fra 

udenlandske risikovurderinger (den supranationale risikovurdering) samt FATF’s vejledning vedrørende 

udarbejdelse af risikovurdering på hvidvask og terrorområdet.  

Nedenfor er risikomodellen illustreret, som SØIK har benyttet sig af.  

 
115 Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018 sl. 7 
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Figur 20 - Risikomodellen til risikovurdering af hvidvaskkanaler – Kilde Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018 

tabel 1 

Definitionen på en trussel i forhold til denne risikomodel er en person, gruppe eller aktivitet, der potentielt kan 

gøre skade mod staten, samfundet, økonomien mv, mens sårbarheden skal forstås ved om truslen der er 

identificeret kan udnyttes eller faciliteres. Det kan både være svagheder i det danske system til bekæmpelse af 

hvidvask men også et produkt eller en service der bevirker, at en sektor er særligt udsat.116  

På baggrund af risikomodellen har SØIK vurderet risikoområder, hvor fondsmæglerselskaber ikke nævnes.  

Hvis vi ser på risikomodellen i forhold til fondsmæglerselskaber, kommer vi frem til at truslen er begrænset. 

Dette på baggrund af vores interview med hvidvask- og complianceansvarlig, da de har nævnt, at det ikke er 

attraktivt for en kriminel at blive identificeret over flere led (1. led hos pengeinstitut og 2. led hos et 

 
116 Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering s. 14 
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fondsmæglerselskab). Chancen for at blive opdaget er nemlig større jo flere hvidvaskkontroller denne 

kriminelle skal igennem. Herudover er truslen også vurderet at være begrænset på baggrund af, at de oplyser, 

at det ikke vil være attraktivt for en kriminel at putte midler ind i investeringer der er langsigtet.  

Sårbarheden for tilgængelig er vurderet at være stærk med den begrundelse, at det er svært tilgængeligt at 

hvidvaske i fondsmæglerbranchen, fordi det kræver betydelig planlægning, viden og ekspertise.  

Attraktiviteten vurderes at være uattraktivt til moderat attraktiv. Dette kommer an på type af kunden. En privat 

kunde vil have sværere ved at være anonym mens en kunde med kompleks selskabsstruktur vil kunne have 

højere mulighed for at være anonym. 

Opdagelsesrisikoen hos et fondsmæglerselskab vurderes at ligge på mellem til høj. Der er etableret 

hvidvaskkontroller og der gøres tiltag for at opdage evt. hvidvask. Men som hvidvask- og complianceansvarlig 

nævner under interviewet er loven så bred og der kontrolleres og kontrolleres og der er derfor stadig usikkerhed 

om de overhovedet rammer rigtigt. 

Sandsynligheden for retsforfølgelse i Danmark er høj. Lovgivningen i Danmark er fuldt ud tilstrækkelig for at 

forfølge potentielle hvidvaskere. Dette kan blandt andet ses i, at Danmark har en hvidvasklov og har et 

Finanstilsyn som kontrollerer virksomheder, der er underlagt lovgivningen. Hvidvask er straffeligt også 

dækket under straffelovens §290 og §290a.  

På baggrund heraf, giver det en god forklaring på, hvorfor fondsmæglerselskaber ikke er nævnt i den nationale 

risikovurdering. Det er fordi truslen og sårbarheden er lav. Problematikken ligger dog stadig i, at Finanstilsynet 

gerne vil have, at alle selskaber, der er underlagt hvidvaskloven, skal gøre brug af den nationale risikovurdering 

og sammenligne sig med det som passer bedst, hvis dennes branche ikke nævnes.  

7.2.2 Udfordring #2 - Manglende forståelse af hvad et fondsmæglerselskab er 

Casevirksomheden har oplevet udfordringer i forbindelse med deres besøg af Finanstilsynet, især fordi 

Finanstilsynet ikke rigtig har forstået, hvad et fondsmæglerselskab er. Under interviewet med 

casevirksomhedens hvidvask- og complianceansvarlig blev det nævnt i forhold til risikovurderingen, at 

Finanstilsynet havde svært ved at se, at casevirksomheden kunne tale sig ned fra høj til mellem risiko.  

Vurderingen fra Finanstilsynet skyldes, at Finanstilsynet har en vurdering på baggrund af, at de sammenholder 

fondsmæglerselskaber med den samme risikovurdering som pengeinstitutter. Dog formår casevirksomheden 

efter sine argumentationer og dokumentation til at få ændret Finanstilsynets holdning. Argumenterne, er som 

også nævnt før, at fondsmæglerselskaber ikke yder samme services og ikke har samme forretningsgange som 

pengeinstitutter. Hvidvask- og complianceansvarlig forklarede også, at Finanstilsynets risikovurdering var 

antaget inden mødet. Men Finanstilsynet havde antaget mange ting, som slet ikke gør sig gældende for et 

fondsmæglerselskab. 
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Finanstilsynet erkendte, som nævnt før, at casevirksomheden ikke kunne sammenlignes 100% med et 

pengeinstitut. Casevirksomheden kunne minde mere om et investeringsselskab jf. den supranationale 

risikovurdering. Dog giver dette også nogle udfordringer, da denne type virksomhed heller ikke kan 

sammenlignes 100 %. Investeringsselskaber yder nogle ydelser, som fondsmæglerselskaber ikke gør. Derfor 

vil risikovurderingen også være højere, end hvad den reelt burde være. Omkring sammenligning med andre 

brancher, kommenterer hvidvaskansvarlig i casevirksomheden følgende:  

”Vi ligner ikke nogen af dem, vi har lidt fra begge to og heldigvis er det det, som taler ned, som vi kan 

identificere os med og ikke det der taler op.”117   

I høringssvaret fra Den danske Fondsmæglerforening, kommer Den danske Fondsmæglerforening også med 

en række kommentarer på hele denne vurdering og sammenligning med pengeinstitutter. Herudover præciserer 

Den danske Fondsmæglerforening, at der er forskel på de ydelser som et fondsmæglerselskab har og hvordan 

de vurderer risikoen. Konklusionen i høringssvaret ender med en række anbefalinger til ændringer og nogle 

ekstra handlinger, som f.eks. at inddrage SØIK til at lave nogle retningslinjer for fondsmæglerselskaber. Dette 

er også det som casevirksomheden efterspørger i interviewet.118  

Resultat fra spørgeskemaundersøgelsen om fondsmæglerselskaber, føler, at Finanstilsynet har en forståelse for 

hvad et fondsmæglerselskab er svarede 10 fondsmæglerselskaber af de 22 fondsmæglerselskaber i mindre 

grad, 1 fondsmæglerselskab 

svarede slet ikke mens 4 

fondsmæglerselskaber svarede i 

nogen grad. De resterende 7 

svarede enten i meget høj grad 

eller i høj grad. 

Målingen viser at der er en vis 

uenighed omkring spørgsmålet. 

Dog er det mange få der kan 

sige, at de føler at Finanstilsynet 

har en forståelse. 

Respondenterne er blandet både 

på type af fondsmæglerselskaber men også størrelse. Herudover kan svaret fra det enkelte fondsmæglerselskab 

have en indvirkning i forhold til, om det enkelte fondsmæglerselskab har haft hvidvaskinspektion med 

Finanstilsynet eller ej. I spørgsmål 23 i spørgeskemaundersøgelsen, spurgte vi fondsmæglerselskaberne, om 

 
117 Bilag 7 
118 Høringssvar til Finanstilsynets høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for 
tilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af loven fra 29. april 2020 

Figur 21: Resultat fra spørgeskemaundersøgelsen om Finanstilsynets forståelse af et 

fondsmæglerselskab 
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de havde ændret holdning til Finanstilsynets forståelse for, hvad et fondsmæglerselskab er efter 

hvidvaskinspektion. I spørgsmål 21 havde 3 fondsmæglerselskaber af 22 fondsmæglerselskaber svaret, at de 

havde haft besøg fra Finanstilsynet. Det ene fondsmæglerselskab, som i spørgsmål 6 havde svaret, at de 

vurderer, at Finanstilsynet i høj grad forstår hvad et fondsmæglerselskab er, har her oplyst, at de slet ikke har 

ændret holdning. De 2 andre fondsmæglerselskaber som i spørgsmål 6 havde svaret ”i mindre grad”, oplyser, 

at de kun har ændret deres holdning i nogen eller i mindre grad. 

7.2.3 Udfordring #3 - Dokumentation på identifikation af reelle ejere 

Finansielle virksomheder, som er underlagt hvidvaskloven, skal, som nævnt før under redegørelsen, sørge for 

at kende deres kunder. Dette skal fremgå i virksomhedens kundekendskabsprocedurer jf. hvidvaskloven § 11 

stk. 1. Dog fortæller loven ikke direkte, hvad der skal indhentes af dokumentation. I 

spørgeskemaundersøgelsen blev fondsmæglerselskaberne spurgt om, hvilke informationer der indhentes.  

Til dette svarede fondsmæglerselskaberne, at de indhentede følgende dokumentation:  

- Pas 

- Kørekort 

- Sundshedskort 

- CPR-tjek 

Dog var det ikke alle der hentede alle dokumenterne. Det var meget forskelligt fra fondsmæglerselskab til 

fondsmæglerselskab. Spørgeskemaundersøgelsen viser dog, at størstedelen indhentede minimum 2 af 

ovenstående dokumentationer. Hvidvaskansvarlig i casevirksomhedens forklarede under interviewet, at 

dokumentation, som der indhentes, kan variere meget i forhold til hvilken kunde der er tale om. Er der tale om 

et selskab eller om en fysisk person. Herudover kommer det an på, om personen er en udenlandsk person eller 

dansk person.  

Complianceansvarlig nævnte også desuden privilegiet ved at være dansker eller at have danske kunder med 

følgende udtalelse:  

”Alt hvad man læser på hvidvaskområdet, der er vi meget privilegeret som danskere, kvag vores 

registreringssystemer. Nogle synes ikke, at det er så rart, men for vores arbejde er det rigtig fint med CVR at 

kunne søge på personer og at søge på tværs for også at se om personen sidder repræsenteret i 50 selskaber, 

da sådan noget godt kan tyde på, at det er en stråmand. Der er masser af tværs i alt det her. Der kom for nogle 

år siden det her med registreringen af ejere, som havde minimum 5 % i ejerandel eller stemmerettighed.”119 

Hvidvaskansvarlig forklarede desuden, at de anvender CPR-tjek for at sikre sig, at de oplysninger, som de har 

fået, stemmer overens med det elektroniske NemID system. Hvidvaskansvarlig fortalte dog i samme 

 
119 Bilag 7 
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forbindelse, at da casevirksomheden havde haft besøg af Finanstilsynet, havde Finanstilsynet forklaret, at et 

CPR-tjek ikke kan stå alene og casevirksomheden så vidt muligt skulle have noget andet dokumentation i 

stedet. Her nævnte de som eksempel paskopi og sygesikringsbevis.  

Finanstilsynet skriver i deres vejledning en lang række af dokumenter, som kan indhentes i forbindelse 

identitetsoplysninger. De skriver dog også, at det er op til den enkelte virksomheds vurdering, om hvornår de 

føler, de har indhentet tilstrækkelige dokumentation til brug for dette.  

Fondsmæglerselskaber er dog 

uenige omkring værdien af alle 

disse dokumenter.  

I spørgeskemaundersøgelsen, 

har der været delte meninger om 

dette forhold. Flere af 

fondsmæglerselskaberne har 

svaret, at dokumentation der 

indhentes i forbindelse med 

identitet, giver en så stor værdi. 

15 af de 22 fondsmæglerselskaber svarer enten i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke.  

Den hvidvaskansvarlige nævnte også, at det selvfølgelig giver lidt, men der kunne være andre ting, som kunne 

give mere. I Danmark, er der mange steder vi kan indhente informationer. Herudover nævnes, at 

pengeinstitutterne allerede indhenter disse oplysninger ved oprettelse og man ikke kan være kunde hos et 

fondsmæglerselskab uden at have et pengeinstitut. Hvidvaskansvarlig fortalte yderligere følgende om 

indhentelse af dokumentation:  

”Det kan være svært at give et helt definitivt svar på, hvad der gøres, for der er mange dokumenter og mange 

ting særskilt. Jeg synes, at mange andre institutioner er meget fokuseret på at få en paskopi. Hvis man har en 

paskopi, så er alt i orden. Men jeg mener bare, at det kan manipuleres så det kan ikke stå alene. Men for en 

dansk kunde, hvor vi kan se i CVR, hvem der er ejer og få dette bekræftet med paskopi, CPR-tjek og 

sundshedskort, så er vi ret langt og især hvis vi i øvrigt har mødt kunden. Så vi ret sikre på vi sidder over for 

den person.”120 

Det er vurderet fra casevirksomhedens hvidvaskansvarlig, at et møde med kunden samt flere af ovennævnte 

dokumenter er bedre end enkelte bilag. Casevirksomheden har også en regel om, at de skal møde kunden 

mindst én gang om året, hvor bl.a. kundens portefølje gennemgås.  

 
120 Bilag 7 

 

Figur 22: Resultat fra spørgeskemaundersøgelsen om dokumenterne der indhentes i forbindelse 
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I forhold til at indhente dokumenter til brug for identificering af reelle ejere, kan dette være besværligt. Flere 

fondsmæglerselskaber oplever, at der i andre EU er mere fleksibilitet og derfor kan fondsmæglerselskaber 

have svært ved at begrunde overfor kunden, at der skal indhentes yderligere legitimationsoplysninger end det 

kunden allerede har givet til sit pengeinstitut. Casevirksomheden nævner problematikken om at efterspørge 

om de samme ting, som de egentlig bare kunne få fra banken. Problematikken bliver også nævnt af Den Danske 

Fondsmæglerforening. Jf. Høringssvar vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om 

forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme fra den 2. december 2019, nævner 

Den danske Fondsmæglerforening, at informationer, som banken kan skaffe, er langt bedre og giver en bedre 

helhed end den information, som fondsmæglervirksomheden har. Dette bliver bakket op af casevirksomheden, 

som også nævner, at det kunne være nemmere, at man delte informationer eller fik bekræftet de oplysninger 

man var i besiddelse af.  Herudover nævnte hvidvask- og complianceansvarlig, at nogle kunder bliver irriteret 

over, at de skal give kopi af alle deres informationer til både fondsmæglerselskaber samt pengeinstitutter.  

I interviewet med casevirksomheden forklarer de også deres bekymringer omkring kun at indhente 

ovenstående dokumenter, da teknologien gør det muligt at forfalske mange informationer. Det vurderes derfor 

fra casevirksomheden, at det giver meget mere at møde kunden, da man således ikke kan gemme sig bag en 

skærm.  

7.2.4 Udfordring #4 - Uddannelse indenfor hvidvaskområdet 

Som nævnt ovenfor i afsnit 5.3.4, skal alle ansatte, der er i berøringsflade med hvidvaskloven herunder 

ledelsen, have tilstrækkelig undervisning i hvidvaskloven. Der er krav om, at selskabet sikrer, at undervisning 

gennemføres for ansatte, der har med behandling af kundeforhold at gøre.  

Under interviewet nævner complianceansvarlig, at det ikke længere går med den tanke om ”jeg kender ham”. 

Hele struktureringen i omkring kunderådgiverne skal ændres. Det tilkendegav Finanstilsynet også under deres 

hvidvaskinspektion. Kunderådgiverne er de personer, som først møder et ny kundeemne og også dem, som har 

kontakten fremadrettet. Det er derfor også vigtigt, at casevirksomheden får uddannet kunderådgiverne, som 

primært møder kunderne, om hvad de skal være opmærksomme på i deres dialog med kunderne. 

Casevirksomheden og generelt fondsmæglerselskaber skal få kunderådgiverne klædt rigtigt på, så de alle har 

muligheder for at opdage, identificere og italesætte mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme.  

I casevirksomheden har de en politik om, at kunderådgiverne minimum en gang året skal have et fysisk møde 

med kunden. Dette er typisk til et statusmøde, hvor den enkelte kunderådgiver og kunden følger op på dennes 

nuværende investeringer og hvordan det går. Derudover bruges statusmødet også til, hvis der er nye projekter, 

som kan være relevant for kunden at investere i. Complianceansvarlig oplyser, at det også var blandt andet 

der, de fik tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet i forhold til det med at klæde kunderådgiverne på. Men der skal 

også huskes på, at det ikke er et møde omkring hvidvaskloven, men at det er et slags salgsmøde. Som 
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complianceansvarlig oplyser, skal der derfor også være en balancegang. Complianceansvarlig nævnte også, at 

casevirksomheden har udarbejdet skabeloner på hvad kunderådgiverne skal huske at spørge ind til, når denne 

nu alligevel sidder foran kunden og møder kunden. Denne skabelon skal bidrage med at huske den enkelte 

kunderådgiver på, hvad der skal reageres på og hvad der skal gives videre til teamet, som sidder med 

behandling af hvidvask og finansiering af terrorisme. Men som complianceansvarlig nævnte under interviewet, 

kan skabelonen ikke være fyldestgørende, for der kan være 1.000 forskellige scenarier, hvor det måske ikke 

lyder farligt, men hvor kunderådgiveren alligevel skal stille det ekstra spørgsmål.  

FU, som er finanssektorens uddannelsescenter, har sammen med relevante parter udarbejdet en 

uddannelsesløsning indenfor hvidvask. Denne uddannelse fokuserer dog kun på medarbejdere, som skal 

varetage pengeinstitutters opgaver i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.121 

Ellers udbyder Aalborg universitet et fag indenfor anti-hvidvask og terrorfinansiering, svarende til et fag på 

niveau med HD 2. del. Dette fag tager 3 måneder og afsluttes med eksamen. Estimeret tidsforbrug på dette fag 

er ca. 15 timer pr. uge.122 

Forsikringsakademiet har også et kursus indenfor området. Men denne henvender sig til medarbejdere indenfor 

pension og livsforsikring.123 

Udfordringen ligger i, at det enkelte fondsmæglerselskab selv skal uddanne sine kunderådgivere og andre 

medarbejdere, som er i berøringsflade med hvidvaskloven. Der er ikke en decideret uddannelse indenfor 

hvidvaskloven, som retter sig mod fondsmæglerselskaber. Allborg Universitet har et fag, som er generelt 

indenfor området. Men hvor langt skal man gå omkring uddannelse? Skal alle kunderådgivere igennem dette 

fag med undervisning og lektier på ca. 15 timer pr. uge og derefter afslutte dette med en eksamen? Når 

casevirksomheden selv står for uddannelsen, hvornår er det så nok til at den enkelte kunderådgiver er uddannet 

nok til at kunne identificere forhold, der kan give anledning til, at der kan være tale om hvidvask eller 

finansiering af terrorisme? Jf. hvidvaskloven § 8 stk. 6 skal virksomheder omfattet af loven sikre sig, at alle 

ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i denne lov og regler udstedt i 

medfør heraf samt relevante krav om databeskyttelse. Men hvornår vurderes det tilstrækkeligt? Dette er i sig 

selv en problemstilling, hvor hverken lovgivningen eller Finanstilsynet konkret kan svare på.   

7.2.5 Udfordring #5 – Løbende overvågning og indhentelse af dokumentation 

I hvidvaskloven § 11 stk. 1 nr. 5 står der følgende ordlyd: 

”Virksomheder og personer skal løbende overvåge en etableret forretningsforbindelse. Transaktioner, der 

gennemføres som led i en forretningsforbindelse, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i 

 
121 https://www.finansudd.dk/nyheder/ny-hvidvaskuddannelse-er-klar/ 
122https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/hd/hd2-finansiel-raadgivning/indhold/anti-hvidvask-terrorfinansiering/  
123 https://www.forsikringsakademiet.dk/kursus/877-hvidvask-og-terrorfinansiering/  
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overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og 

risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse. Dokumenter, data eller oplysninger om kunden 

skal løbende ajourføres.” 

I hvidvaskloven § 25 stk. 1 står der følgende ordlyd: 

”Virksomheder og personer der er omfattet af denne lov skal undersøge baggrunden for og formålet med alle 

transaktioner, der: 

1) Komplekse 

2) er usædvanlig store, 

3) foretages i et usædvanligt mønster eller 

4) ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål” 

I hvidvaskloven § 25 stk 3 står der følgende ordlyd: 

”Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares jf. § 30.” 

Under interviewet med compliance- og hvidvaskansvarlig blev der spurgt ind til den løbende overvågning. 

Casevirksomheden har kun kiggeadgang til den enkelte kundes bankkonto/depotkonto i dennes pengeinstitut, 

hvor dennes investeringer foregår via. Selvom pengeinstitutterne løbende overvåger transaktionerne på denne 

bankkonto, som casevirksomheden har kiggeadgang til, så skal casevirksomheden også overvåge 

transaktionerne. Det vil sige der er dobbelt kontrol på transaktionerne på denne konto.  

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi fondsmæglerselskaberne, om de har adgang til kundens depotkonto. 

22 havde svaret på dette spørgsmål, hvoraf 12 af disse havde svaret ja. Dette svarer til 54,5 % af 

fondsmæglerselskaberne.124 Vi har efterfølgende spurgt de 12 fondsmæglerselskaber, om de løbende overvåger 

indbetalinger og udbetalinger fra kundens bankkonto/depotkonto, som ikke er en del af mandatet. Her har 6 

fondsmæglerselskaber, svarende til 50 %, svaret, at de løbende overvåger ind- og udbetalinger. 

Complianceansvarlig oplyste under interviewet, at de skal løbende overvåge uanset om de vil det eller ej, fordi  

fondsmæglerselskaber er underlagt samme krav som pengeinstitutter til løbende overvågning. Herudover har 

complianceansvarlig også oplyst, at det er noget af dette, som de alleroftest har spurgt Finanstilsynet om via 

Den danske Fondsmæglerforening, men også individuelt som fondsmæglerselskab. Hvad er det præcis 

Finanstilsynet mener, at fondsmæglerselskaber skal gøre løbende overvågningsmæssigt. Hvad er det de skal 

kunne se og hvad er det de som tilsyn og lovgivningsmæssigt stiller krav om. Dette gælder både for 

overvågning af ind- og udbetalinger. Men Finanstilsynet har været passiv og ikke ønsket at gå i en dialog. Hvis 
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Den danske Fondsmæglerforening er kommet med eksempler på transaktioner og løbende overvågning, har 

Finanstilsynet reageret med, at det virkede fornuftigt. Den danske Fondsmæglerforening spurgte også 

Finanstilsynet, om de kunne lave en vejledning, hvor de kommer med eksempler, hvor de ikke er låst af den, 

men kommer med inspiration til fondsmæglerselskaber. Men i den forbindelse har Finanstilsynet heller ikke 

givet lyd fra sig. 

Nedenfor er indbetalinger og udbetalinger behandlet særskilt, da problematikkerne er forskellige.  

7.2.5.1 Overvågning af løbende indbetalinger 

Når et kundeforhold bliver etableret i casevirksomheden, er det et krav i casevirksomheden, hvis der er tale 

om en diskretionær kunde, at casevirksomheden får kiggeadgang til kundens depotkonto dvs. den konto, hvor 

alle dennes investeringer skal foregå fra. I forbindelse med kundeetableringen får hvidvaskteamet klargjort 

hvor midlerne kommer fra. Som eksempel nævnes, at hvis det er aftalt med casevirksomheden, at 

casevirksomheden skal hjælpe kunden med investering for kr. 20 mio. dvs. at kunden har givet et mandat på 

kr. 20 mio., så sørges der for at indhentes oplysning om, hvor kunden har de her kr. 20 mio. fra.  

I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi fondsmæglerselskaberne, om de i forbindelse med etablering af en ny 

kunde, dokumenterer pengenes oprindelse. 21 fondsmæglerselskaber har svaret, hvoraf 15 har oplyst, at de 

dokumenterer pengenes oprindelse, mens 6 fondsmæglerselskaber ikke gør.125 Vi har derefter spurgt de 6 

fondsmæglerselskaber, som ikke dokumenterer pengenes oprindelse, om de så sandsynliggøre pengenes 

oprindelse. Her har to fondsmæglerselskaber svaret, at de altid gør, et fondsmæglerselskab, som kun gør det 

nogle gange, mens et fondsmæglerselskab som aldrig gør det. 

Efter at fået klargjort midlernes oprindelse fra mandatet, skal hvidvaskteamet løbende overvåge kundens 

depotkonto og sørge for, at der ikke kommer yderligere indbetaling, medmindre det er udbytte eller afkast fra 

de investeringer der er foretaget med de kr. 20 mio. Hvis dette sker, skal hvidvaskteamet igen få klargjort, hvor 

de penge, der er over de kr. 20 mio. stammer fra. Problematikken ligger ikke i at få sandsynliggjort, hvor de 

kr. 20 mio. eller de penge der kommer yderligere fra. Complianceansvarlig nævnte under i interviewet, at de i 

Den danske Fondsmæglerforening præcis har diskuteret dette. Complianceansvarlig nævnte som eksempel, at 

hvis der sidder 5 fondsmæglerselskaber, som alle sammen har fået kr. 20 mio. fra den samme kunde, betyder, 

at kunden har kr. 100. Men det ved de 5 fondsmæglerselskaber ikke. Det enkelte fondsmæglerselskab kender 

kun til de penge denne laver en mandataftale på dvs. de kr. 20 mio. Fondsmæglerselskab 1 sandsynliggør de 

kr. 20 mio. Det samme gør fondsmæglerselskab 2, 3, 4 og 5. Men ingen fondsmæglerselskaber vil nogensinde 

kunne vide, at kunden har kr. 100 mio. Det er fordi fondsmæglerselskaberne ikke må dele information med 

hinanden og har heller ikke pligt at spørge kunden til dennes samlede engagement. Hvis kunden så har delt 

disse ud på nok til at alle kan sandsynliggøre det beløb de har, så kan det godt være, at kunden kan have 3- 5 
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gange så mange som dem vi alle sammen sidder og sandsynliggør og vi sandsynliggør det på baggrund af 

samme information, eksempel at kunden har solgt en virksomhed og fået kr. 20 mio. ifm. salget.  

Problematikken ligger derfor også i, at fondsmæglerselskaber kun kan se en brøkdel og ikke hele engagementet 

som pengeinstitutter. Fondsmæglerselskaberne har nemlig ikke systemerne til det. Problematikken omkring 

systemer er behandlet under afsnit 7.2.6, hvor der henvises til.  

7.2.5.2 Overvågning af løbende udbetalinger 

I forbindelse med den løbende overvågning af udbetalinger, har hvidvaskansvarlig under interviewet oplyst, 

at det er en on-going diskussion, for det kan ikke være rigtigt, at det er fondsmæglerselskabers opgave at 

kontrollere, hvad kunden bruger sine penge på. Som eksempel nævnte hvidvaskansvarlig, at hvis kunden har 

fået udbytte for nogen investeringer og ikke har lyst til at øge sit mandat svarende til udbyttestørrelsen, så har 

kunden god ret til at hive disse penge ud fra depotkontoen. Men Finanstilsynet har under sin 

hvidvaskinspektion ytret, at hvis en kunde ikke normalt hæver penge fra sin depotkonto og lige pludselig 

vælger at gøre det, så skal casevirksomheden undersøge transaktionen. Det samme gælder, hvis 

transaktionsstørrelsen er over den fastsatte grænse i casevirksomheden. Ikke nok med overvågning, så skal 

casevirksomheden også dokumentere, hvad transaktionen omhandler. Men hvidvaskansvarlig oplyste dog 

også, at dette kan give en udfordring, fordi kunden kan undre sig en lille smule, hvis casevirksomheden 

begynder at spørge, hvad han eller hun bruger sine penge til og skal have dokumentation på dette. Dette med 

den begrundelse, at casevirksomheden ikke er dennes bank. Kunden får dårligt nok dette spørgsmål fra sin 

bank, fordi banken kan se om bag systemet, hvad pengene bruges til. Derudover nævnte hvidvaskansvarlig, at 

kunden oplever, at denne bliver spurgt om nogen ting, som kundens bank ikke engang spørger om. Så kan 

kunden syntes det er besværligt at være kunde i casevirksomheden og tænke, at det nok er nemmere, hvis 

kunden så vælger sin bank til at forvalte sine penge. Dette kan derfor også give en lille smule 

konkurrencevridning. Complianceansvarlig tilføjede også hertil, at deres casevirksomhed også bliver nødt til 

at være mere opdragende på deres kunder, for casevirksomheden kommer ikke igennem og vil nok ikke 

eksistere i branchen om 3 år, hvis de begynder at spørge kunden, om de må se en købsaftale på eksempel den 

bil, som kunden har købt via sin depotkonto eller de penge kunden har hævet, som bliver brugt til at få bygget 

et hus. 

Vi har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt de 6 fondsmæglerselskaber, som har svaret, at de løbende overvåger 

transaktionerne, om det giver dem værdi at overvåge de løbende transaktioner.  

To fondsmæglerselskaber har svaret i nogen grad, et fondsmæglerselskab har svaret slet ikke mens to selskaber 

har svaret i mindre grad.126 Vi har efterfølgende spurgt de 6 fondsmæglerselskaber, om de også dokumenterer 
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de transaktioner, som de fandt mistænkeligt under den løbende overvågning. Her har 5 fondsmæglerselskaber 

svaret at de dokumenterer mistænkelige transaktioner, mens et fondsmæglerselskab har svaret, at de ikke 

gør.127 De 5 fondsmæglerselskaber, som dokumenterer mistænkelige forhold, er blevet spurgt, om det giver 

værdi for dem at indhente dokumentation på de løbende transaktioner, som er fundet mistænksomme. Her har 

3 fondsmæglerselskaber svaret i mindre grad, mens et fondsmæglerselskab har svaret i høj grad og et andet 

fondsmæglerselskab har svaret, at de ikke ved det.128 Vi har også spurgt de 5 fondsmæglerselskaber, om de 

oplever udfordringer i forbindelse med indhentelse af dokumentation af transaktioner, som er fundet 

mistænksomme under overvågningen. Her har 3 af de 5 fondsmæglerselskaber svaret, at det giver dem 

udfordring i forhold til, at kunden ikke forstår, hvorfor denne skal dokumentere dette, når kunden allerede har 

gjort det overfor banken. To af de fem fondsmæglerselskaber har også svaret, at det giver konkurrencevridning 

på markedet, da kunden så vælger et fondsmæglerselskab fra og i stedet investerer via sin bank, som allerede 

har adgang til data. Et fondsmæglerselskab har derudover svaret, at det giver udfordring i forhold til, at kunden 

ikke vil udlevere visse dokumenter. Der er kun et fondsmæglerselskab af de 5 fondsmæglerselskaber, som ikke 

oplever udfordringer i forhold til indhentelse af dokumentation på mistænkelige transaktioner. Det må derfor 

kunne ligges til grund, at der er udfordringer i forbindelse med ind-hentelse af dokumentation på mistænkelige 

trans-aktioner.  

Complianceansvarlig 

oplyste under interviewet, 

at det de kan gøre for at 

håndtere denne situation, 

er at gøre deres kunder 

opmærksom på, at 

kontoen kun må bruges til 

investeringsøjemed og at 

kunden ikke må lave 

betalinger til 

privatforbrug fra denne 

konto. Hvis kunden så har 

brug for midlerne fra 

denne konto, så skal 

han/hun overføre beløbet 

til en af sine andre bankkonti, som casevirksomheden ikke har adgang til. Casevirksomheden opgave vil i 

denne situation kun være at dokumentere, at det overførte beløb, er overført til en af kundens andre konti. 

 
127 Bilag 9 – spørgsmål 18 
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mistænkelige transaktioner 
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Herfra skal casevirksomheden ikke fokusere og indhente dokumentation på, hvad der skal ske fra den 

bankkonto. Dette går hen og bliver pengeinstituttets opgave.  

Men hvidvaskansvarlig oplyste, at det er dobbelt arbejde og vurderer ikke, at det er sådan de fanger de 

kriminelle. Hvidvaskansvarlig nævnte også i interviewet, at denne sad i et netværk, hvor repræsentanter fra 

bankerne sagde, at de overvåger og overvåger og indberetter og indberetter, men at de ikke mener, at det er 

her de finder de kriminelle. Det er blevet drøftet i netværket, at de mener, at der skal helt andet til for at fange 

de kriminelle. De skal ikke sidde og kigge på almindelig overvågning på en konto. Jo måske nogen af dem, 

men dette er en lille procentdel. Overvågningen bør gøres smartere. Hvidvaskansvarlig tror helt overordnet, at 

alle i branchen kommer til at lave for meget eller i hvert fald forkert arbejde, for loven er skrevet på bagkant 

af nogen sager som man så på baggrund af noget kriminalitet. Som hvidvaskansvarlige sagde under 

interviewet, er de kriminelle altid klogere og 5 steps foran. Så hvidvaskansvarlig mente, at det den finansielle 

sektor sidder og laver nu, måske slet ikke er det, som de kriminelle bruger som metoder nu. Derfor sagde 

hvidvaskansvarlig også, at det også svært at forebygge noget, hvor der kun er data på noget bagkant. 

Finanstilsynet bekræfter også i dette forhold i deres nyhedsbrev fra den 8. maj 2019. I deres nyhedsbrev skriver 

de, at de i forbindelse med deres inspektioner har kunne konstatere, at kunder og transaktioner ikke bliver 

overvåget tilstrækkelig grundigt og at virksomhederne også skal være opmærksomme på, at kriminelle hele 

tiden udvikler deres metoder. Det betyder også, at den overvågning, som måske er tilstrækkelig idag ikke 

nødvendigvis er tilstrækkelig i morgen.129 

Men hvis der er tale om dobbelt kontrol og det måske ikke engang er effektivt, hvorfor skal 

fondsmæglerselskaber, så stadig lave den løbende overvågning af transaktioner fra depotkontoen, når disse 

allerede kontrolleres af banken? Under interviewet oplyste complianceansvarlig, at Finanstilsynet under 

hvidvaskinspektionen sagde, at casevirksomheden ikke 100 % kan længe sig op ad banken, for der er mange 

huller i bankernes procedure. Så jo flere led de kunne involvere desto bedre. Finanstilsynet oplyste også, at det 

også var derfor de kørte en kampagne på fondsmæglerselskaber lige nu. Hvis bankerne ikke fanger, hvad gør 

fondsmæglerselskaber så for at fange det i 2. led? For nogen skal fange det og jo flere led de kriminelle kan 

blive fanget i, jo stærkere procedure der er i alle ledende, jo højere er chancen også for at fange dem.  

Vi har undersøgt alle hvidvaskinspektionerne der er foretaget hos pengeinstitutter, hvor redegørelsen er 

offentliggjort af Finanstilsynet i perioden 1. januar 2019 – 31. oktober 2020. Der har været 11 

hvidvaskinspektioner hos pengeinstitutter i denne periode, hvoraf 3 af dem kun har haft fokus på 

transaktionsovervågning.130 

 
129 Overholdelse af hvidvaskreglerne skal være bedre s. 10 
130 Bilag 10 
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På baggrund af analyse af redegørelserne fra hvidvaskinspektionerne, er der i 8 af de 11 hvidvaskinspektioner 

på pengeinstitutter, påbud omkring transaktionsovervågningen. Dette svarer til 72,73%. I analysen kan ses, at 

hver bank ved hver hvidvaskinspektion får minimum to påbud.  

Hvidvaskinspektionerne på pengeinstitutterne bekræfter Finanstilsynets ytring om bankernes huller og 

complianceansvarliges udtryk under interviewet, om at det var en fallit erklæring om, at lovgivningen også 

gælder for pengeinstitutter som det gælder andre, men at den ikke er skudsikker i pengeinstitutterne. Herudover 

bekræfter de hvidvaskskandaler fra banker, som der har været i de seneste år, også forholdet. Her kan blandt 

andet nævnes Danske Banks hvidvasksag131, Københavns Andelskasse132 og den store hvidvasksag, der bliver 

benævnt som Operation Greed, som blev kendt efter, at Operation X lavede en dokumentar om sagen. Sagen 

fra Operation Greed viste, at 7 danske banker var involveret i hvidvasksager.133       

Finans Danmark, har skrevet en artikel om den etablerede hvidvask task force, der har til formål at undersøge 

og komme med anbefalinger til, hvordan indsatsen imod hvidvask og terrorfinansiering fremadrettet styrkes 

gennem fælles initiativer og løsninger på tværs af den finansielle sektor. Finans Danmark udgav i november 

2019 25 konkrete forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering hos pengeinstitutter.134 Men selvom 

der laves disse tiltag, tyder det til at bankerne stadig er langt fra at have effektive kontroller på området. De 

anbefalinger der nævnes fra Finans Danmark, har en tidshorisont til 2025.   

Fondsmæglerselskaberne står derfor stadig med den udfordring om at overvåge transaktioner, hvor de ikke har 

samme indsigt som pengeinstitutter, da de ikke kan se bag om systemet som pengeinstitutterne og udfordringen 

i forhold til indhentelse af dokumentation på transaktioner, som skal overvåges jf. hvidvaskloven § 25 stk. 1 

og § 25 stk. 3. Denne udfordring bekræftes også af fondsmæglerforeningens høringssvar fra december 2019 

vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme. Her skriver fondsmæglerforeningen i forhold til den løbende overvågning 

følgende: 

”Beskrivelsen af pligten til løbende at overvåge en kundes transaktioner og aktiviteter kunne med fordel 

udvides til at beskrive, hvordan virksomheder, der yder investeringsrådgivning eller skønsmæssig 

porteføljepleje, kan iagttage pligten. Som udgangspunkt vil transaktioner foretaget i henhold til en aftale om 

skønsmæssig porteføljepleje altid være foretaget af virksomheden hvorfor det er vanskeligt at se, hvordan 

overvågningen af transaktionerne skal udføres. I de tilfælde hvor midlernes oprindelse skal klarlægges, men 

hvor virksomheden ydelser/produkter til kunden alene omfatter en begrænset del af kundens formue, bør det 

af vejledningen fremgå, at virksomheden alene er forpligtet til at indhente oplysninger som sandsynliggør, at 

 
131 https://www.berlingske.dk/virksomheder/spoergsmaal-og-svar-om-danske-banks-hvidvasksag  
132 https://www.berlingske.dk/virksomheder/koebenhavns-andelskasse-sigtet-for-hvidvask  
133https://nyheder.tv2.dk/2019-12-02-laekkede-dokumenter-viser-hvordan-syv-danske-banker-er-involveret-i-
hvidvasksag 
134 https://finansdanmark.dk/media/40196/pixi-udgave-hvidvask-task-forcens-anbefalinger.pdf 
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oprindelsen er midlerne, er legitim, uden at klarlægge oprindelsen af de eksakte midler, som virksomheden 

forvalter for kunden.”135 

Fondsmæglerforeningen skriver i samme høringssvar også følgende: 

”I og med at kunder hos fondsmæglerselskaber også vil være kunder i andre finansielle virksomheder, og 

fondsmæglerselskaber ikke har nødvendigvis det samme kendskab til kundernes økonomiske forhold som 

banker med en bredere produktpalette, kan fondsmæglerselskabets adgang til data om, hvad der er sædvanlig 

adfærd for den enkelte kunde, være begrænset.”136 

I de hvidvaskinspektioner, som er udført på de tre fondsmæglerselskaber i 2020 og hvor rapporten er 

offentliggjort, viser, at to af fondsmæglerselskaberne får påbud om løbende overvågning.137 Som nævnt 

ovenfor prøver fondsmæglerforeningen og herudover også det enkelte fondsmæglerselskab at skabe dialog 

med Finanstilsynet om, hvad der forventes helt præcist fra et fondsmæglerselskab i forbindelse med den 

løbende overvågning og hvilke udfordringer de står overfor som fondsmæglerselskab. Selv med denne indsats 

står fondsmæglerselskaber dog stadig med denne udfordring. 

7.2.6 Udfordring #6 – Data- og systemudfordringer 

Compliance- og hvidvaskansvarlig har under interviewet flere gange nævnt, at casevirksomheden og også 

generelt fondsmæglerselskaber har den udfordring, at de i forbindelse med den løbende overvågning ikke har 

de data og systemer til at kunne udføre en effektiv kontrol. Fondsmæglerselskaber har ikke mulighed for at gå 

bag om systemet og se hvor pengene kommer fra eller hvor de er endt henne, ligesom pengeinstitutter kan. 

Fondsmæglerforeningen i deres høringssvar fra december 2019 skriver også følgende: 

”Det er f.eks. særligt udfordrende at se, hvordan fondsmæglerselskabers overvågning af kunder 

hensigtsmæssigt kan tilrettelægges og understøttes af IT. Det er foreningens opfattelse, at vejledningen er 

udtryk for generelt høje krav og forventninger til IT-systemer, hvis anvendelse vanskeliggøres af, at 

fondsmæglerselskaber har relativt få, men særdeles forskelligartede kunder, og at transaktionerne sker via at 

pengeinstitut, hvor kunderne i øvrigt er legitimeret.”138 

I spørgeskemaundersøgelsen svarer 3 af de 6 fondsmæglerselskaber, som løbende overvåger ind- og 

udbetalinger, at de oplever data, system og ressourceudfordringer i forbindelse med den løbende overvågning. 

et af de 6 fondsmæglerselskaber oplever kun system og ressourceudfordringer mens et af de 6 

 
135 Høringssvar vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvask og finansiering af terrorisme fra 2. december 2019 s. 5 
136 Høringssvar vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvask og finansiering af terrorisme fra 2. december 2019 s. 2 
137 Bilag 12 
138 Høringssvar vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvask og finansiering af terrorisme fra 2. december 2019 s. 2 
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fondsmæglerselskaber kun oplever data udfordringer.139 Der er kun et fondsmæglerselskab som har svaret, at 

de ikke oplever nogen udfordringer i forbindelse med den løbende overvågning.  

Complianceansvarlig nævnte også under interviewet at Den danske Fondsmæglerforening har kæmpet med at 

få taletid hos Finanstilsynet gennem mange år, om et forslag om, at fondsmæglerselskaber skal blive tvunget 

ind i en ordning lidt ligesom garantifonden, hvor fondsmæglerselskaberne skal betale et kontingent, for at 

nogen ligesom klinkede sig op på de konti, som det enkelte fondsmæglerselskab havde adgang til. Så kunne 

fondsmæglerselskabet forespørge på de forhold, som fondsmæglerselskabet ikke kan se, fordi de ikke er en 

bank. dvs. en eller anden uafhængig enhed, der skal have muligheden for at kigge om bag systemet som banker. 

Derefter skal fondsmæglerselskabet kunne forespørge denne uafhængige enhed om de transaktioner, som er 

kommet frem i forbindelse med fondsmæglerselskabets kontrol, som de ikke kan komme videre med, uden at 

forstyrre kunden i første omgang. Når transaktionerne er undersøgt, skal fondsmæglerselskabet få en rapport 

tilbage fra denne uafhængige enhed, som fondsmæglerselskabet så kan vælge og bruge og tolke på. 

Hvidvaskansvarlig tilføjede hertil, at pengeinstitutter også har udfordringer indenfor IT. Hvidvaskansvarlig 

nævnte som eksempel, at hvis en kunde bliver smidt ud af Nordea, fordi kunden er mistænkt for at have 

hvidvasket penge, så kan Nordea lave interne notater på denne kunde og sørge for, at denne aldrig kan blive 

kunde igen hos Nordea. Men Nordea kan ikke videregive sine informationer til de andre pengeinstitutter og 

denne kan derfor gå over og blive kunde hos Danske Bank, Sydbank eller en 3. Tit sidder de kriminelle også 

flere steder og har flere pengeinstitutter, så der kan også være nogen brudstykker et sted i en bank. Hvis 

pengeinstitutterne får muligheden for at dele informationer med hinanden, kan de også se hele billedet. Dette 

vil derfor også kunne afsløre personen meget tidligere.  Derfor kæmper pengeinstitutterne om at få lavet en 

fælles platform og fælles indsigt. 

Inspektionerne på den løbende overvågning i pengeinstitutter bekræfter også, at pengeinstitutter har 

udfordringer med deres IT-system, som anvendes til den løbende overvågning. Finans Danmarks rapport om 

finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering bekræfter også udfordringen omkring den 

manglende deling tværs af banker.140 

I rapporten illustrerer de problematikken omkring den manglende deling tværs af banker som følgende: 

 
139 Bilag 9 – Spørgsmål 17 
140 Finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering s. 33 
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Figur 24: Barrierer i forhold til tavshedspligten udvidet – Kilde: Finanssektorens indsats mod hvidvask og 

terrorfinansiering figur 9 

 

Complianceansvarlig nævnte under interviewet også, hvis Finanstilsynet ligger op til, at der skal 

systemunderstøttes, kan det også være en udfordring i forhold til fondsmæglerselskabers bundlinje. Hertil 

tilføjede complianceansvarlig, at der er mange fondsmæglerselskaber, som er små virksomheder, hvilket kan 

bekræftes af data fra bilag 1. Hvis et fondsmæglerselskab skulle gå hen og købe et system, der skal understøtte 

hvidvaskprocesserne, vi det minimum koste kr. 1 mio. Dette kan være mange penge for et fondsmæglerselskab 

og kan have en kæmpestor betydning for det enkelte fondsmæglerselskabs bundlinje. Derefter er der så de 

løbende betalinger for vedligeholdelse mv.  

Finanstilsynet har udarbejdet en rapport af markedsudviklingen på fondsmæglerselskaber på baggrund af 

disses regnskabstal for året. Den seneste udarbejdede rapport fra Finanstilsynet er på baggrund af regnskabstal 

fra 2019. Fondsmæglerselskabers årsregnskab udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.  

I 2019 havde fondsmæglerbranchen haft et resultat efter skat på kr. 1.047 mio. mod kr. 818 mio. i 2018. Dette 

svarer til en stigning på 28 %.  Siden 2016 er det en stigning på 91,76 %, selvom der kun er tale om en stigning 

fra 39 fondsmæglerselskaber i 2016 til 49 fondsmæglerselskaber i 2019.141 

Fondsmæglerselskaber skal jævnfør lov om finansiel virksomhed overholde to nøgletal, som er solvenskrav 

samt minimumskapital.  Et fondsmæglerselskab skal altid have minimum 8 % i solvenskrav jf. lov om finansiel 

 
141 Bilag 3 
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virksomhed § 125. Herudover skal et fondsmæglerselskab altid opretholde et minimumskapital svarende til 

EUR 50.000 jf. lov om finansiel virksom § 9 stk. 8 nr. 2. 

Solvenskravet er et udtryk for Finanstilsynets vurdering af fondsmæglerselskabernes tilstrækkelige 

kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Finanstilsynet kan stille krav til, hvilken type 

kapital der kan anvendes til opfyldelse af det individuelle solvenskrav. 

For at et fondsmæglerselskab kan beregne solvenskravet, skal fondsmæglerselskabet først opgøre 

kapitalgrundlaget, som udgør det højeste af: 

- Minimumskapitalen og 

- 25 % af sidste års faste omkostninger 

Værdien af de sidste års faste omkostninger opgøres på baggrund af følgende faste omkostninger: 

- Udgifter til personale og administration 

- Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver  

- Andre driftsudgifter  

I 2019 udgjorde solvensprocenten i fondsmæglerbranchen på 22,6%, hvilket er langt over de 8 %. Hvis der ses 

på det enkelte selskab, har 7 ud af 49 fondsmæglerselskaber et solvensprocent på under 10. 23 af de 49 

fondsmæglerselskaber har et solvensprocent, der ligger mellem 10 og 25 %, mens 18 af 49 

fondsmæglerselskaber har et solvensprocent på over 25 %. Der er kun et fondsmæglerselskab, hvor 

solvensprocenten er ukendt. Dette skyldes, at dennes årsrapport endnu ikke er offentliggjort, da første 

regnskabsår udløber 31. december 2021.142 

Solvensprocenten er påvirket af de faste omkostninger. I fondsmæglerbranchen udgjorde de faste 

omkostninger i 2019 kr. 1.684 mio. mod de kr. 1.533 mio. i 2018. Dette svarer til en stigning på 9,85 %. De 

faste omkostninger er siden 2016 steget med 38,83%. Finanstilsynet har i sin rapport for markedsudvikling for 

2019 på fondsmæglerselskaber belyst, at omkostningsarten i fondsmæglerselskaber fordeles ca. 50/50 mellem 

lønomkostninger og administrationsomkostninger. Administrationsomkostninger dækker typisk over IT-

omkostninger, husleje, konsulentydelser mv.143  For at fondsmæglerselskab kan overholde sit solvenskrav, er 

fondsmæglerselskabet altid nødt til at tænke på de faste omkostninger.144 

Finanstilsynet nævner dog i deres rapport for markedsudvikling i fondsmæglerselskaber, at 

fondsmæglerselskaber til sammenligning med pengeinstitutter har høje solvensprocenter og dermed relativt 

 
142 Bilag 1 
143 Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 figur 6 
144 Bilag 3 
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meget kapital i forhold til deres risikoeksponering. Det er også især de mindre fondsmæglerselskaber, som har 

høje solvensprocenter.145  

Alternativt kan casevirksomheden selv udvikle et system. Men som complianceansvarlig nævner, er det både 

tidskrævende og udfordringen her er også, at for at have så effektive processer og kontroller indenfor den 

løbende kontrol, er det vigtigt, at det er muligt for fondsmæglerselskabet at se bag om systemet ligesom banker. 

Men dette er slet ikke en mulighed grundet den nuværende lovgivning, som ikke giver mulighed for at dele 

data. Derudover skal det enkelte fondsmæglerselskab igen holde øje med sine faste omkostninger, som vil 

have betydning for solvenskravet. Udvikling af et IT-system vil alt i alt betyde, at fondsmæglerselskabet skal 

have ansat en uddannet og ekspert indenfor dette område. 

Hvis der ses på de 25 anbefalinger, som Hvidvask Task Force fra Finans Danmark har skrevet i deres rapport 

i november 2019 og afleveret, er den første anbefaling også fælles it-løsninger. Denne fælles it-løsning skal 

kunne følgende: 

- KYC: Ny fælles standard for kundekendskabsprocedurer 

- Pasvalidering: Ny løsning som skal validere match mellem CPR- og pasnummer 

- Fælles PEP/RCA-register: Nyt fælles register, der skal forankres i myndighedsregi 

- Fælles dataregister: Et register på alle tre ovenstående initiativer 

- Kontoopslagsportal: En portal over hvem der ejer bankkonto eller bankboks 

Under deres anbefaling nævner Finans Danmark også, at sektoren allerede er gået om en fælles vision på it-

området, men at det også kommer til at kræve store investeringer fra pengeinstitutterne. Men for at dette it-

system skal kunne anvendes og blive realiseret, kræver det også politisk vilje til regel- og lovændring. Her 

mener Hvidvask Task Force, at samfundet skal stille de værktøjer til rådighed, som pengeinstitutterne har 

behov for, for at løse opgaven. Her mener Linda Nielsen, som er juraprofessor på Københavns Universitet og 

som har stået i spidsen for Hvidvask Task Forcens arbejde som formand, at det er i forhold til at sikre, at 

pengeinstitutterne har mulighed for at dele oplysninger og data med hinanden. I rapporten nævnes dog også, 

at det på nuværende tidspunkt er en udfordring for den finansielle sektor, da lovgivningen i dag ikke give 

mulighed for det.146  

Hvidvask Task Force ser op til nabolandet Storbritannien, som i 2015 indførte et samarbejde mellem banker 

og myndigheder med navnet Joint Money Laundering Intelligence Task Force (JMLIT). JMLIT har pr. august 

2019 behandlet over 650, som har ført til over 150 anholdelser. Der er blevet beslaglagt over 35 millioner pund 

og der er lukket flere end 2.000 konti, der havde forbindelse til næsten 290 millioner kroner.147  

 
145 Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 s. 16 
146 Finanssektorens indsat mod hvidvask og terrorfinansiering s. 6-7 
147 Banker vil sidde med ved bordet, når hvidvasksager optrevles  
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Det må på baggrund heraf kunne konkluderes, at fondsmæglerselskaber står overfor en stor udfordring i 

forhold til data og systemer. Dette gælder også pengeinstitutterne.  

For at kunne effektivere processerne for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, kræver det 

derfor et fælles samfundsansvar for at få skabt et fælles IT-system der kan anvendes tværs af brancher og 

hjælpe til med bekæmpelse af hvidvask- og finansiering af terrorisme. Som complianceansvarlig også nævner, 

hvis pengeinstitutterne ikke fanger de kriminelle, er chancen for at de som fondsmæglerselskab fanger de 

kriminelle meget lille. 

7.2.7 Udfordring #7 – Administrativ byrde herunder ressource udfordringer  

Efter implementering af det 4. hvidvaskdirektiv, der gik fra at være en regelbaseret til risikobaseret tilgang, 

har betydet, at alle som er underlagt hvidvaskloven, har fået flere administrative processer for at efterleve 

denne lovgivning. Vi spurgte hvidvask- og complianceansvarlig under interviewet, om de i deres branche 

kunne mærke en forholdsmæssig stor administrativ byrde hos deres selskab og deres kunder, som følge af 

implementering af loven. Hertil svarede hvidvaskansvarlig, at det ikke kun var fondsmæglerbranchen, som 

havde fået mere administrativt arbejde relateret til hvidvaskloven, men det havde alle som var underlagt 

hvidvaskloven. Som hvidvaskansvarlig sagde:  

”Der er jo ikke nogen virksomheder, ikke nogen pengeinstitutter eller pengeforvaltere, nogen overhovedet som 

ikke kan se, at det koster penge at være underlagt denne lovgivning. Fordi der går mange ressourcer til og de 

fleste virksomheder har i en eller anden grad steppet op og hyret nogen flere mennesker eller har fået nogen 

eksisterende mennesker, der så laver en større andel af deres tid og bruger det på forebyggelse af hvidvask.” 

148 

Som nævnt under afsnit 5.3 er virksomheder underlagt flere hvidvaskkrav efter 4. hvidvaskdirektiv. For at 

kunne løfte denne opgave, er der brug for ressourcer. Hvis vi ser på pengeinstitutterne, havde de i 2018 3.119 

ansatte indenfor AML (anti money laundering) og compliance. Det er disse ansatte, som har til opgave at 

overvåge og sikre, at pengeinstitutterne ikke misbruges til hvidvask, terrorfinansiering eller anden finansiel 

kriminalitet. Dette antal er i 2019 steget til 4.268 medarbejdere, svarende til en stigning 36,84%. Finans 

Danmark skriver også i deres rapport, at der udover de 4.268 medarbejdere, er alle de ansatte i andre 

jobfunktioner, også som led i deres arbejde involveret i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Som 

eksempel nævnes kunderådgiverne.149  

Dette kan casevirksomheden også bekræfte. Complianceansvarlig nævnte under interviewet, at det ikke er 

nogen hemmelighed, at da complianceansvarlig startede for 10 år siden, havde man den tankegang, at 

transaktioner mv. skete igennem banken og at det dermed var bankens ansvar. Der var ingen tvivl om, at med 

 
148 Bilag 7 – spørgsmål 10 
149 Finanssektorens indsat mod hvidvask og terrorfinansiering s. 19 
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de seneste reguleringer i hvidvaskloven, at det ikke længere er sådan. Men herudover var det også både de 

uheldige hvidvasksager, der havde været, og udviklingen i samfundet der betød, at der kom mere fokus på 

området. Complianceansvarlig nævnte blandt andet her, at tingene også er blevet meget mere elektroniske og 

der dermed også er kommet åbenhed. Der er også flere grænseoverskridende transaktioner, kryptovaluta mv. 

hvilket også betød, at lovgivningen var nødt til at blive anderledes for at kunne bekæmpe hvidvask og 

finansiering af terrorisme. Men der var ingen tvivl om, at det har givet mere administrativ byrde. Lige nu sidder 

der i casevirksomheden udover hvidvaskansvarlig, to medarbejdere, som har ansvaret for KYC og den løbende 

opdatering af dokumenter. Udover dette bidrager en medarbejder med data, som skal bruges til den løbende 

overvågning af transaktioner og en medarbejder, som står for kontrol af disse.150 Ikke nok med dette nævner 

complianceansvarlig, at alle kunderådgivere nu også klædes på til at kunne fange signaler for mistanke om 

hvidvask og finansiering af terrorisme, når disse er på kundebesøg hos enten en potentiel eller nuværende 

kunde i casevirksomheden.151 

Finans Danmark nævner også i deres rapport, at hvidvaskbegrebet og hvidvaskloven nu rummer alt fra 

hvidvask via internationale komplicerede konstruktioner ved brug af skuffeselskaber og stråmænd til for 

eksempel skattesnyd, socialt bedrageri og it-relateret kriminalitet. Derfor kræver opgaven om at forebygge 

hvidvask og finansiering af terrorisme også mange ressourcer og mange forskellige typer tiltag.152 

Udfordringen ligger også i, at alle de tiltag der laves hos både fondsmæglerbranchen, branchen for 

pengeinstitutter og generelt også alle de andre brancher omfattet af loven, ikke vides, om det rammer rigtigt. 

Jævnfør hvidvaskansvarlig i casevirksomheden, er det hendes vurdering, at med de tiltag der laves nu, for at 

efterleve loven, rammer forkert. Som nævnt tidligere, så overvåger og overvåger virksomhederne og 

efterfølgende indberetter og indberetter ved mistænkelige forhold. Men det er ikke her hvidvaskansvarlig tror, 

at virksomhederne vil ramme de kriminelle. Der skal noget andet til. Ikke ved at kigge på almindelig 

overvågning. Dette bekræfter Finans Danmark også. De skriver i deres rapport, at selvom sektoren og 

myndighederne gør alt hvad de kan for at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, kan truslen 

fra hvidvask og terrorfinansiering ikke nedbringes helt. Dette kan blandt andet forklares med, at de 

professionelle kriminelle er dygtige og intelligente. De følger med tiden og udvikling og udvikler derefter 

metoder i takt med nye systemer og teknologier for at kunne involvere det finansielle system. Hvis der ses på 

organiseret kriminalitet, er det også tydeligt, at de kriminelle er hurtige til at finde nye veje til at misbruge det 

finansielle system til finansiel kriminalitet. Her kan som det seneste blandt andet nævnes, at den tidligere måde 

til at stjæle penge på var ved at udgive sig for at være direktøren i en virksomhed og eksempel via en mail bede 

regnskabsafdelingen overføre store summer til falske konti. Nu er de kriminelle gået væk fra denne metode og 

bruger nu metoden, hvor de ændrer kontonummeret på en faktura. Alene de første seks måneder af 2020, er 

 
150 Oplysninger fra telefonmøde med complianceansvarlig i casevirksomheden den 30. oktober 2020. 
151 Bilag 7 
152 Finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering s. 27 
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der via denne nye metode stjålet for kr. 26,2 mio.153 Den andet tendens på snyd og hvidvask lige nu er snyd 

med hjælpepakker. Landets banker har i forbindelse med hjælpepakkerne indtil videre underrettet SØIK om 

snyd af disse i over 2.800 tilfælde, siden hjælpepakkerne blev implementeret i april 2020. Bare i begyndelsen 

af juni var tallet på 100.154 Dette betyder også, at både myndigheder, pengeinstitutter og alle andre, som er 

underlagt hvidvaskloven, mange gange vil være et skridt bagefter i forhold til de nyeste metoder, som de 

kriminelle bruger.155 Som hvidvaskansvarlig også sagde under interviewet hedder loven ”forebyggelse mod 

hvidvask og finansiering og terrorisme”. Men det er svært at forebygge noget, når man som virksomhed kun 

har data på bagkant og loven er skrevet på bagkant af nogen sager, man så på baggrund af noget kriminalitet.156 

Den finansielle sektor skal stå på mål for de gældende regler i hvidvaskloven. Denne lov stiller de 

grundlæggende rammer for organisering, forretningsmæssige politikker, lavpraktiske forretningsgange mv. 

Derudover stiller den krav til KYC både i form af identitet og forståelse af, hvilke ydelser og service den 

enkelte kunde ønsker og hvorfor. På trods af dette og de tiltag der tages, er der stadig iboende dilemmaer, som 

hele den finansielle sektor skal kunne forebygge. 

Et fondsmæglerselskab havde under sit svar på spørgeskemaet også skrevet følgende: 

”Jeg gentager gerne, at med vores tilladelse (til at yde investeringsrådgivning), så er hele setuppet som at 

skyde gråspurve med atomvåben (og ikke kanoner)”157  

Med dette skal forstås, at der gøres rigtig meget, uden noget af det giver rigtig værdi. 

For at kunne forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme har regeringen lavet yderligere tiltag på området, 

som af fondsmæglerforeningen anses for at være yderligere byrdefuld administration. Fondsmæglerforeningen 

modtog som andre finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, Finanstilsynets høring af 19. 

marts 2020 vedrørende udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for tilsynets 

risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Bekendtgørelsen ligger op til 

kvartalsvise detaljerede indrapporteringer, som i sidste ende skal hjælpe Finanstilsynet med at udarbejde 

risikovurderinger af de enkelte virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og tilrettelægge sit tilsyn på 

hvidvaskområdet herefter. Fondsmæglerforeningen argumenterer i sit høringssvar, at de fleste danske 

fondsmæglerselskaber har en iboende risiko, som er undermiddel, hvilket også kan bekræftes af 

spørgeskemaundersøgelsen. Dette gælder især fondsmæglerselskaber, som har en mindre/begrænset licens, 

hvor de alene har licens til at yde investeringsservice i form af: 

 
153 https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/kriminelle-stjal-26-mio-kroner-fra-virksomheder-med-udspekuleret-metode/ 
 
154 https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/bankerne-har-underrettet-myndighederne-om-snyd-med-hjaelpepakker-over-
2800-gange/ 
155 Finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering s. 27 
156 Bilag 7 - Spørgsmål 11 
157 Bilag 9 – Spørgsmål 26 
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- investeringsrådgivning 

- modtagelse og formidling af ordrer og  

- skønsmæssig porteføljepleje.  

For investeringsservices er kendetegnet, at kunderne opbevarer deres midler i form af kontanter og 

værdipapirer i deres pengeinstitutter. Køb og salg af værdipapirer og herudover transaktioner på depot eller 

almindelig konto i forbindelse med disse køb og salg, sker hos pengeinstitutterne og ikke af 

fondsmæglerselskaber. Størstedelen af fondsmæglerselskaber er hverken konto- eller depotførende og er derfor 

ikke i besiddelse af kundernes midler i form af kontanter og værdipapirer.  

Herudover skriver fondsmæglerforeningen i deres høringssvar, at der efter deres vurdering mangler en 

proportionalitetsvurdering, der tager højde for de mange forskellige slags virksomheder, der er underlagt 

hvidvaskloven. Forpligtelsen om at rapportere kvartalsvis er efter fondsmæglerforeningen unødigt byrdefuld 

og ressourcetung på baggrund af, at der ikke er proportionalitet mellem indberetningspligterne og vurdering 

af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. De omfattede virksomheder skal 

rapportere de samme oplysninger uden at tage højde for, at virksomheder med meget lidt kundeforhold skal 

belastes af kvartalsvis omfattende rapportering.  

Derfor foreslår fondsmæglerforeningen i deres høringssvar, at der tages følgende undtagelser fra kravet om 

kvartalsvis rapportering: 

- Selskaber, herunder fondsmæglerselskaber, som ikke opbevarer kundens midler på egne konti/depoter 

- Selskaber, herunder fondsmæglerselskaber, som ikke har licens til at handle for egen regning eller 

foretage ordreudførelse 

- Selskaber, herunder fondsmæglerselskaber, som primært opererer på det danske marked, og hvor 

formidles lavrisiko produkter, såsom kollektive investeringsordninger omfattet enten af FAIF/AIF158 

eller UCITS-lovgivningen. 

Hvis det ikke er muligt med ovenstående undtagelser, foreslår fondsmæglerforeningen, at hyppigheden for 

indberetninger ændres til årligt for de fondsmæglerselskaber, som kun har licens til at yde 

investeringsrådgivning, porteføljepleje og formidling af ordrer.159  

Udover hvidvaskloven, er fondsmæglerselskaber også underlagt en masse andre krav, som også kræver mange 

administrative ressourcer. Her kan blandt andet nævnes hele complianceområdet, som også er vokset de 

seneste par år. Dog vil den nye forordning og direktiv fra EU-kommissionen for investeringsselskaber i Europa, 

der også kommer til at gælde for de danske fondsmæglerselskaber, som træder i kraft den 26. juni 2021 medføre 

 
158 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
159 Høringssvar til Finanstilsynets høring over udkast til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for 
tilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven fra 29. april 2020 s. 1-3 
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lempeligere krav til nogen fondsmæglerselskaber. Den nye forordning og direktiv medfører, at danske 

fondsmæglerselskaber ikke længere vil blive defineret som FMS I og FMS II, men blive kategoriseret efter tre 

klasser. Formålet med denne nye lovregulering har til formål at udskille fondsmæglerselskaber og de særlige 

regler der gælder om disses ydelser og investeringsservice- og aktiviteter, fra lov om finansiel virksomhed. 

Dette fordi, der som nævnt under problemstillingen erkendes, at investeringsselskaber heriblandt 

fondsmæglerselskaber driver en anden type forretning end banker og andre kreditinstitutter.160 I forslag til 

forordningen argumenterede Europa-Parlamentet og Rådet med følgende ordlyd: 

”Det er tanken, at en bedre egnet tilsynrsramme med lavere omkostninger til regeloverholdelse for 

investeringsselskaber skal bidrage til i) at forbedre de overordnede forhold for virksomheder ii) fremme 

markedsadgang og konkurrence og iii) forbedre investorernes adgang til nye muligheder og bedre metoder til 

forvaltning af deres risici”161 

Den nye regulering medfører som før, at fondsmæglerselskaber vil blive kategoriseret efter 3 klasser, som 

bestemmes efter kvantitative kriterier og tærskelværdier. Klassificering om et fondsmæglerselskab bliver 

klassificeret under kategori 1, 2 eller 3 har stor betydning for de krav som det enkelte fondsmæglerselskab skal 

leve op til. Hvis et fondsmæglerselskab bliver klassificeret som et 1-fondsmæglerselskab, skal denne leve op 

til de krav, som svarer til lovregulering for banker. Jævnfør Finanstilsynets rapport, vil ingen af de danske 

fondsmæglerselskaber få status som kreditinstitut eller blive klassificeret som klasse 1-fondsmæglerselskab. 

Finanstilsynet forventer dog, at ca. 15 fondsmæglerselskaber vil blive klassificeret som klasse 2-

fondsmæglerselskab, mens de ca. 35 andre fondsmæglerselskaber vil blive klassificeret som klasse 3-

fondsmæglerselskab.  

Finanstilsynet skriver også i deres rapport, at der på europæisk plan er i alt ca. 2.500 investeringsselskaber, 

hvoraf der kun er ca. 25 selskaber, som forventes at blive defineret som klasse 1-selskaber. De ca. 1.000 vil 

blive klassificeret som klasse 2-selskaber mens de ca. 1.500 vil blive klassificeret som klasse 3-selskaber.162 

Så selvom der bliver lempet på andre områder for fondsmæglerselskaber fordi det blandt andet erkendes, at 

fondsmæglerselskaber ikke laver det samme som penge- og kreditinstitutter, kan der ikke løbes fra, at 

overholdelsen af hvidvasklovens regler giver stor administrativ byrde og ressource udfordringer. Det tyder 

også til, at den administrative byrde vil stige, hvis der ikke findes effektive måder på at forebygge risikoen. 

Den administrative byrde og ressourceudfordringer kan måske på nuværende tidspunkt løses ved at ansætte 

flere, som skal sidde med efterlevelsen af hvidvaskloven. Men dette vil betyde, at faste omkostninger i det 

enkelte fondsmæglerselskab vil blive forhøjet, som vil påvirke både bundlinje og solvenskravet. Hertil skal 

 
160 Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 s. 8 
161 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af 
forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 s. 6 
162 Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019 s. 8 
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udfordringen også ses med de udfordringer der er omkring data og systemer, som er nævnt under punkt 7.6. 

Ikke nok med dette skal det også ses i sammenhæng med om de tiltag der tages for at forebygge og bekæmpe 

hvidvask og finansiering i terrorisme overhovedet rammer rigtigt. 

7.2.8 Udfordring #8 – Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven og finansiering af terrorisme 

Hvidvask- og complianceansvarlig har under interviewet nævnt, at vejledningen afspejler, at Finanstilsynet 

ikke hvad et fondsmæglerselskab er. Herudover har de under interviewet også pointeret blandt andet følgende: 

- at de ikke tror, der er nogen i fondsmæglerbranchen, som der kan komme med et rigtig godt eksempel 

på, hvordan der kan hvidvaskes penge i et fondsmæglerselskab 

- at når lovgivningen er så bred og når der er så få vejledninger, som der er, så ligger alle og træffer 

egne individuelle valg på, hvad de hver især vil acceptere og hvad der skal kontrolleres. Så længe der 

er så mange valg man skal træffe også mange vidtgående muligheder for at tolke på ting og så få 

vejledninger til hvad man skal rette sig efter, er det også svært at finde en eller anden der siger, hvis 

første led ikke gør det, så gør anden led det  

- at lave en vejledning, hvor der kommer eksempler, hvor finanstilsynet ikke låst af disse, men mere 

som inspiration. Herefter kan fondsmæglerselskaber og også de andre bruge dette til at få en ide om 

hvad Finanstilsynet forventer 

- Eller at lave vejledninger til den samlede lovgivning, hvor der blev penslet ud på hvad der var af 

særlige forventninger til forskellige områder og brancher  

Vi har i spørgeskemaundersøgelsen spurgt, om fondsmæglerselskaberne i forbindelse med deres 

risikovurdering af den iboende risiko har indhentet inspiration fra Finanstilsynets vejledning om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Her har 22 af de 23 fondsmæglerselskaber svaret 

ja, mens et fondsmæglerselskab ikke har svaret på spørgsmålet.163 Efterfølgende har vi spurgt de 22 

fondsmæglerselselskaber, som har svaret ja, i hvor høj grad Finanstilsynets vejledning om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme har hjulpet deres fondsmæglerselskab med at 

vurdere den iboende risiko. Her har 9 fondsmæglerselskaber ud af de 22 fondsmæglerselskaber svaret ”i nogen 

grad” mens 6 har svaret ”i mindre grad”. Disse to svarkategorier svarer til en svarprocent på 68,18%. 

Vejledning fra Finanstilsynet om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskloven og finansiering af 

terrorisme er tilbage fra 2018. Det er blevet bekendt, at vejledningen er under revision nu af Finanstilsynet og 

har været i høring hos alle virksomheder, som er omfattet af loven. Den nye vejledning er dog endnu ikke 

offentliggjort. Derfor er vejledning fra 2018 stadig den gældende version.  

Tilbage i 2017 fik alle virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, tilsendt vejledningen i høring. I den 

 
163 Bilag 9 – spørgsmål 4 
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forbindelse havde fondsmæglerforeningen givet sit høringssvar til vejledningen i forhold til hvidvaskloven 

§§7-9 både i oktober 2017164, november 2017165 og februar 2018.166 Herudover havde fondsmæglerforeningen 

også givet sit høringssvar til hele vejledningen i august 2018.167 

Hvidvaskloven §§7-9 omhandler reglerne om risikovurdering og risikostyring herunder omkring tilstrækkelige 

skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller samt omkring skriftlige politikker for databeskyttelse og 

udveksling af oplysninger med henblik på at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.  

I høringssvaret fra oktober 2017 kommenterede fondsmæglerforeningen, at der fra deres branche ønskes i vidt 

muligt omfang en branchespecifik fortolkning af regler, så der ikke alene blev taget udgangspunkt i 

pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, men også fondsmæglerselskaber mv. 

Herudover kommenterede fondsmæglerforeningen også, at de kunne have udfordringer med at fortolke, hvor 

vidtgående pligterne til hvidvaskloven er. De ønskede derfor også, at vejledningen beskrev i hvilket omfang 

fondsmæglerselskabets konkrete tilladelse/aktiviteter, herunder hvis et fondsmæglerselskab opbevarede 

kunders midler eller værdipapirer, påvirkede pligterne. Her kom fondsmæglersforeningen også med eksempler 

på aktiviteter for at få en beskrivelse i vejledningen om, hvad de generelle risikofaktorer for disse aktiviteter 

var. Her nævnte fondsmæglerforeningen blandt andet skønsmæssig porteføljepleje, modtagelse og formidling 

af ordrer for investorernes regning eller udførelse af ordrer og i hvilket omfang et fondsmæglerselskab skal 

vurdere købers og sælgers kontoførende institutter og disses egen risikovurdering. 

Fondsmæglerforeningen efterspurgte også i denne høring eksempler på, hvad der skal indgå som 

”dokumentation” i vurderingen af de enkelte risikofaktorer for fondsmæglerselskaber, hvor transaktionerne 

foregår hos en tredjepart. Herudover kommenterede fondsmæglerforeningen, at fortolkningen af ”pligterne” 

burde udbygges og nuanceres, da det var fondsmæglerforeningens vurdering, at vejledningen på det tidspunkt 

var uklart i forhold til det enkelte fondsmæglerselskabs undersøgelsespligt. Her nævnte 

fondsmæglerforeningen også, om hvor godt det enkelte fondsmæglerselskab skulle have kendskab til sine 

kunder og midlernes oprindelse. 

I den nuværende vejledning fra Finanstilsynet, står der kun følgende omkring fondsmæglerselskaber: 

”For fondsmæglervirksomheder, kan nedenstående eksempel illustrere en konkret vurdering.  

 
164 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/6-h%C3%B8ringssvar/176_vejledning-
hvidvasklovens-7-9-fondsm%C3%A6glerforeningen-18-10.pdf  
165 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/6-h%C3%B8ringssvar/178_vejledning-
hvidvasklovens-7-9-fondsm%C3%A6glerforeningen-21-11-2017.pdf  
166 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/6-h%C3%B8ringssvar/182_den-danske-
fondsm%C3%A6glerforeningen-h%C3%B8ringssvar-af-2-februar-2018.pdf  
167 http://www.fondsmaeglerforeningen.dk/CustomerData/Files/Folders/6-h%C3%B8ringssvar/192_vejledning-til-
hvidvaskloven-13-08-2018.pdf  
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Fondsmæglere skal vurdere de produkter eller tjenesteydelser, som de udbyder. For fondsmæglere er lov om 

finansiel virksomheds bilag 4 og 5 derfor relevant i identifikationen af disse. Flere produkter og tjenesteydelser 

vil isoleret set indebære en begrænset risiko, og derfor skal de vurderes i forhold til de andre risikofaktorer, 

herunder fondsmæglerens kundetyper og eventuelle geografiske tilknytninger. F.eks. kan en fondsmægler 

udbyde skønsmæssig porteføljepleje, hvor transaktionerne alene sker via et pengeinstitut hvor fondsmægleren 

har tilstrækkelig tillid til, at der er effektive procedurer til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af 

terrorisme. Dette produkt vil som udgangspunkt vurderes til at indebære en begrænset risiko, men hvis 

produktet udbydes til PEP’er eller andre højt profilerede kunder eller udenlandske kunder, vil selve 

kundetypen kunne medføre en højere risiko, hvorfor der vil være behov for kundekendskabsprocedurer, der 

sikrer et godt og ajourført kendskab til kunderne og til midlernes oprindelse.”168 

Hvis ovenstående høringssvar sammenholdes med hvad der står i vejledningen, er eksemplet fra Finanstilsynet 

meget overordnet og kortfattet. Vejledningen tolkes også på den måde, at et godt kendskab til midlernes 

oprindelse først skal ske, når der er tale om kunder med høj risiko. I hvidvaskloven § 11 stk 5. står der også 

”og om nødvendigt midlernes oprindelse…”. Der henvises til punkt 7.5, hvor ordlyd fra denne paragraf er 

skrevet. I forhold til høringssvar til den nye vejledning skriver fondsmæglerforeningen  i deres høringssvar fra 

december 2019 og maj 2020 (som nævnt under 7.5.2) også, at i de tilfælde, hvor midlernes oprindelse skal 

klarlægges, men hvor det enkelte fondsmæglerselskabs ydelse alene omfatter en begrænset del af kundens 

formue, bør det  af vejledningen fremgå, at det enkelte fondsmæglerselskab alene er forpligtet til at indhente 

oplysninger som sandsynliggøre, at midlernes oprindelse er legitim, uden at klarlægge oprindelsen af de 

eksakte midler. 

Udover ovenstående skriver fondsmæglerforeningen i deres høringssvar fra december 2020 i forhold til den 

revideres vejledning blandt andet: 

- hvordan de adskiller sig fra pengeinstitutter og at vejledningen i meget begrænset omfang tager hensyn 

til fondsmæglerselskabers forretningsmodel og deres særlige kendetegn  

- at det er foreningens opfattelse, vejledningen giver udtryk for høje krav og forventninger til IT-

systemer, men at dette vanskeliggøres for et fondsmæglerselskab, da et fondsmæglerselskab har 

relativt få men forskelligartede kunder og transaktionerne derudover foregår via et pengeinstitut 

- at vejledningen er vanskelig at anvende til vurdering om hvornår en mistanke skal indberettes 

- at de ønsker, at vejledningen fremover udvides med flere sektorspecifikke eksempler på 

risikovurderinger i forhold til kundetyper i fondsmæglerselskaber 

- At loven har meget formalistiske krav til virksomheder, der medfører, at virksomheder generelt, og 

her ikke kun fondsmæglerselskaber, i visse situationer afskæres fra at tage hensyn til konkrete og 

 
168 Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme 
(hvidvaskloven) Oktober 2018 s. 28 
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relevante risici, fordi de skal iagttage krav, som er vanskeligt at se, hvad det skulle bidrage til i forhold 

til det overordnede formål 

- At fondsmæglerselskaberne der er medlem af foreningen oplever, at der generelt er mere fleksibilitet 

i andre EU-lande, og foreningens medlemmer derfor oplever, at det er vanskeligt at begrunde overfor 

kunden, hvorfor der skal indhentes yderligere legitimation end de oplysninger, som kundens bank (i 

et andet EU-land) ligger inde med og som er vurderet tilstrækkeligt i det enkelte land 

I høringsportalen er det beskrevet, at ændringerne til vejledningen er foretaget på baggrund af ændringer af 

hvidvaskloven som følge af 5. hvidvaskdirektiv og på baggrund af politiske aftaler. De væsentligste ændringer 

til vejledningen er169:  

- Tilføjelse af forbuddet mod anvendelse af 500 eurosedlen 

- Tilpasninger til afsnit 12 om korrespondentforbindelser 

- Tilpasninger i afsnit 14 om skærpede kundekendskabsprocedurer 

- Tilpasninger i afsnit 29.3 om rapporteringspligten til en virksomheds ledelse som følge af advarsler 

om hvidvask og finansiering af terrorisme 

Finans Danmark har også givet sit høringssvar omkring den reviderede vejledning. Finans Danmark pointerer 

også, at selvom vejledningen nu omfatter de seneste lovændringer og uddyber udvalgte afsnit, er der fortsat 

behov for, at vejledningen fra Finanstilsynet skal være mere operationelt og uddybe lovens regler og 

forarbejder, så det bedst muligt kan guide alle de virksomheder der er omfattet af hvidvaskloven.170 Finans 

Danmarks hvidvask task force har også i deres 25 anbefalinger for at bekæmpe hvidvask og finansiering af 

terrorisme anbefalet, at der skal være fokus på, at der til hvidvasklovgivningen skal følges en vejledning, som 

er aktuel, som underbygger regelområder, hvor anden lovgivning krydser hvidvaskloven og derudover kommer 

med konkrete situationer.171 

BL – Danmarks Almene Boliger har også givet deres høringssvar, hvor de også pointerer, at der er behov for 

præcisering af identifikation af, hvem der har den daglige ledelse i en boligorganisation og en almen 

administrationsorganisation dvs. de har også brug for at få præciseret i forhold til deres forretning i forhold til 

specifikke forhold.172  

Foreningen for Danske Revisorer (FSR) skriver i deres høringssvar, at vejledningen bærer præg af den store 

betydning i den finansielle sektor, men at revisionsvirksomheder i mange tilfælde også har brug for en 

 
169 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64071 
170 https://finansdanmark.dk/nyheder/2020/hoeringssvar-til-udkast-til-revideret-vejledning-om-lov-om-forebyggende-
foranstaltninger-mod-hvidvask-og-finansiering-af-terrorisme-hvidvaskloven/ 
171 Finanssektorens indsats mod hvidvask og terrorfinansiering s. 67 
172 https://bl.dk/politik-og-analyser/hoeringssvar/2020/7/28072020-revideret-vejledning-til-hvidvaskloven/ 
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vejledning, der specifikt vedrører rollen som revisor. Dog tilføjer FSR dog, at Erhvervsstyrelsen så har lavet 

en specifik vejledning til revisorer omkring hvidvaskloven. Herudover pointerede FSR også som en væsentlig 

bemærkning, at de er uenige med vejledningens beskrivelse af revisors rolle og i forhold til revisionskundens 

overholdelse af hvidvasklovens § 8 stk. 1. Jf. denne bestemmelse skal virksomheder, der er omfattet af loven 

have tilstrækkelige politikker, procedurer, kontroller mv. og hvis virksomheden har en uafhængig 

revisionsfunktion, skal denne sikre overholdelsen af virksomhedens § 8 stk. 1 forpligtelse. FSR er uenig med 

denne vidtgående fortolkning.173 

Ovenstående høringer fra forskellige brancher belyser også, at vejledningen ikke er operationel og ikke 

specifikt i forhold til de forskellige brancher og forretningsområder. Når høringssvarene gennemlæses, belyser 

det også, at vejledningen i flere områder kan være uklar for den enkelte, læser og dermed fortolkes forskelligt 

fra læser til læser. Som hvidvaskansvarlig nævnte under interviewet er loven skrevet tilpas bred til at alle kan 

være omfattet af den. Men hvis der blev udarbejdet særskilte vejledninger til hver enkelt branche i sektoren, 

så ville vejledningerne også være mere operationelle og hjælpe virksomheder i hver enkelt branche til at 

tilpasse deres hvidvaskprocedurer og kontroller herefter i forhold til den risiko, der er i deres branche. Men 

udfordringen ligger dog her, at Finanstilsynet ikke har stor forståelse indenfor hver enkel branche og nok heller 

ikke ved hvordan der specifikt kan hvidvaskes eller finansieres terror under hver enkelt branche. Derfor er der 

én vejledning fra Finanstilsynet, som skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af loven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 https://www.fsr.dk/vejledning-om-hvidvask-i-hoering  
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8.0 Diskussion 

I forhold til de udfordringer som casevirksomheden nævner i interviewet, der herudover er underbygget af 

spørgeskemaundersøgelsen samt høringssvar fra Den danske Fondsmæglerforening, så peger det i stærk 

retning af, at der er store udfordringer i forbindelse med hvidvaskloven for fondsmæglerselskaber. At følge en 

regel uden, at det reelt er muligt at kunne sammenholde sig med nogen af de andre brancher, gør det bare 

utrolig svært at kunne efterleve reglerne.  

Den danske Fondsmæglerforening har i flere høringssvar indirekte kritiseret Finanstilsynet med nogle af de 

ting som de ofte tit kommenterer, som er denne sammenligning med pengeinstitutter. I høringssvarene 

kommenterer Den danske Fondsmæglerforening ofte forskellene på processerne samt de forskellige typer af 

kundeopgaver. I høringssvarene fra Den danske Fondsmæglerforening under de generelle bemærkninger, 

starter Den danske Fondsmæglerforening altid med at identificere de forskelle og problematikker, som der er 

på nuværende tidspunkt i forhold til de gældende regler. I hvert enkelt høringssvar skriver Den danske 

Fondsmæglerforening, og herudover kommenterer det også i de forums denne er med i, følgende:  

”Fondsmæglersforeningen vil gerne iagttage regler i hvidvasklovens bestemmelser, men de skal dog tilpasses 

de investeringsservices, som fondsmæglerselskaber yder og de begrænsninger, der består hermed.”174 

Her fremhæver de hvidvaskloven § 49, stk. 7 som har følgende ordlyd:  

”Der vil skulle være proportionalitet mellem omfanget af de oplysninger, som Finanstilsynet vil pålægge 

virksomhederne og personerne at indberette, afhængigt af virksomheden eller personens størrelse og 

kompleksitet. Dette er en naturlig følge af, at en lille virksomhed med en simpel forretningsmodel, f.eks. 

valutaveksler, vil have færre kundetyper end f.eks. et stort pengeinstitut med kompleks forretningsmodel og 

mange kunder og kundetyper.” 

Udover at det bliver nævnt i et høringssvar fra Den danske Fondsmæglerforening, så fortæller 

complianceansvarlig i casevirksomheden også følgende omkring deres tilgang til at få ændret i regler og få det 

indrettet:  

”Vi har en revisor siddende i complianceudvalget i fondsmæglerforeningen, der kun arbejder med det her, 

altså laver dokumenter til fondsmæglerselskaber omkring hvidvask og laver risikovurdering osv. Han udtalte 

for nyligt i et af de forummer vi har, at han havde jævnligt dialog med Finanstilsynet og havde prøvet at kæmpe 

den her kamp der hed om ikke andet så må SØIK eller andre der også laver de her vurderinger, også er nødt 

til at nævne fondsmæglerselskaber som branche.”175 

 
174 Høringssvar vedrørende Finanstilsynets revision af tilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod 
hvidvask og finansiering af terrorisme fra 22. april 2020 s. 2 
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 Der er 49 fondsmæglerselskaber i Danmark og de fleste af dem har de samme udfordringer. Under analysen, 

kan det fra resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ses, at fondsmæglerselskaberne er enige i mange af 

forholdene. Det er dog svært at få Finanstilsynet til at indse, der er de her udfordringer herudover, at 

fondsmæglervirksomheder ikke bliver nævnt i den supranationale eller nationale risikovurdering.  

Hvis man ser på nogle af de rapporter som Finanstilsynet har udarbejdet i forbindelse med deres inspektion 

hos fondsmæglerselskaberne, så er det tydeligt, at der er nogle udfordringer i forbindelse med fortolkning af 

risikovurderingen samt fortolkning af reglerne. Af de fondsmæglerselskaber, som har haft kontrol, så har de 

fået præcis to samme påbud, mens de resterende påbud er forskellig men indenfor samme område. Dette viser 

også, at det kan være svært at fortolke, når der ikke er en decideret vejledning som har fokus på 

fondsmæglerselskaberne, dennes forskellige typer af aktiviteter og kunder.  

Hvis man ser på svarresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, så har ca. 68 % af respondenterne følt, at de 

i mindre eller i nogen grad har kunne bruge Finanstilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask og finansiering af terrorisme. Dette viser, at vejledningen ikke gør det den skal. Finans Danmark har 

også udtalt, at vejledningen ikke er operationelt nok. Herudover bekræfter flere fra spørgeskemaundersøgelsen 

forvirring og problematikker ved de krav der er stillet til fondsmæglerselskaberne.  

På baggrund af ovenstående, mener fondsmæglerselskaberne og Den danske Fondsmæglerforening, at der 

enten skal lempes på loven for fondsmæglerselskaber eller der skal implementeres nogle muligheder for 

fondsmæglerselskaberne, som gør, at fondsmæglerselskaberne kan leve bedre op til kravene.  

Dog har Finanstilsynet som udgangspunkt ikke foreløbig tænkt at ændre på deres systemer ej heller ændringer 

til loven. Da det som udgangspunkt ”kun” er 50 fondsmæglerselskaber, der skal tages hensyn til. Her vil 

Finanstilsynet skulle finde ud af, om det giver mening for dem at ændre på tingene eller om der skal laves 

noget om i forhold til dette. I 2019 var der 250 finansielle virksomheder i Danmark. Hvidvaskloven gælder 

dog også for andre virksomheder end finansielle virksomheder. De 250 selskaber har et årligt resultat før skat 

på i alt 62.597 mio. kr. hvoraf fondsmæglerselskabernes kun udgør 2 % af dette. Fondsmæglerselskabernes 

resultat er langt fra den laveste, men sammenlignet med pengeinstitutter udgør de ikke ret meget. Dette ses 

også på antal ansatte i selskaberne. Her har fondsmæglerselskaber ca. 656 antal ansatte, hvorimod 

pengeinstitutter har 35.669 ansatte. Der er stor forskel på størrelserne i den finansielle sektor.176  

Fondsmæglerselskaberne er derfor ikke en stor gruppe sammenlignet med de andre finansielle virksomheder. 

Til dette oplyste casevirksomheden også under interviewet om, at fondsmæglerselskaber ikke er så store og 

mange ikke rigtig ved hvad et fondsmæglerselskab er. Complianceansvarlig udtrykte følgende:  

 
176 https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/Statistik/Statistik-om-sektoren/2019/Hovedtal_2019 
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 ”Altså SØIK, det var også ”gud fondsmæglerselskaber hvad er det?”. Der er en grund til vi ikke er nævnt, 

fordi de ved ikke, at vi findes. Altså man kan råbe og man kan skrige, men når vi kun er 50, så det rigtig, rigtig 

svært at blive taget seriøst. Men når vi er underlagt de samme krav, så er det problematisk, fordi var man ikke 

det, så var man jo sådan ”nå ja fred hver med at ingen ved hvad et fondsmæglerselskab er. Det ved vi selv og 

kunderne ved det”. Men lovgivningsmæssigt er det et kæmpe problem, at de ikke ved, hvad de forskellige 

brancher omfatter og hvad lovgivning egentlig indeholder. Fordi så er det rigtig svært at lave noget der 

passer.”177  

Hvis vi ser på den udvikling der er sket de seneste 5 år, så har fondsmæglerselskaber været et af de brancher i 

den finansielle sektor, som har udviklet sig mest de seneste par år. Alene de sidste 5 år,  er der kommet 10 flere 

fondsmæglerselskaber, hvorimod  der  i forhold til pengeinstitutter er 13 lukkede virksomheder. Derudover 

har fondsmæglerselskaber haft en stigning på 30 % siden 2015, hvilket har været en stigning på omkring 285 

mio. kr., hvorimod mange andre i branchen har fået et fald i deres økonomi. Fondsmæglerselskaber er i vækst, 

og det bliver mere og mere attraktivt for folk. Men det er stadig ikke nok til at det kan ses som værende et stort 

problem for Finanstilsynet. Hvis vi ser på sagerne over årene, er der heller ikke mange indberetninger fra 

fondsmæglerselskaberne. Men dette kunne også skyldes, at pengeinstitutter indberetter på alt, hvad de føler 

mistænkeligt, hvorimod mange fondsmæglerselskaber først undersøger sagen nærmere før der egentlig sker 

en indberetning, hvis mistanken ikke kan forkastes. Fondsmæglerselskaber kender også deres kunder. De har 

mødt dem minimum én gang og har derudover løbende dialog dem. 

Alle disse indberetninger gør også, at SØIK ikke kan gennemgå dem alle sammen, hvilket gør, at når SØIK 

endelig får en indberetning, så kan det være denne bliver overset eller falder ind i mængden, da SØIK ikke har 

ressourcer nok til at kunne varetage det hele.  

Casevirksomheden har dog et forslag til muligvis at hjælpe hele branchen, hvilket kunne være en løsning. 

Denne løsning bliver allerede benyttet i mange andre lande som f.eks. England. Det er en løsning, hvor der 

deles informationer mellem selskaberne. Bankerne i Danmark arbejder også på en løsning hertil. Det er også 

en af Finans Danmarks anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask i pengeinstitutter.  Hvidvaskansvarlig fra 

casevirksomheden udtalte også følgende omkring systemet:  

” hvis bankerne går sammen om det her, så bør man også inkludere de finansielle virksomheder der underlagt 

loven og sige, at vi skal have adgang til det samme. Det er ikke fordi vi skal kunne scrolle de samme lister 

igennem, men vi skulle kunne sende forespørgsler. Altså kunne sende et navn igennem et system, eller et navn 

som vi gerne vil have tjekket. Men det bare meget lavpraktisk, når det er en sanktionsliste. Her kunne man så 

 
177 Bilag 7 
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forstille sig at så poppede den ud på nogen ting og det var ikke sikkert det var det man…, eller hvordan den 

skak strikkes sammen, det kan jeg ikke svare på. Men mon ikke det kommer på et tidspunkt, forhåbentlig.”178  

Dette kræver dog store omkostninger for at have sådanne IT-systemer. Her vil fondsmæglerselskaber kunne 

have svært ved at følge den store kapital, som kan være forbundet hermed. Selskaber skal også oplyse 

informationer om deres kunder og dette kan også giver nogle udfordringer. Derudover vil det give en ekstra 

administrativ byrde at sørge for, at informationerne er korrekte og ajourførte. Det kan give problemer rent 

juridisk at have et centralregister. Sidst kan også nævnes, at en af de store udfordringer ved at få etableret 

sådanne IT-systemer, hvor der deles informationer med hinanden, kræver, at den nuværende persondatalov 

ændres/tilpasses da den nuværende persondatalov ikke giver mulighed for det.   

En systemunderstøttelse vil klart bidrage fondsmæglerselskaber med den løbende overvågning. Men dette ville 

ikke kunne løse alle de udfordringer som fondsmæglerselskaberne står overfor. Der er også uvished om hvor 

effektivt dette ville kunne hjælpe det.  
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9.0 Konklusion 

På baggrund af vores redegørelse, hvor vi har skrevet om hvidvasklovens udvikling, hvordan det nuværende 

hvidvaskregime ser ud, hvilke nuværende hvidvaskregler der gælder og hvad der kendetegner et 

fondsmæglerselskabs forretning og kundetyper samt på baggrund af vores analyse af casevirksomheden 

Fondsmæglerselskabet X A/S, spørgeskemaundersøgelsen, samt undersøgelse af de offentliggjorte 

hvidvaskinspektioner for fondsmæglerselskaber, kan vi konkludere, at fondsmæglerselskaber har intentionen 

til at efterleve de nuværende hvidvaskregler, men at de har store udfordringer i forbindelse med efterlevelsen. 

De udfordringer der er hos fondsmæglerselskaber, er blevet belyst under interviewet med casevirksomheden 

og blevet understøttet med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, høringssvar fra Den danske 

Fondsmæglerforening, Finans Danmark, FSR, BL samt andet eksternt data. 

De udfordringer, som fondsmæglerselskaber har i forbindelse med efterlevelsen af de nuværende 

hvidvaskregler, er bl.a. den manglende benævnelse af fondsmæglerselskaber både i den supranationale- og 

nationale risikovurdering, som er de rapporter, der skal anvendes til brug for vurdering af, hvad den iboende 

risiko er for at det enkelte fondsmæglerselskab kan blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. I 

den forbindelse skal det enkelte fondsmæglerselskab sammenligne sig med en anden branche, som denne 

vurderer, passer bedst til dennes forretning mv. Dette giver dog den udfordring, at Finanstilsynet i første 

omgang vurderer den iboende risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme for fondsmæglerselskaber 

højere end hvad det enkelte fondsmæglerselskab selv har vurderet. Det er fordi, de brancher 

fondsmæglerselskaber sammenligner sig med, har en højere iboende risiko. Finanstilsynets vurdering af 

fondsmæglerselskabers iboende risiko kan også ligge til grund for, at casevirksomheden herunder også Den 

danske Fondsmæglerforening har den opfattelse af, at Finanstilsynet ikke forstår hvad et fondsmæglerselskab 

er, hvad dennes forretning går ud på og hvilke kundetyper denne har mv.  

Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven, skal hjælpe virksomheder med efterlevelsen af hvidvasklovens 

regler. Dog pointerer casevirksomheden, at denne er meget tynd og ikke kommer med eksempler, der kan 

hjælpe fondsmæglerselskaber i forhold til deres forretningsgange mv. Der står også meget få linjer om 

fondsmæglerselskaber. Dette understøttes også af Den danske Fondsmæglerselskabs høringssvar til 

vejledningen samt Finans Danmark, der i sin rapport udtaler, at vejledningen ikke er operationel nok.  

En anden udfordring i forhold til forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme hos 

fondsmæglerselskaber og dermed efterlevelsen af loven, er i forhold til tilstrækkeligheden af undervisningen 

af de ansatte. Udfordringen ligger i, at det enkelte fondsmæglerselskab selv skal uddanne sine kunderådgivere 

og andre medarbejdere, som er i berøringsflade med hvidvaskloven. Der er ikke en decideret uddannelse 

indenfor hvidvaskloven, som retter sig mod fondsmæglerselskaber.  
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Jf. hvidvaskloven § 8 stk. 6 skal virksomheder, som er omfattet af loven, sikre sig, at alle ansatte, herunder 

ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt 

relevante krav om databeskyttelse. Men hvornår vurderes det, at den enkelte rådgiver har opnået tilstrækkeligt 

undervisning til at kunne identificere forhold, der kan give anledning til mistanke og finansiering af terrorisme. 

Hverken lovgivningen eller Finanstilsynet har et konkret svar herpå. I betragtning af at hvidvaskloven er et 

område, som vokser, der er større fokus på samt et område, hvor der kommer skærpede regler, giver dette også 

en udfordring. 

En af de største udfordringer for fondsmæglerselskaber ligger ved den løbende overvågning af kundens 

transaktioner, den administrative byrde og de ressourceudfordringer der er i forbindelse hermed samt den 

manglende data- og systemunderstøttelse. I loven bliver der lagt op til, at den enkelte virksomhed løbende skal 

overvåge kundeforholdet samt dennes transaktioner. Lige så snart en virksomhed, herunder et 

fondsmæglerselskab, har adgang til en kundes bankkonto/bankkonti, skal denne virksomhed løbende overvåge 

disse bankkontis transaktioner. Dette er uanset om, at disse transaktioner allerede bliver overvåget af den 

enkelte kundes pengeinstitut og uanset om fondsmæglerselskabet kun har kiggeadgang til kontoen. Dette er 

fordi Finanstilsynet har udtrykt, at fondsmæglerselskaber eller andre selskaber/brancher, som er 2. led ifm. 

hvidvaskkontroller, ikke skal stole på pengeinstitutters kontroller. Herudover oplyser Finanstilsynet, at 

kriminelle hele tiden udvikler deres metoder. Det betyder også, at den overvågning, som måske er tilstrækkelig 

idag ikke nødvendigvis er tilstrækkelig i morgen.  

I forhold til pengeinstitutters manglende effektivitet af hvidvaskkontroller, kan disse understøttes af de 

hvidvaskinspektioner, som er foretaget på pengeinstitutter af Finanstilsynet. Disse viser, at pengeinstitutter 

også får påbud omkring forskellige forhold herunder bl.a. i forbindelse med den løbende overvågning. 

Problematikken ligger dog i, at pengeinstitutter har et langt større indblik i kundens transaktioner end 

fondsmæglerselskaber, da de kan gå bag om systemet og se, hvor transaktionen ryger hen. Herudover har 

pengeinstitutterne også et større indblik i kundens økonomi end fondsmæglerselskaber, da 

fondsmæglerselskaber, kun typisk har information om de midler, som kunden vælger, at fondsmæglerselskabet 

skal hjælpe med at investere for. Casevirksomheden udtrykte også, at hvis pengeinstitutter ikke kan fange de 

kriminelle, hvordan skal fondsmæglerselskaber så? De offentliggjorde inspektioner på de 3 

fondsmæglerselskaber, viser også, at der er udfordringer på dette område. Men det er som sagt ikke kun 

fondsmæglerselskaber, der har fået påbud om dette. Selv pengeinstitutter har udfordringer. 8 ud af de 11 

pengeinstitutter, der er undersøgt, har fået mindst én påbud indenfor dette område. Fondsmæglerselskaber har 

ikke den data- og systemunderstøttelse som pengeinstitutter har og de har heller ikke samme ressourcer som 

disse til at kunne varetage disse løbende kontroller. Det højeste gennemsnitlige antal ansatte i ét 

fondsmæglerselskab er 101. Samlet antal ansatte hos fondsmæglerselskaber i 2019 er 656 mens det i 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 111 af 199 
 

pengeinstitutter er 35.669 ansatte. I rapporten fra Finans Danmark oplyses det også, at 4.269 ansatte i 

pengeinstitutter kun sidder med AML og compliance.   

Den danske Fondsmæglerforening understøtter også om udfordringen af den manglende systemunderstøttelse 

og den løbende overvågning i dennes høringssvar til Finanstilsynet. Løsningen til denne store udfordring, som 

fondsmæglerselskaber har, kan være hvis de fik muligheden for at kigge på deres kundes transaktioner bag om 

systemet ligesom pengeinstitutter kan eller dele oplysninger tværs over. Dette kan effektivt bidrage til 

undersøgelsen af mistænkelige forhold eller ved ændrede adfærd. Det vil også bidrage til, at 

fondsmæglerselskabet i første omgang ikke skal forstyrre kunden. For dette nævner casevirksomheden også er 

en udfordring for dem, som også understøttes af spørgeskemaundersøgelsen. Kunden forstår ikke, hvorfor 

fondsmæglerselskabet spørger om det enkelte transaktion og gerne vil have dokumentation på det, når dennes 

pengeinstitut allerede har spurgt om det. Hvis en kunde så har 5 fondsmæglerselskaber, som hver især vil have 

information og dokumentation om den enkelte transaktion udover kundens bank, kan kunden godt blive 

irriteret og vælge fondsmæglerselskaber fra og i stedet vælge, at dennes bank står for investering af dennes 

midler. Denne problematik giver derfor også en konkurrencevridning på markedet. En løsning om at have 

samme kiggeadgang som pengeinstitutter samt deling af informationer kræver dog regulering til 

persondataloven, da den nuværende persondatalov ikke giver mulighed herfor.  

I forhold til vores opgave kunne det derfor også have været interessant at kunne interviewe Finanstilsynet og 

få deres holdninger til de udfordringer der er blevet belyst i opgaven, herunder omkring branchens vurdering 

af, at vejledningen ikke er operationel nok og desuden høre om den nye vejledning fra dem, som er i udkast, 

ligger op til dette. Endvidere kunne det også være interessant at undersøge Finanstilsynet holdning til de IT-

løsninger, som Finans Danmark anbefaler samt omkring den fælles platform, som pengeinstitutter er gået 

fælles om at bygge. Finanstilsynet har dog ikke været interesseret i et interview, hvorfor det derfor ikke har 

været muligt at få deres holdninger. Udover interview af Finanstilsynet kunne det være interessant at 

interviewe Finans Danmark omkring denne IT-løsning. Vi ville her spørge indt til hvor langt de er med denne, 

om der er forhandlinger i gang med politikkerne omkring ændring af persondataloven samt om denne IT-

løsning kunne udvides til også at kunne blive anvendt af andre brancher end pengeinstitutter. Dvs. en fælles 

platform tværs over brancher, således, at eksempel flere brudstykker på en evt. kriminel samles i denne 

platform og giver et bedre indblik om mistanken er reel eller ej. Vi har også undersøgt, om det er muligt at 

deltage i de her forums og netværks som hvidvask- og complianceansvarlig deltager i. Dette har dog heller 

ikke været en mulighed. Det er vores vurdering, at hvis ovenstående interviews og deltagelse i forums og 

netværks, ville dette have kunnet understøttet vores analyse. 

Ud fra ovenstående mener vi, at vi har fået svaret på vores problemformulering, og mener at 

fondsmæglerselskaber efterlever reglerne på bedste vis, men at der er store udfordringer og som verden bliver 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 112 af 199 
 

mere og mere teknologisk gør det udfordringerne større. Så længe disse udfordringer stadig er til stede og 

regeringen samt Finanstilsynet ikke gøre en indsat for at hjælpe de selskaber, der er omfattet af loven, herunder 

fondsmæglerselskaber, til at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme mere effektivt og tilpasset, vil 

sandsynligheden for, at der er huller i kontrollerne og at de kriminelle undslipper være til stede og høj.  
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10.0 Perspektivering  

Fondsmæglerselskaber er en branche, som bliver overset af Finanstilsynet samt den nationale risikovurdering. 

Dette giver en række problemer, især fordi det ikke altid er muligt at kunne leve op til de her regler. Et 

fondsmæglerselskab er ikke et pengeinstitut, hvilket gør det svært for fondsmæglerselskaber at leve op til disse 

krav. Derfor kan det være nødvendigt at får lavet nogle vejledninger hertil eller nogle systemer der gør det 

muligt at indhente de nødvendige informationer.  

Men det er ikke kun fondsmæglerselskaber, som har udfordringer. Det strækker sig faktisk ud over alle 

brancher som er underlagt hvidvaskloven. Der bliver generelt brugt mange ressourcer på hvidvaskområdet og 

ikke kun hos fondsmæglerselskaber. Der er en del andre brancher, som også døjer med de samme udfordringer 

som fondsmæglerselskaber. Revisorer, advokater, konsulenter, investeringsrådgivere oplever de samme 

udfordringer, som fondsmæglerselskaber i forbindelse med overvågning samt indhentelse af dokumentation. 

Det samme gør sig gældende for pengeinstitutter, der også har udfordringer omkring de forskellige krav. 

Desuden har virksomheder også udfordringer med at komme på plads med dokumentationen på deres kunder, 

da flere og flere internationale virksomheder og kunder vælger at starte noget i Danmark eller investere via 

Danmark. Der er også flere og flere komplekse organisationer og de kriminelle er også kendt for at gøre brug 

af stråmænd Dette blev også bevist under Danmarks største hvidvasksag, som benævnes som ”operation 

greed”.  

Udover dette, er der også udfordringer i de andre brancher med at udvikle nye IT-løsninger, til at afhjælpe dem 

med at få et potentielt nyt system. Dette skyldes bl.a. at mange virksomheder ikke har den store kapital til at 

kunne finansiere ved eventuelle nye IT-systemer. Dette kan derfor gøre svært for virksomheder at følge med, 

når man som ene virksomhed skal stå for at udvikle et IT-system. Dog er der store virksomheder som godt kan 

bærer det høje økonomiske tryg.   

Desuden er det tungt og spild tid at så mange brancher indhenter præcis samme dokumenter, når de får nye 

kunder. Det er også endnu sværere at fastholde den løbende dokumentation og indberette. Da brancherne er så 

forskellige og ikke har de samme rettigheder til at indhente de samme ting. Det gør det også samfundsmæssigt 

tungt, at en revisor skal fokusere og bruge tid på at indhente dokumenter, som de i teorien kunne få fra et 

pengeinstitut som allerede har oplysninger og lavet godkendelse på kunden omkring dette. Revisorerne skulle 

bruge mere tid på at revidere og yde rådgivning. Derudover kunne det hjælpe mange brancher hvis man kunne 

dele oplysninger således, at hvis en kriminel havde begået hvidvask eller terrorfinansiering eller hvis der 

mistanke herom, at dette så kunne blive registreret i dette fælles IT-system, så en anden virksomhed, der 

udførte KYC på denne kunne se dette. Dog kan igen nævnes, at den nuværende lovgivning indenfor persondata 

ikke giver mulighed for dette. Herudover har den enkelte virksomhed tavshedspligt i forbindelse med 

underretning af mistænkelige forhold til SØIK. 
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Udfordringerne er derfor ikke kun hos fondsmæglerselskaber, men faktisk en del virksomheder i branchen, 

hvoraf de overbebyrder SØIK med underretninger og får derudover kritik fra Finanstilsynet om manglende 

overholdelse af hvidvasklovens regler. Loven er meget bredt skrevet, da den skal kunne rumme alle 24 typer 

virksomheder/aktiviteter. Dette giver derfor også muligheden for at fejlfortolke loven herunder vejledningen 

fra Finanstilsynet. 
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12.0 Bilag  

Bilag 1: Oversigt over fondsmæglerselskaber i 2019 og gennemsnitlig antal fuldtidsansatte179 

 

 
179 Finanstilsynets virksomhedsregistrer 

FTID SELSKABSNAVN

Gns. Antal 

medarbejdere jf. 

årsrapport 2019

Solvens % 

i 2019 

8325 A/S Global Risk Management Ltd Fondsmæglerselskab 20*** 23,10%

8259 ATRIUM Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S 6                                     18,10%

8316 Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S 6                                     26,81%

8255 Accunia Fondsmæglerselskab A/S 26                                  20,20%

8331 Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S 4                                     9,94%

8254 Artha Fondsmæglerselskab A/S 2                                     34,30%

8329 Asset Advisor Fondsmæglerselskab A/S 4                                     9,40%

8156 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 57                                  24,40%

8190 BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 17                                  9,30%

1180 C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 101                                13,80%

8310 CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S 5                                     41,10%

8187 Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S 61                                  12,00%

8303 Demetra Fondsmæglerselskab A/S 3                                     42,69%

8302 Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S 3                                     13,00%

8163 FORMUE‐ & INVESTERINGSPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB 10                                  16,68%

8321 Falcon Fondsmæglerselskab A/S 3                                     32,30%

8324 Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S 7                                     36,00%

34087 Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S 9                                     19,89%

8327 Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S 6                                     29,22%

1182 Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S 26                                  18,60%

8257 Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S 10                                  8,46%

8174 Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 64                                  20,70%

8332 Fondsmæglerselskabet SRV Capital A/S 1                                     209,00%

8328 Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue A/S 1* 9,9%*

8194 Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S 9                                     22,53%

1179 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 4                                     18,70%

1184 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S 3                                     62,50%

8320 Garda Capital Partners Copenhagen Fondsmæglerselskab A/S 4                                     18,40%

8193 Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S 33                                  12,50%

8333 Grandhood Fondsmæglerselskab A/S 3                                     ‐451,54%

8169 HP Fondsmæglerselskab A/S 10                                  15,30%

1189 Habro Fondsmæglerselskab A/S 3* 41,00%

8312 Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S 14                                  41,31%

8182 Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 5                                     54,40%

8309 Miranova Fondsmæglerselskab A/S 8                                     17,12%

8326 NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S 2                                     41,07%

8173 Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S 3                                     11,00%

8339 Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S ** **

8336 Nordic Investment Opportunities Fondsmæglerselskab A/S 9                                     40,46%

8322 North‐East Family Office Fondsmæglerselskab A/S 9                                     19,37%
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8330 Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S 2                                     28,30%

8311 PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 5                                     17,00%

8334 Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S 3                                     59,00%

8319 Scope Investment Fondsmæglerselskab A/S 8                                     50,00%

8256 Secure Fondsmæglerselskab A/S 21                                  14,90%

8251 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S 12                                  64,07%

8323 Spektrum Fondsmæglerselskab A/S 11                                  8,30%

8258 Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S 8                                     23,90%

8313 TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S 10                                  16,71%

Antal fondsmæglerselskaber I alt i Danmark i 2020 49                                  49                          

Antal fondsmæglerselskaber under 10 31                                  6                            

Antal fondsmæglerselskaber mellem 10 ‐ 25 10                                  23                          

Antal fondsmæglerselskaber  over 25  7                                     19                          

Antal fondsmæglerselskaber som er ukendt 1                                     1                            

*) Gns. Antal ansatte fra 2018, da årsrapporten for 2019 endnu ikke er offentliggjort

**) Første regnskabsår. Årsrapporten for 2019 er endnu ikke offentliggjort

***) Skævt rengskabsår

Tallene er opdateret pr. 29. oktober 2020 på baggrund af de offentliggjorde årsrapporter på hjemme‐

siden www.cvr.dk
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Bilag 2: Oversigt over pengeinstitutter i Danmark i 2019 

 

Kilde: Pengeinstitutter: Statistisk materiale 2019, Finanstilsynet  

 

 

Gruppe 1 ‐ Arb. kapital over 75 mia. kr.
3000 Danske Bank A/S 9380 Spar Nord Bank A/S

7858 Jyske Bank A/S

8079 Sydbank A/S

8117 Nykredit Bank A/S

Institutter i  alt: 5

Gruppe 2 ‐ Arb. kapital over 12 mia. kr.
400 Lån & Spar Bank A/S 5301 Aktieselskabet Arbejdernes Landsba 9070 Sparekassen Vendsyssel

522 Sparekassen Sjælland‐Fyn A/S 7670 Ringkjøbing Landbobank. Aktieselska9217 Jutlander Bank A/S

755 Middelfart Sparekasse 7681 Alm. Brand Bank A/S 9335 Sparekassen Kronjylland

1149 Saxo Bank A/S 7730 Vestjysk Bank A/S 9686 Den Jyske Sparekasse

Institutter i  alt: 12

Gruppe 3 ‐ Arb. kapital over 750 mio. kr.
537 Dragsholm Sparekasse 7320 Djurslands Bank A/S 9388 Sparekassen Djursland

844 Fynske Bank A/S 7500 Hvidbjerg Bank. Aktieselskab 9682 Sparekassen for Nr. Nebel  og Omegn

847 Rise Flemløse Sparekasse 7570 PenSam Bank A/S 9740 Frøs  Sparekasse

1671 Basisbank A/S 7780 Skjern Bank A/S 9797 Broager Sparekasse

5999 Danske Andelskassers Bank A/S 7890 Salling Bank A/S 9827 Sparekassen Bredebro

6140 Møns  Bank A/S 7930 Kreditbanken A/S 9860 Folkesparekassen

6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab 9090 Sparekassen Thy 13080 Frørup Andelskasse

6520 Lollands  Bank A/S 9133 Frøslev‐Mollerup Sparekasse 13460 Merkur Andelskasse

6620 Coop Bank A/S 9137 Ekspres Bank A/S

6771 Lægernes Bank A/S 9283 Langå Sparekasse

6860 Nordfyns Bank, Aktieselskabet 9312 Sparekassen Balling

6880 Totalbanken A/S 9354 Rønde Sparekasse

Institutter i  alt: 32

Gruppe 4 ‐ Arb. kapital under 750 mio. kr.
579 Sparekassen Den l i l le Bikube 9634 Borbjerg Sparekasse 28002 Lunar Bank 

1693 PFA Bank A/S 9684 Fanø Sparekasse 28003 Facit Bank 

5125 Leasing Fyn Bank A/S 13070 Faster Andelskasse

9124 Sønderhå‐Hørsted Sparekasse 13290 Andelskassen Fælleskassen

9135 Klim Sparekasse 13350 Østervrå Andelskasse

9629 Stadil  Sparekasse 28001 Maj Bank A/S

institutter i  alt: 14

Gruppe 6 ‐ Færøske Pengeinstitutter
6460 P/F BankNordik

9181 P/F  Betri  Banki

9865 Nordoya Sparikassi

9870 Suduroyar Sparikassi  P/F

Institutter i  alt: 4

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering pr. ultimo 2019
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Bilag 3: Statistisk materiale på fondsmæglerselskaber 

 

Kilde: Fondsmæglerselskaber: Markedsudvikling 2019; Finanstilsynet 

 

 

 

RESULTATOPGØRELSE SUMMERET
Beløb 2019 

(mio kr.)

Beløb 2018 

(mio kr.)

Beløb 2017

 (mio kr.)

Beløb 2016

 (mio kr.)
Nettorenteindtægter 2 7 7 11
Kurtager, gebyrer og prvisionsindtæpgter, netto 2.820 2.459 2.349 1.870
Kursreguleringer 196 108 103 32
Andre driftsindtægter 20 15 17 2
Udgifter til personale og administration 1.665 1.519 1.373 1.197
Afskrivninger og andre driftsudgifter 19 14 16 16
Resultat af aktiviteter under afvikling 0 0 0 0
Resultat før skat 1.355 1.047 1.087 703
Skat 308 230 242 157
Periodens resultat 1.047 818 845 546

Aktiver
Tilgodehavender hos kreditinstitutter 1.661 2.069 1.842 1.404
Andre tilgodehavender 17 15 18 9
Obligationer mv,. 812 725 624 553
Aktier mv. 213 440 499 174
Andre aktiver 2.057 783 823 380

Passiver
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 465 23 227 21
Anden gæld 10 4 7 3
Andre passiver 1.854 1876 1.553 847
Egenkapital 2.541 2272 2.120 1.728
Garantier 22 30 39 18
Andre forpligtelser 1 3 5 4

Solvensprocent 22,6% 23,3% 23,6% 26,4%
Supplerende oplysninger
Den samlede risikoeksponering 7.289 6.512 6.064 4.440
Kapitalgrundlag 1.647 1.517 1.433 1.170
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Bilag 4: Risikovurdering af Fondsmæglerselskab X A/S 

 

RISIKOVURDERING 
(HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERROR) 

FOR 
FONDSMÆGLERSELSKAB X A/S 

(SELSKABET) 
 

29. september 2020 

 

Version: 9 

Erstatter version 9 af 8. juni 2020 

 

1. Samlet vurdering (iboende risiko) 

På baggrund af alle de nedenfor gennemgåede faktorer og forretningsspecifikke forhold vurderes der at være 

en lav til middel iboende risiko for at Selskabet bruges til hvidvask, og en lav iboende risiko for at Selskabet 

benyttes til finansiering af terror.  

2. Supranationale og nationale risikovurdering, hvidvask  

2.1 Den supranationale risikovurdering180.  

Den supranationale risikovurdering for hvidvask omhandler ikke fondsmæglerselskaber som branche eller som 

en del af en sektor. 

Der tages derfor afsæt i afsnittet om investeringsselskaber da det vurderes, at det er denne branche, 

fondsmæglerselskaber har flest fælleskarakteristika med.  

Til inspiration er der også medtaget indhold fra afsnittet omhandlende private banking, da denne branches 

kundegrundlag har mange af de samme kendetegn som Selskabet.  

Der er ikke taget direkte afsæt i private banking, da Selskabet alene yder investeringsrådgivning.  

 
180 Report from the commission to the European parliament and the council – on the assessment of the risk of money 
laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities. Section: Financial 
sector 
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Den supranationale risikovurdering for hvidvask anfører forskellige faktorer, som gør sig gældendende i 

forhold til investeringsselskabers risiko for at blive misbrugt til hvidvask. 

Følgende faktorer anføres at udgøre en høj risiko forbundet med investeringsselskaber:  

Investeringsselskaber gør det muligt at ”pulje” en stor mængde midler i en investering.  

Investorerne i investeringsselskaber anses for at være højrisiko kunder på baggrund af størrelsen af de 

transaktioner, der foretages, herunder at minimumsindskuddet i investeringer er højt. Investeringerne og 

transaktionerne sker typisk på tværs af landegrænser, hvilket involverer forskellige lande, der kan have har 

forskellig regulering på hvidvaskområdet. 

Det anføres yderligere at opmærksomheden på misbrug af investeringsselskaber til hvidvask er ikke 

tilstrækkelig høj, fordi alle transaktioner foretages gennem et pengeinstitut, hvor det fra 

investeringsselskabernes side forudsættes at der er sket tilstrækkelig kontrol. 

Det vurderes at der kan være en interessekonflikt mellem investeringsselskabernes behov og ønske om at 

tiltrække kunder, som i hvidvask-øjemed vurderes at være højrisiko kunder: velhavende kunder, PEP, kunder 

fra højrisiko lande mm., og i deres samtidige overholdelse af hvidvaskreglerne.   

Derimod fremhæves en række andre faktorer, der vurderes at begrænse risikoen for, at investeringsselskaber 

bruges til hvidvask: 

Investering gennem investeringsselskaber er et marked, der ikke er let af få adgang til, og den økonomiske 

gevinst ved hvidvask gennem denne metode anses for at begrænset sammenlignet med andre metoder. 

Det kræver ydermere stor viden og teknisk ekspertise at hvidvaske midler ved investeringer gennem et 

investeringsselskab, hvilket alle taler for at selve branchen er svært at få adgang til, og at det dermed at 

begrænset hvor stor risikoen er for, at branchen bruges til hvidvask.    

Investeringsselskaber har et meget begrænset antal af kontante transaktioner, hvilket betyder at adgangen til 

investering gennem et investeringsselskab kræver placering af midler på en bankkonto. Bankerne er således 

en barriere, der besværliggør hvidvaskningen, og dermed kræver at de ulovlige midler er sløret i komplekse 

strukturer mv., som kræver stor ekspertise.   

Afledt heraf vurderer den supranationale risikovurdering samlet risikoen for, at investeringsselskaber kan blive 

misbrugt til at hvidvaske midler, som høj.  
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2.2 Den nationale risikovurdering for hvidvask 2018181 

Den nationale risikovurdering for hvidvask fra 2018 behandler ikke fondsmæglerselskaber som branche eller 

som en del af en sektor.  

Ligeledes behandler den ej heller investeringsselskaber som branche eller som en del af en sektor, jf. afsnit 

2.1.  

Der tages derfor afsæt i afsnittet om pengeinstitutter da det vurderes, at det er denne branche, 

fondsmæglerselskaber har flest fælleskarakteristika med. 

Den nationale risikovurdering for hvidvask anfører forskellige faktorer, som gør sig gældendende i forhold til 

pengeinstitutters risiko for at blive misbrugt til hvidvask.  

Følgende faktorer anføres at udgøre en høj risiko forbundet med pengeinstitutter:  

Omfanget af hvidvask i pengeinstitutter vurderes at være stort og tilgængeligheden at være nem, da de fleste 

mennesker har en bankkonto, og det samtidig anses for forholdsvis nemt at oprette en bankkonto. Anvendelsen 

af stråmænd i selskabsstrukturer fremhæves som et middel til at bibeholde anonymiteten.  

Der kan foretages udenlandske overførsler, hvor den udenlandske bank er ansvarlig for 

kundekendskabsproceduren, og hvor den udenlandske bank er beliggende i et land med mindre strenge krav 

til kundekendskabsprocedure.  

Derimod fremhæves en række andre faktorer, der vurderes at begrænse risikoen for at pengeinstitutter bruges 

til hvidvask: 

Det fremhæves at det er vanskeligt at være anonym i forbindelse med oprettelsen af en bankkonto, hvilket 

begrænser attraktiviteten. Det vurderes derfor at være moderat attraktivt at benytte sig af pengeinstitutter til 

hvidvask.  

Afledt heraf vurderer den nationale risikovurdering for hvidvask samlet risikoen for, at pengeinstitutter kan 

blive misbrugt til at hvidvaske midler, som middel.  

 

 
181 Hvidvask i Danmark – Den nationale risikovurdering 2018 
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3. Supranationale og nationale risikovurdering, terrorfinansiering182 

3.1 Den Supranationale risikovurdering  

Den supranationale risikovurdering for terrorfinansiering omhandler ikke fondsmæglerselskaber som branche 

eller som en del af en sektor. 

Der tages derfor afsæt i afsnittet om investeringsselskaber da det vurderes, at det er denne branche, 

fondsmæglerselskaber har flest fælleskarakteristika med.  

Til inspiration er der også medtaget indhold fra afsnittet omhandlende private banking, da denne branches 

kundegrundlag har mange af de samme kendetegn som Selskabet.  

Der er ikke taget afsæt i private banking, da Selskabet alene yder investeringsrådgivning.  

Den supranationale risikovurdering for terrorfinansiering anfører forskellige faktorer, som gør sig 

gældendende i forhold til investeringsselskabers risiko for at blive misbrugt til terrorfinansiering. 

Der vurderes generelt at være en risiko for at store mængder af legitime midler investeres til finansiering af 

terrorisme.  

Det anføres dog at de kriminelle, der yder finansiering til terrorisme, ikke har den nødvendige ekspertise til at 

benytte en sektor som investeringsselskaber, samt at overførslen af mange små beløb, som er et af 

kendetegnene i finansiering af terrorisme, gør at andre sektorer er mere attraktive end investeringsselskaber. 

Den supranationale risikovurdering for terrorfinansiering vurderer risikoen for, at investeringsselskaber kan 

blive misbrugt til finansiering af terror, heraf afledt, som lav.  

3.2 Den nationale risikovurdering for terrorfinansiering 2019183  

Den nationale risikovurdering for terrorfinansiering fra 2019 behandler ikke fondsmæglerselskaber som 

branche eller som en del af en sektor.  

 
182 Report from the commission to the European parliament and the council – on the assessment of the risk of money 
laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities. Section: Financial 
sector 
183 PET: National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 
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Ligeledes behandler den ej heller investeringsselskaber som branche eller som en del af en sektor, jf. afsnit 

3.1.  

Der tages derfor afsæt i de forskellige markører, der er har præget terrorfinansieringsområdet fra 2016-2019; 

personkreds, cvr-numre, finansielle fremgangsmåder og foreninger & indsamlinger 

Overordnet set bliver terrorfinansiering i den nationale risikovurdering for terrorfinansiering vurderet som 

mindre omfangsrigt på nationalt plan end hvidvaskområdet. 

Det anføres at aktører med CVR-numre oftere er involveret i sager om mistanke om terrorfinansiering end 

privatpersoner. Aktører med CVR-numre anses derfor som en risikoforøgende omstændighed, da CVR-numre 

giver adgang til en række kriminalitetsformer, da tilstedeværelsen af CVR-numre giver bedre mulighed for at 

sløre den kriminelle aktivitet og den involverede personkreds.  

Sager om terrorfinansiering kan indeholde flere fremgangsmåder, men det fremhæves at over halvdelen 

benytter sig af digital overførsel af penge (højrisiko område).  

Foreninger og non-profitområdet fremhæves ligeledes som et højrisiko område.  

Da en række kriminalitetsformer er ikke tilgængelige for privatpersoner, er det for privatpersoner sværere at 

sløre den kriminelle aktivitet og den involverede personkreds, hvorfor privatpersoner anses for at være en 

gruppe, der udgør en lavere risiko for terrorfinansiering end selskaber.  

Den nationale risikovurdering for terrorfinansiering kommer ikke med en samlet risikomærkning som er 

tilfældet for de andre risikovurderinger.  

4. Forretningsmodel, herunder koncernstruktur 

Selskabet er et 100% ejet datterselskab til X A/S, der er et finansielt holdingselskab, hvis eneste formål er at 

eje andelen i Selskabet og dets søsterselskab Y A/S. Y A/S er en registreret forvalter af alternative 

investeringsfonde (FAIF) under tilsyn af Finanstilsynet. 

Selskabet er et fondsmæglerselskab II med tilladelse til følgende investeringsservice, jf. Lov om Finansiel 

virksomhed bilag 4, afsnit A: 

- Modtagelse og formidling af ordrer for investors regning. 

- Udførelse af ordrer 
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- Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorernes værdipapirbeholdninger efter instruks fra 

investorerne 

- Investeringsrådgivning 

Selskabets forretningsmodel går på at lave diskretionær formueforvaltning og investeringsrådgivning, samt 

formidling af alternative investeringer.  

Størstedelen af kunderne er diskretionære kunder, hvor Selskabet laver diskretionær porteføljepleje. Ved 

diskretionær porteføljepleje vælger kunden at give Selskabet mandat til en depotkonto med beløb fra 5 mio. 

kr. og op. Kunden vælger selv hvilket pengeinstitut kunden ønsker at benytte til sin depotkonto. Selskabet er 

ikke kontoførende for kunden. Oftest benytter kunden ikke depotkontoen til andet end investeringer. På 

baggrund af en risikovurdering og en aktivallokeringsmodel, fastsættes de individuelle investeringsrammer i 

samarbejde med kunden.  

Andre kunder er alternative kunder, hvor Selskabet formidler enkeltinvesteringer i alternative 

investeringsselskaber. De alternative investeringsfonde er ikke markedsført til offentligheden.   

4.1 Forretningsmodel, hvidvask  

Et fondsmæglerselskab, ligesom et investeringsselskab, gør det muligt at ”pulje” en stor mængde midler i en 

investering.  

Den supranationale risikovurdering anfører at opmærksomheden på misbrug af investeringsselskaber til 

hvidvask er ikke tilstrækkelig høj, fordi alle transaktioner foretages gennem et pengeinstitut, hvor det 

forudsættes at der er sket tilstrækkelig kontrol, hvilket ligeledes gælder for Fondsmæglerselskaber.  

Der kan opstå interessekonflikt mellem Selskabets behov og ønske om at tiltrække kunder, som i hvidvask-

øjemed vurderes at være højrisiko kunder: velhavende kunder, PEP, kunder fra højrisiko lande mm., og i deres 

samtidige overholdelse af hvidvaskreglerne.  

Selskabets forretningsmodel, med krav om minimumsformue, og at produkter ikke er markedsført til 

offentligheden, begrænser adgangen til at blive kunde i Selskabet. Den supranationale risikovurdering 

fremhæver at en begrænset adgang til branchen begrænser risikoen for hvidvask, hvorfor det også her 

fremhæves som en faktor, der begrænser Selskabets risiko for at blive misbrugt til hvidvask. 

Investering i værdipapirer og alternative investeringsfonde giver et stabilt, om end begrænset afkast, samt kan 

være en meget langsom metode med typiske investeringsfonde med en levetid på mellem 3-15 år, hvilket 

ligeledes vurderes at være en faktor, der begrænser brugen af et fondsmæglerselskab til hvidvask af penge. Da 
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Selskabet stiller krav om at kunden har oprettet en bankkonto i et pengeinstitut i forbindelse med opstarten af 

kundeforholdet, stiller det store krav om viden og teknisk ekspertise til en eventuel kunde, for at kunne 

hvidvaske midler gennem et investeringsselskab. Bankerne fungerer derved som en første barriere jf. den 

Supranationale risikovurdering.  

På baggrund af Selskabets forretningsmodel, hvor adgangen er begrænset, investeringerne er langsigtede og 

der stilles krav om at kunderne har en depotkonto i en bank, vurderes risikoen for at selskabet bliver misbrugt 

til hvidvask af være lav til middel. 

4.2 Forretningsmodel, terrorfinansiering  

Selskabets forretningsmodel er præget af velhavende danske kunder, hvor de beløb der investeres er høje. Den 

supranationale risikovurdering fremhæver at terrorfinansiering er kendetegnet ved mange transaktioner med 

små beløb, hvor investeringsselskaber som branche omvendt er præget af færre transaktioner med meget høje 

beløb.  

At yde terrorfinansiering gennem investeringsselskaber vurderes ligeledes at være meget komplekst, hvorfor 

branchen ikke anses for at være attraktiv for de kriminelle. 

Den nationale risikovurdering fremhæver ydermere, at terrorfinansiering er mindre omfangsrigt end hvidvask 

på nationalt plan.  

På baggrund af Selskabets forretningsmodel, hvor forretningsaktiviteter alene udøves i Danmark, og hvor der 

sker færre transaktioner end i et pengeinstitut, og hvor beløbene er højere end der traditionelt ses ved 

terrorfinansiering vurderes Selskabets risiko for at blive misbrugt til terrorfinansiering på baggrund af 

Selskabets forretningsmodel at være lav.  

5. Kunder 

Selskabets kunder består af velhavende privatpersoner, der investerer gennem frie midler eller pensioner. Der 

er ligeledes kunder, der har valgt at lave investeringerne gennem et, af kunden ejet, holdingselskab struktureret 

i en legal virksomhedsstruktur.  

Selskabets kunder kan ligeledes være driftsselskaber, eller familieejede investeringsselskaber.  

Selskabets kunder er enten danske statsborger, med bopæl i Danmark, eller danske statsborgere med 

midlertidig bopæl i udlandet. De, af selskabets kunder, der er juridiske enheder, er danske selskaber, med 

danske statsborgere som reelle ejere eller udenlandske selskabet, hvor de reelle ejere er danske statsborgere 
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med bopæl i Danmark. De kunder, der er bosat udenfor Danmark, er bosat i Europa eller tredjelande, der ikke 

er registeret på FATF’s grå184 eller sorte185 liste.  

Selskabet har ingen kunder, der er politisk eksponeret personer, eller nærtstående til en politisk eksponeret 

person.  

5.1 Kunder, hvidvask 

Den risiko, der er forbundet med kunder, i forhold til hvidvask er især de kunder, der investerer gennem legale 

virksomhedsformer med komplekse ejerstrukturer, hvor det er svært at klarlægge de reelle ejere, og hvor der 

kan benyttes stråmænd. Selskabets kunder, der investerer igennem selskaber, udgør derfor en øget risiko.  

Den supranationale risikovurdering fremhæver ligeledes at kunder med en høj indkomst udgør en høj risiko. 

Selskabet har alene velhavende kunder, hvilket taler for at der er en høj risiko forbundet med Selskabets 

kunder.  

Den supranationale risikovurdering nævner dog, at det er sværere at hvidvaske penge for en privatperson, der 

investere gennem frie midler eller pensionsordninger end for selskaber, da det er meget svært at være anonym 

i et sådant tilfælde. Kunder, som er privatpersoner anses derfor for at udgøre en begrænset risiko for hvidvask.  

Ingen af Selskabets kunder er politisk eksponeret personer, som anses som værende højrisiko kunder. 

Selskabets kunder er ej hellere bosiddende i lande på FATF’s grå eller sorte liste, hvilket begrænser risikoen.  

Selskabets risiko for at blive misbrugt til hvidvask på baggrund af Selskabets kunder vurderes at være middel. 

5.2 Kunder, terrorfinansiering 

Den supranationale risikovurdering vurderer, at der samlet for hele branchen af investeringsselskaber er en lav 

risiko for at disse selskaber bruges til terrorfinansiering. Selskabets kundesammensætning med danske 

velhavende kunder vurderes ikke at øge risikoen for terrorfinansiering.  

På baggrund af Selskabets kunder anses risikoen for at Selskabet bliver benyttet til terrorfinansiering at være 

lav.  

 
184 https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-
february-2020.html 
185 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-
february-2020.html 
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6. Produkter, tjenesteydelser og transaktioner 

Selskabet yder formueforvaltning og investeringsrådgivning omkring investeringer i aktier og obligationer, 

enten i investeringsforeninger, kapitalforeninger eller som enkeltstående papirer, og alternative investeringer 

som er struktureret i Aktieselskaber, Anpartsselskaber og Kommanditistselskaber, der alle som hovedregel er 

forvaltet af Y A/S.   

Selskabet har primært rådgivningsaftaler med deres kunder, hvilket betyder at Selskabet ved opstart at 

kundeforholdet rådgiver kunden om en porteføljesammensætning på baggrund af kundens forhold, størrelse 

på mandatet, samt eventuelle andre investeringer, som kunden har andre steder. Indenfor de 

investeringsrammer, som Selskabet har anbefalet kunden, fremsætter Selskabet forslag om investering, både i 

enkelt-værdipapirer og aktuelle alternative investeringer.  

Ved diskretionære kunder har Selskabet fået mandat til en depotkonto, hvorfra investeringerne foretages. En 

depotkonto benyttes sjældent til andet end investeringer, og transaktionerne er derfor begrænset til at angå 

investeringer, og udbytte fra investeringer.  

Ved kunder, der er alternative kunder, fungerer Selskabet som sparringspartner i forbindelse med rådgivning 

og formidling af enkelte alternative investeringer, som kunden er interesseret i.  

For kunder, hvor Selskabet alene har formidlet alternative investeringer, vil en kunde i gennemsnit foretage 1-

4 investeringer om året. Dertil kommer at ikke alle alternative investeringer kræver pengene indbetalt samtidig 

med tegning af investeringen. En typisk investeringsfond kalder penge 1-4 gange om året. 

Transaktionsomfanget i forbindelse med alternative kunder er derfor begrænset sammenlignet med 

transaktionerne på en almindelig bankkonto i et pengeinstitut.  

Transaktioner foretages oftest mellem bankkonti i Danmark. De kunder, der har midlertidig bopæl i udlandet, 

vil ligeledes have en bankkonto i udlandet, hvilket betyder at der i disse tilfælde foregår transaktioner på tværs 

af landegrænser.   

Kunden skal, for at være kunde hos Selskabet, have midlerne på en bankkonto hos et almindeligt anerkendt 

pengeinstitut, samt have en depotkonto, hvis kunden skal være diskretionær kunde.  

Størrelsen på transaktionerne er ofte store, f.eks. minimum 750.000 DKK for alternative investeringer.  

Selskabet håndterer ikke kontakttransaktioner af nogen art.  
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6.1 Produkter, tjenesteydelser og transaktioner, hvidvask  

De transaktionerne som kunderne foretager er store, og alene på baggrund af størrelsen vurderes de at øge 

risikoen for hvidvask. 

De produkter, som Selskabet udbyder, gør det svært at være anonym, da rådgivning kræver indsigt i kundens 

formueforhold. Ydermere kræver alle Selskabets produkter at kunden har en bankkonto, hvilket begrænser 

muligheden for at være anonym da bankerne er pålagt at lave omfattende kundekendskabsprocedure.  

Aktier, obligationer, investeringsforeninger og kapitalforeninger er simple produkter, der ikke vurderes at være 

særlig sårbare overfor hvidvask, da produkterne jf. den supranationale risikovurdering, er dyre og et udbyttet 

ikke er tilstrækkelig højt, sammenholdt med at det er komplekst at hvidvask penge gennem investeringer, og 

svært at være anonym. Afsnittet om private banking i den supranationale risikovurdering oplister produkter 

som overholdelse af skatteregler og skatteplanlægning som produkter og ydelser, der anses for at være særlig 

sårbare overfor hvidvask. Selskabet tilbyder ikke sådanne produkter og ydelser. Alternative investeringer kan 

udgøre en højere risiko i forhold til hvidvask end traditionelle værdipapirer, da nogen selskabsstrukturer kan 

gøre det lettere for kunden at skjule sin identitet mm.  

Da alle alternative investeringer er struktureret i danske selskabsstrukturer, hvor der er krav om, at legale og 

reelle ejere registreres hos Erhvervsstyrelsen, vurderes alternative investeringer ikke at øge risikoen for 

hvidvask. Der foretages dog et begrænset antal transaktioner, ligesom de flere transaktioner ikke sker på tværs 

af landegrænser, men alene indenlandsk, hvilket begrænser risikoen. At der ikke er kontante transaktioner af 

nogen art begrænser ligeledes risikoen.  

På baggrund af produkter, tjenesteydelser og transaktioner vurderes risikoen for at Selskabet bruges til 

hvidvask at være middel. 

6.2 Risiko: Produkter, tjenesteydelser og transaktioner, terrorfinansiering 

Terrorfinansiering er oftest kendetegnes ved små beløb, og mange transaktioner, hvilket taler for at risikoen 

for terrorfinansiering i forhold til transaktionerne i Selskabet er begrænset, da der i Selskabet laves få 

transaktioner med meget høje beløb.  

Den supranationale risikovurdering fremhæver at de produkter som investeringsselskaber tilbyder ikke 

vurderes at være egnede til terrorfinansiering, og at det i alle tilfælde ville kræve en meget stor ekspertise at 

benytte sådanne produkter til terrorfinansiering.  
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På baggrund af Selskabets produkter, tjenesteydelser og transaktioner vurderes risikoen for at Selskabet 

anvendes til terrorfinansiering at være lav.  

7. Salgs- og leveringskanaler  

For størstedelen af Selskabets kunder er kunderelationen opstået ved direkte kontakt til kunden. For selskaber 

vil dette være en kontakt til selskabets direktør, eller den reelle ejer.  

Enkelte kunderelationer er opstået ved kontakt til en investeringsrådgiver eller lignende, hvor Selskabet har 

præsenteret sin forretning for rådgiveren, og hvor rådgiveren har anbefalet kunden at indgå aftale med 

Selskabet. I disse tilfælde har Selskabet mødt rådgiveren, men ikke kunden, ved fysiske møder. Der kan ikke 

indgås et kundeforhold med Selskabet via online registrering, og det er ikke muligt at købe alternative 

investeringer uden et forudgående fysisk møde.  

7.1 Salgs- og leveringskanaler, hvidvask 

At der kan opstå et kundeforhold uden fysisk møde med kunden, men alene ved fysisk møde mellem Selskabet 

og kundens investeringsrådgiver øger risikoen for hvidvask, da kundekendskabet til en sådan kunde er mindre 

end for en kunde som Selskabet har mødt personligt.  

Kundeforhold, der indgås ved fysisk møde mellem Selskabet og kunden begrænser derimod risikoen for 

hvidvask, da denne leveringskanal gør det umuligt for kunden at være anonym, samt sikre stort 

kundekendskab.  

Det samme gør sig gældende i forhold til, at Selskabets produkter ikke kan købes online.  

At alle investeringsrådgiverne, som Selskabet samarbejder med er underlagt lovgivning om hvidvask og 

terrorfinansiering begrænser muligheden for, at kunden kan udgive sig for at være en anden end kunden er.  

På baggrund af Selskabets salgs- og leveringskanaler, hvor der er et fåtal af kunder, som Selskabet ikke har 

mødt, men hvor Selskabet alene har mødt kundens investeringsrådgiver, vurderes risikoen for, at Selskabet 

bruges til hvidvask at være middel. 

7.2 Salgs- og leveringskanaler, terrorfinansiering 

Kravet om fysisk fremmøde med enten Selskabet eller en investeringsrådgiver begrænser adgangen til at blive 

kunde i Selskabet og besværliggør dermed brugen af Selskabet til finansiering af terrorisme. Risikoen for at 

Selskabet, på baggrund af salgs-og leveringskanaler, bruges til finansiering af terrorisme vurderes at være lav.  
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8.  Lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter udøves  

Selskabet udøver alene forretning i Danmark, og har ikke markedsføringstilladelse til andre lande. Selskabets 

forretningsaktiviteter er begrænset til Danmark.  

Selskabets kunder, der har midlertidig bopæl i andre lande end Danmark, bor i EU eller i lande, som ikke er 

registreret på FATF’s grå eller sorte liste.   

8.1 Lande og geografiske områder hvor forretningsaktiviteter udøves hvidvask 

Risikoen for at Selskabet bliver misbrugt til hvidvask på baggrund af at forretningsaktiviteterne udøves i 

Danmark og at kunder er danske statsborgere, bosiddende i Danmark, EU eller tredjelande, hvor der er 

tilfredsstillende hvidvaskregulering jf. FATF, vurderes at være lav. 

8.2.  Lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter udøves, terrorfinansiering 

Den supranationale risikovurdering vurderer at der samlet for hele branchen af investeringsselskaber er en lav 

risiko for at disse selskaber bruges til terrorfinansiering.  

Risikoen for at Selskabet bliver anvendt til terrorfinansiering på baggrund af at forretningsaktiviteterne udøves 

i Danmark og at kunder er danske, bosiddende i Danmark, EU eller tredjelande, hvor der er tilfredsstillende 

opmærksomhed på terrorfinansiering jf. FATF, vurderes at være lav.  

9. Retningslinjer for løbende opdatering 

Risikovurderingen opdateres fast en gang årligt.  

Risikovurderingen vil ligeledes blive opdateret i løbet af året, hvis der sker ændringer, der påvirker 

risikovurderingen.  

Alle ændringer anføres i loggen nedenfor.  

LOG OVER ÆNDRINGER 

Ændring i 

afsnit: 

Indhold af ændring Dato for 

ændring 

Ansvarlig for 

ændring: 

1.1 Tilføjelse af procentdel på udenlandske kunder 25-02-19 MLT 
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1.1 Tilføjelse af tjek på sanktionsliste, da Selskabet nu 

kontrollerer alle kunder op mod denne, og dette har 

en positiv indflydelse på risikovurdering. 

25-02-19 MLT 

1.1 Tilføjelse af procentdel på distance kunder 25-02-19 MLT 

1.4 Tilføjelse af samarbejdspartnere som en 

leveringskanal, da Selskabet er begyndt at benytte 

sig af dette.  

25-02-19 MLT 

1.6 Tilføjelse om at Selskabet ikke har kunder fra 

lande, der er optaget på FATF’s liste over 

højrisikolande. Dette har en positiv indflydelse på 

risikovurderingen.  

25-02-2019 MLT 

Alle Risikovurdering blev gennemgået og tilrettet på 

baggrund af oplysninger, som Selskabet var 

kommet i besiddelse af.  Oplysningerne har dog 

ikke givet anledning til ændringer, der har ændret 

Selskabet samlede risiko. 

30-10-2019 MLT 

Alle Helt nyt format og indhold på baggrund af 

tilsynsbesøg.  

Maj 2020 MLT 

Alle Tilretninger September 2020 MLT 
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Bilag 5: Politik til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Fondsmæglerselskab X A/S 

 

POLITIK TIL FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG 

TERRORFINANSIERING 

FOR 

FONDSMÆGLERSELSKAB X A/S 

(SELSKABET) 

 

 

8. juni 2020 

 

Version: nr. 6 

Erstatter version 5 af 8. juni 2020 

 

1. Indledning 

Nærværende politik er udarbejdet i overensstemmelse med Lov nr. 651 af 08/06/2017 om forebyggende 

foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). 

 

2. Definitioner 

Reel Ejer;  

Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer kunden, eller den eller de fysiske personer, 

på hvis vegne en transaktion eller aktivitet gennemføres 

En person, der besidder mere end 25 % af kapitalen eller stemmerettighederne i selskabet er derfor reel ejer.  
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Dette er dog ikke en absolut definition, og personer der ejer mindre end 25 % kan derfor ligeledes være reel 

ejer. 

Hvidvask; 

Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en 

strafbar lovovertrædelse,  

Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til 

at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse, eller 

Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner. 

Finansiering af terrorisme; Finansiering af terrorisme som defineret i straffelovens § 114 b, for så vidt angår 

handlinger omfattet af straffelovens § 114. 

 

3. Overordnet strategisk mål 

Bestyrelsens overordnede strategiske mål er at sikre at Selskabet ikke bliver brugt til Hvidvask eller 

terrorfinansiering. 

Dette indebærer, at Selskabet skal:  

- Kende sin kunde, 

- Opbevare kundens oplysninger, og 

- Overvåge kundens aktiviteter   

 

4. Ansvar 

Direktionen skal sikre at der etableres en god virksomhedskultur, hvor Selskabets medarbejdere gennem 

medarbejderinformationer, -møder eller lignende gøres bekendt med reglerne for forebyggelse af hvidvask og 

terrorfinansiering. 

Direktionen skal udpege et medlem af direktionen, der er ansvarlig for området. 

Direktionen skal udpege en hvidvaskansvarlig med kompetencer inden for området og en passende 

organisatorisk placering. 
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Direktionen skal sørge for at de rette medarbejdere informeres om politikken, herunder at medarbejderne 

modtager den interne eller eksterne undervisning, der skal til for at sikre efterlevelse af nærværende politik. 

 

5. Risikovurdering, Selskabet 

Se Særskilt dokument, hvor risikoen for at Selskabet kan blive brugt til hvidvask er vurderet som lav til mellem, 

og risikoen for at Selskabet kan blive brugt til finansiering af terrorisme er vurderet som lav. 

Det er med udgangspunkt i den risikovurdering, at denne politik er udarbejdet. 

 

6. Risikoappetit 

6.1 Generelt 

Selskabet skal altid inddele sine kunder i kategorier i forhold til risikoen for hvidvask eller terrorfinansiering. 

Inddelingen skal ske inden for kategorierne skærpet, mellemskærpet og høj. 

6.2 Forretningsmodel, herunder koncernstruktur 

Forretningsmodel, inden for risikoappetitten 

Selskabet skal tilbyde rådgivning inden for investering i værdipapirer og alternative investeringsfonde, med et 

ikke garanteret afkast. 

Der tilbydes investering inden for aktivklasserne aktier og obligationer, samt unoterede selskaber der investerer 

i ejendomme, finansiering, private equity, hedgefonde, og alternativ energi. 

Forretningsmodel, uden for risikoappetitten 

Selskabets produkter må ikke markedsføres til offentligheden, så det sikres at Selskabets produkter alene 

markedsføres til kunder der, af Selskabet, anses for værende egnede.  

Alle investeringer skal ske over kundens konto og depot i et anerkendt pengeinstitut 

6.3 Kunder  

Kunder, inden for risikoappetitten 
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Selskabet skal rette sin aktivitet mod privatpersoner såvel som juridiske enheder. 

Alle Kunder skal have et væsentligt tilhørsforhold til Danmark. 

Ved et væsentligt tilhørsforhold til Danmark forstås for privatpersoner, at Kunden enten har fast bopæl i 

Danmark eller er Dansk statsborger med midlertidig bopæl i udlandet. 

Ved et væsentligt tilhørsforhold til Danmark forstås for juridiske enheder, at en væsentlig del af Kundens 

aktiviteter foregår i Danmark, eller at de reelle eller ultimative ejere er bosiddende i Danmark. 

Alle Kunder skal have en overskuelig og forståelig selskabsstruktur. 

Kunder, uden for risikoappetitten 

Selskabet må ikke etablere, eller videreføre, et samarbejde med en Kunde, hvis Kunden har afgivet forkerte 

oplysninger for at opnå kundeforholdet, og det vurderes at de korrekte oplysninger havde medført at 

kundeforholdet ikke have været opstået 

Selskabet må ikke etablere et kundeforhold hvis den potentielle kunde ikke vil udlevere de oplysninger, der 

efterspørges, som del af kundekendskabsproceduren. 

Selskabet må ikke videreføre et samarbejde med en Kunde, hvis Kunden ikke vil udlevere de oplysninger, 

der efterspørges i forhold til overholdelse af gældende lovgivning generelt. 

Selskabet må ikke etablere, eller videreføre, et samarbejde med en Kunde, hvis Kunden er bosiddende i lande 

på FAFT’s grå186 eller sorte187 liste. 

Selskabet må ikke etablere, eller videreføre, et samarbejde med en Kunde, hvis Kunden optræder på EU’s 

sanktionsliste.188 

Selskabet må ikke etablere, eller videreføre, et samarbejde med en Kunde, hvis Kunden har et dårligt 

renommé. 

 
186 https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-
february-2020.html 
187 http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-
february-2020.html 
188 https://data.europa.eu/euodp/da/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-
sanctions 
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6.4 Produkter, tjenesteydelser og transaktioner 

Produkter, tjenesteydelser og transaktioner, inden for risikoappetitten 

Udbudte alternative investeringer skal struktureres i danske kendte selskabs strukturer. 

Det skal tilstræbes, at der oprettes en særskilte mandatkonto for at begrænse antallet af transaktioner på 

kontoen, og højne relevansen og kendskabet til transaktionerne. 

Der skal arbejdes ud fra en langsigtet strategi. 

Der må ikke modtages kontanter. 

Produkter, tjenesteydelser og transaktioner, uden for risikoappetitten 

Der må ikke udbydes produkter, der er særligt sårbare over for hvidvask (jf. den supranationale 

risikovurderings definition af samme). 

6.5 Salgs- og leveringskanaler 

Salgs- og leveringskanaler, inden for risikoappetitten 

Det skal tilsigtes at møde Kunden fysisk inden der indgås et kundeforhold. 

Har Selskabet ikke mødt kunden, må kundeforholdet kun etables hvis Selskabet har mødt kundens 

investeringsrådgiver.  

Sker kontakten via en investeringsrådgiver, må der kun indgås et kundeforhold, hvis investeringsrådgiveren 

er dansk, og Selskabet har mødt investeringsrådgiveren fysisk. 

Salgs- og leveringskanaler, uden for risikoappetitten 

Der må ikke ske online salg af Selskabets produkter. 

6.6 Lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter udøves 

Lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter udøves, inden for risikoappetitten 

Selskabet skal udelukkende udøve forretningsaktivitet i Danmark. 
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Lande og geografiske områder, hvor forretningsaktiviteter udøves, uden for risikoappetitten 

Selskabet må ikke have Kunder, der er bosiddende i et land, der af det Danske Finanstilsyn, EU eller FATF 

er vurderet til at have særlig høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. 

 

7. Politisk eksponeret person (PEP) 

PEP skal altid behandles som højrisiko kunder, og vil deraf afledt altid kræve en skærpet 

kundekendskabsprocedure. 

PEP, inden for risikoappetitten 

Selskabet må kun have danske PEP-er og deres nærtstående. 

PEP, uden for risikoappetitten 

Danske statsborgere, der er nærtstående til udenlandske PEP-er. 

 

8.  Overvågning af kundeforholdet og ajourføring af oplysninger om kunden 

Kundeforholdet og Kundens transaktioner skal overvåges og kontrolleres løbende. 

Mistænkelig og atypisk adfærd skal identificeres og undersøges. 

Overvågningen og kontrollen kan ske såvel manuel som ved anvendelse af systemer. 

 

9.  Opbevaring af identitetsoplysninger 

Oplysninger om kunden indhentet til formålet om kundekendskab og risikoniveau, samt supplerende 

informationer i den forbindelse, skal opbevares i mindst 5 år efter at kundeforholdet er ophørt.  

 

10. Uddannelse af personale 

Ny-ansatte medarbejdere skal, uanset organisatorisk position, gøres bekendt med de pligter, som følger af 

hvidvaskloven og disse interne regler.  
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Medarbejderen skal ved ansættelsens start have vist hvor nærværende dokument er tilgængeligt, og 

medarbejderes skal i den forbindelse skriftligt erklære dig om at medarbejderen har læst, og vil efterleve, 

reglerne.  

Forpligtelsen skal gælde for alle ansatte, til selskabet når en størrelse på over 100 medarbejdere.  

Der skal med passende interval ske kontrol af, om alle medarbejdere er bekendt med reglerne.  

Selskabet skal kunne dokumentere hvilke medarbejdere, der har modtaget undervisning. 

 

11. Screening af medarbejdere 

Screening af medarbejdere foretages for at sikre at medarbejderen ikke er dømt for et strafbart forhold, der 

øger risikoen for at medarbejderen kan, eller vil, misbruge sin stilling til hvidvask eller finansiering af 

terrorisme.  

Screening af medarbejdere skal ske årligt ved indhentelse af straffeattest.  

Screening af medarbejdere er relevant for de medarbejdere, som varetager funktioner, der sikrer opfyldelse af 

hvidvaskloven, eller de medarbejdere, der via deres stilling direkte eller indirekte kan misbruge deres stilling 

til at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering. 

Selskabet har udpeget følgende funktioner, hvortil der skal foretages screening af medarbejdere: 

- Hvidvaskansvarlig  

- Medarbejdere, der har fået uddelegeret opgaver fra den hvidvaskansvarlige 

- Medarbejdere, der udfører kundekendskabsprocedurer 

- Medarbejdere, der har adgang til at foretage transaktioner på vegne af Selskabet 

- Medarbejdere, der har handelsadgang til kunders konto (herunder fuldmagtsadgang) 

- Medarbejdere, der arbejder i Selskabets compliancefunktion 

- Medarbejdere, der er medlem af direktionen 

- Medarbejdere, der er ansat i bestyrelse 

- Salgsdirektør  

-  

Såfremt Selskabet indfører intern revision: 

- Medarbejdere, der arbejder i Selskabets interne revision 
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Selskabet skal, i forbindelse med ansættelsen af ny medarbejder til ovenstående funktioner, indhente 

straffeattest som en del af ansættelsesprocessen.  

 

12. Videregivelse af oplysninger om mistænkelige transaktioner til tredjepart 

Videregivelse til tredjemand om oplysninger om mistænkelige transaktioner, hvor der er sket underretning til 

SØIK, må kun ske mellem Selskabet og andre virksomheder, som Selskabet har et fælles kundeforhold med.  

Det er en forudsætning at der, mellem Selskabet og virksomheden som oplysningerne videregives til, foreligger 

en skriftlig samarbejdsaftale, hvori der indgår en forpligtelse om videregivelsen. 

Virksomheder, der må videregives informationer til, fremgår af bilag 3. 

 

13. Hvidvaskansvarlig 

Selskabet har udpeget et medlem af direktionen, som er ansvarlig for området. 

Selskabet har udpeget en hvidvaskansvarlig.  

Den hvidvaskansvarlige skal godkende arbejdsprocesprocedurer og kontroller for området. 

Endvidere skal den hvidvaskansvarlige godkende kundeforhold med politisk eksponerede personer. 

Den hvidvaskansvarlige har mulighed for at delegere sine opgaver til navngivne personer. 

 

14. Særlige forhold efter identifikation af en mistænkelige transaktion 

Såfremt en transaktion er identificeret som mistænkelig, må den ikke gennemføres, før forholdet er afkræftet. 

 

15. Spørgsmål, underretning og kontaktadresser 

Spørgsmål eller mistanke vedrørende en konkret transaktion skal altid rettes til den hvidvaskansvarlige. 

Såfremt mistanken og hvidvask eller finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes, skal der omgående foretages 

underretning til  
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Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet (SØIK),  

Kampmannsgade 1 

1604 København 

Tlf. 72 68 90 00 

 Hjemmeside; http://www.anklagemyndigheden.dk/da/hvidvask 

Det er som udgangspunkt alene den hvidvaskansvarlige, der må foretage denne underretning.  

Den hvidvaskansvarlige skal altid informere en medarbejder, der har henvendt sig angående spørgsmål eller 

mistanke, om den videre proces for denne henvendelse.  

Såfremt den hvidvaskansvarlige ikke reagerer på henvendelsen, herunder foretager indberetning, kan den 

ansatte lave en intern underretning til Compliance funktionen eller den øverste ledelse i Selskabet.  

Ingen ansat må udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som følge af at den ansatte har 

foretaget en intern underretning om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

 

16. Kontrol, og Rapportering 

Den compliance-ansvarlige vil stikprøvevis kontrollere, at Selskabets medarbejdere efterlever den nærværende 

politik. 

Kontrollens resultater skal indgå i rapporteringen fra den compliance ansvarlige til bestyrelsen. 

 

17. Opdatering 

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årsplanen, vurdere og eventuelt opdatere 

nærværende politik. 

Alle ændringer anføres i loggen nedenfor.  
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Godkendt af bestyrelsen i Fondsmæglerselskab X A/S, den 29. september 2020 

 

LOG OVER ÆNDRINGER 

Ændring i 

afsnit: 

Indhold af ændring Dato for 

ændring 

Ansvarlig for 

ændring: 

 (Tidligere versioner er ikke logget)   

Alle Helt nyt format og indhold på baggrund af 

tilsynsbesøg.  

Maj 2020 SKH 

 Små tilretninger September 

2020 

MLT 
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Bilag 6: Interviewspørgsmål – Formål med de stillede spørgsmål 

 

1. Beskriv jer selv og jeres faglige baggrund? 

Formålet med dette spørgsmål er at få en forståelse for deres faglige baggrund og ekspertise på området.  

 

2. Vi kan se i forhold til jeres risikovurdering at I har ændret hele indholdet efter besøg fra finanstilsynet. 

Har I revurderet jeres iboende risiko? Hvis ja, hvorfor? 

Formålet med dette spørgsmål er at høre hvad de har vurderet deres iboende risiko og hvorfor de har ændret 

denne efter deres tilsynsbesøg? Hvad har medvirket til, at denne blev ændre?  

 

3. Loven beskriver, at der skal skabes tilstrækkeligt bevis for identificering af individet bag enhver 

transaktion. Hvornår mener du, at der er opnået tilstrækkeligt bevis for at du kan bekræfte en reel ejer? 

Formålet med dette spørgsmål er at finde ud, hvornår de vurderer, at de har tilstrækkeligt bevis på reelle ejere. 

 

4. Når I identificerer reelle ejere, føler I at dette bidrager til at forebygge hvidvask og finansiering af 

terrorisme i jeres virksomhed? 

Formålet med dette spørgsmål er at undersøger, om de dokumenter de indhenter ifm. identifikation af reelle 

ejere, giver værdi? 

 

5. I tager udgangspunkt i investeringsselskaber og Private Banking ved jeres risikovurdering fra den 

supranationale risikovurdering og pengeinstitutter fra den nationale risikovurdering. Hvilke 

udfordringer kan det give jer? 

Formålet med dette spørgsmål er undersøge, hvorfor de har sammenlignet sig med disse brancher og hvad det 

betyder for dem som fondsmæglerselskab, at de ikke bliver nævnt i hverken den nationale- og supranationale 

risikovurdering.  

 

6. I den supranationale risikovurdering nævnes der, at et af faktorerne som begrænser risikoen er, at det 

er svært at få adgang til at investere og der derudover kræves stor viden og teknisk ekspertise at 
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hvidvaske midler via investeringsselskaber. I nævner også i jeres risikovurdering, at der er meget 

begrænset antal af kontanter transaktioner i denne branche, hvilket betyder at investering kræver 

placering af midler på en bankkonto. Bankerne er derfor en barriere og der skal komplekse strukturer 

mv. til for tilsløre ulovlige midler. Herudover skriver I selv i jeres risikovurdering, at I forudsætter, at 

der er sket tilstrækkelig kontrol hos den pågældende pengeinstitut. Men alligevel vurderes risikoen for 

at være høj jf. den supranationale risikovurdering. Hvad er jeres holdning hertil? 

Formålet med dette spørgsmål er at finde ud af, hvad deres holdning som fondsmæglerselskab er, når de 

brancher de sammenligner sig med, vurderes at have en høj risiko, selvom der er disse kæmpestore 

barrierer for hvidvask. 

 

7. Hvis vi ser på finanstilsynets hjemmeside, har der i alt været 6 politianmeldelser fra dem omkring 

hvidvask og ingen af disse er fondsmæglerselskaber. Hvis vi også ser på rapporten, som er udarbejdet 

af anklagemyndigheden, har SØIK i 2019 modtaget i alt 53.454 underretninger omkring hvidvask, 

hvoraf 40.958 kommer fra pengeinstitutter og 8.433 kommer fra spiludbydere. Ud fra rapporten har 

fondsmæglerselskaber ikke givet underretning medmindre disse indgår under kategorien ”andre”, hvor 

der har været 122 underretninger. Skyldes den lave rate af politianmeldelser og underretninger at 

fondsmæglerselskaber simpelthen gør deres grundarbejde så godt eller sker der bare ingen under-

retninger? 

Formålet med dette spørgsmål er at undersøge, om hvorfor der ikke er nogen underretninger fra 

fondsmæglerselskaber. Er det fordi de gør det godt eller? 

 

 

8. I er defineret til at være et fondsmæglerselskab II. Vurderer I, at der er større risiko for hvidvask og 

finansiering af terrorisme hos fondsmæglerselskaber som er defineret som fondsmæglerselskab I eller 

som fondsmæglerselskaber II? 

Formålet er at undersøge om risikoen er højere, hvis man som fondsmæglerselskab bliver klassificeret som 

Fondsmæglerselskab I eller om det er andre faktorer der spiller ind? 

 

9. I skriver i jeres politik om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, at I skal overvåge og 

kontrollere kundeforholdet og dennes transaktioner løbende.  

a. Betyder det, at I også udover pengeinstitutterne også overvåger kunders bankkonti som I har 

adgang til? 

b. Hvilken værdi giver det jer som fondsmæglerselskab, at I udfører samme opgave, som allerede 

er udført af pengeinstituttet? 
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c. Kan der være udfordringer relateret hertil? 

Formålet med dette spørgsmål er at undersøge hele problematikken der er omkring den løbende overvågning. 

Vi vil gerne belyse, hvilke udfordringer de som fondsmæglerselskab støder på, når de skal lave den løbende 

overvågning.   

 

10. Har I i jeres branche kunne mærke en forholdsmæssig stor administrativ byrde hos jer og jeres kunder, 

som følge af implementeringerne af loven? 

Formålet med dette spørgsmål er at belyse, den administrative byrde, som denne lovgivning har givet og hvad 

det betyder for deres fondsmæglerselskab. 

 

11. Har du en fornemmelse af at have udført for meget arbejde vedr. kundekendskabsprocedure i henhold 

til kravene i hvidvaskloven, på grund af usikkerhed omkring de faktiske minimumskrav? 

Formålet med dette spørgsmål er at undersøge, om de gør mere end hvad der kræves, for at sikre, at de har 

gjort nok. Hvis de gør, hvad det så evt. er. 

 

12. Foretager du yderligere tiltag i forbindelse med hvidvaskning i forhold til hvad loven foreskriver? 

Der henvises til spørgsmål 11 

 

13. Mener du overordnet at loven er tilstrækkelig til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering? 

Formålet med dette spørgsmål er at høre deres holdning til, om loven er tilstrækkelig til at bekæmpe hvidvask 

og terrorfinansiering. Hvis ikke, hvad de mener, som ikke er tilstrækkeligt.  

14. Er der andre udfordringer, som fondsmæglerselskaber har, som vi ikke har talt om? 

Formålet med dette spørgsmål er, at høre om der er andre udfordringer, som de har kendskab til pba. af deres 

erfaring og de netværksgrupper og forums de sidder, som vi ikke har fået belyst.  
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Bilag 7: Interview af Fondsmæglerselskabet X A/S 

Interviewet er foretaget den 7. september 2020 hos Fondsmæglerselskabet X A/S adresse.  

Følgende personer har deltaget og vil blive benævnt med følgende bogstav: 

E: Emel 

J: Jamal 

H: Hvidvaskansvarlig 

C: Complianceansvarlig 

 

Svar på spørgsmål 1: 

E: Vi vil bare lige starte med, at I kort beskriver jer selv og jeres faglige baggrund:  

C: Skal jeg starte?  

E: Ja.  

C: Jamen, jeg er oprindelig revisionsuddannet langt tilbage og kom lidt tilfældigt ind i fondsmæglerverdenen 

ved, at jeg var selvstændig konsulent og fik adgang til et fondsmæglerselskab. Her blev jeg bedt om at varetage 

nogle opgaver, som gjorde, at jeg var nødt til at sætte mig ind i hvad et fondsmæglerselskab laver. I den 

forbindelse var jeg samtidig ved at aflevere/afslutte min hovedopgave på cand.merc.aud. og valgte så at skrive 

en opgave om fondsmæglerselskaber og hvad de egentlig skal overholde af lovgivning. Det var sådan min 

indgang ind til branchen var. Jeg brugte også denne opgave til at søge kunder og endte med at sidde med 4 

fondsmæglerselskaber, hvor jeg lavede alt der hed afrapportering til bestyrelser og Finanstilsynet og deltog 

derudover på tilsynsbesøg osv. I den forbindelse kom jeg i kontakt med Fondsmæglerselskabet X A/S, som 

jeg arbejdede for som konsulent det først 1,5 år og blev herefter fuldtidsansat efter at have været et år hos 

nogen der hed CopNordic, hvor jeg blev sat til at lave en afdeling, som egentlig skulle varetage det som jeg 

lavede som selvstændig. Så en lidt tilfældig indgang til fondsmæglerselskaber men meget hurtigt sporet ind 

på, at det var dem, som jeg skulle vide meget om. Jeg har været ansat hos Fondsmæglerselskabet X A/S i 10 

år. Startede som ansvarlig for økonomi også det der compliance, man lige kunne lave ved siden af, som nu er 

tippet hen til, at det stort set kun er det jeg laver. Så i en eller anden form selvudlært med lidt teori i baghånden 

fra noget studie og ikke mindst noget praktisk erfaring. Det kommer vi nok også ind på senere, at det er mindst 

lige så vigtigt, at man har prøvet ting før, som man kan læse i en lov.  Men ja det er indgangen.  

H:  Jeg er juristuddannet og har været hos Fondsmæglerselskabet X A/S i knap 4 år. Det var egentlig også en 

tilfældighed, da jeg kom til som studentermedhjælper i sin tid. Der vidste jeg ikke noget som helst om finansiel 
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lovgivning eller hvidvask. Men lige som jeg kom til, stod vi overfor, at der trådte en ny hvidvasklov i kraft i 

2017.  

E: Det var implementering af 4. hvidvask direktiv?  

H: ja, det var det. Så det var en naturlig del, som jeg kastede mig over og siden da har det været lige sagen. Så 

går jeg til diverse kurser og sidder i forskellige netværks som snakker rigtig meget om økonomisk kriminalitet 

og hvidvask.  

C: Vi kan lige tilføje, at før H blev ansat, brugte vi meget konsulenter, fordi kvag vi ikke havde nogen jurister 

siddende, så købte vi os til ydelsen. Vi nåede så på et punkt, hvor vi godt kunne tænke os, at det var lidt mere 

"in-house" og valgte så først at ansætte H som student og efterfølgende fastansætte H. Det gjorde, at vi fik en 

som kendte organisationen, fordi det er dyrt at købe og man får ikke samme ydelse fra nogen, som ikke kender 

organisationen på samme plan. Det var planen dengang.  

E: Hvad er det for nogle forums du er i?  

H: Jamen, jeg har en del efteruddannelse fra noget advokatefteruddannelse og det varetages af noget der hedder 

Advokaternes HR og JUC. JUC har bl.a. pt. et økonomisk netværk omkring økonomisk kriminalitet og det er 

et netværk for hvidvaskansvarlige og lign fra både banker, kapitalforvaltere, pensionskasser og lign. 

E: Der sidder sammen?  

H: Ja 

C: Så har vi jo også andre. Som eksempel sidder vi i complianceudvalgene hos PwC, Deloitte og ved 

fondsmæglerforeningen. Der er vi så bare brede. Der taler vi generelt om compliance for 

fondsmæglerselskaber, hvor hvidvask er en del af det, hvor det sidste netværk, du (H) har meldt dig ind i, er 

specifikt kun hvidvask og skatteunddragelse.  

H: Ja, det er det man kalder økonomisk kriminalitet, hvor hvidvask er en meget stor del af det. Men hvor det 

også læner sig lidt op ad noget andet som bedrageri, korruption, bestikkelse og lignende.  

C: Men jeg tror også, hvis vi ser på de andre netværks, så tror jeg at 1/3 del af tiden der bruger vi i en eller 

anden sammenhæng om hvidvask. Det fylder alt.  

Svar på spørgsmål 2: 

J: Så tror jeg vi kan gå videre til spørgsmål 2. Hvilket er "Vi kan se i forhold til jeres risikovurdering, at I har 

ændret hele indholdet efter besøg fra Finanstilsynet. Har I revurderet jeres iboende risiko? Hvis ja, hvorfor?"  
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H: Vi har revurderet den, ja. I sidste ende kommer vi frem til samme risiko for vores virksomhed, men vi har 

været inde og kigge på mange flere faktorer af virksomheden og vendt lidt mere rundt på tingene. Så den er 

blevet revurderet og den ser anderledes ud. Men selve risikoen vi ender ud med er egentlig identisk.  

E: Er den det? Jeg synes, at den er blevet ændret, var den ikke ændret til mellem til høj? 

C: Nej, den er den samme.  

E: Nå, jeg synes den var mellem til høj, men det kan godt være jeg har læst forkert.  

C: Det vil jeg ikke håbe der er står, for Finanstilsynet siger lav til mellem.  

H: Jeg tror I vil på nogen ting vil se høj risiko.  

C: Men akkumuleret for virksomheden skulle meget gerne være lav til mellem. Men noget af det, som 

Finanstilsynet faktisk bad os om at forholde os til, som vi nu har indbygget i risikovurderingen, er jo denne 

sammenligning på tværs af sektorer. Finanstilsynet havde og det lagde de ikke skjul på, da de var har, en hel 

forudgående holdning til, at vi skulle hedde minimum mellem og nok også høj. Det kunne vi fornemme, indtil 

vi faktisk fik talt dem ned til, at de endte med en konklusion der hed lav til mellem. Det gjorde de bl.a. ud fra 

de typer af virksomheder, som vi sammenligner os med og når de kiggede på tværs af brancher, ville de gerne 

have, at vi skulle finde noget evidens for, hvorfor vi mente som branche, at vi ikke lå i mellem til høj dvs. 

omvendt bevisbyrde. Problemet er bare, at der ikke findes nogen steder, hverken SØIK eller andre, der laver 

de her nationale risikovurderinger om fondsmæglerselskaber. Vi ryger ikke ind som en branche. Tror også I 

har noget efterfølgende omkring, hvad vi så læner os opad i stedet for. For der er ikke nogen vurderinger af 

fondsmæglerselskaber.  

E: Men hvis jeg bare læser jeres risikovurdering, som jeg har fået, så står der, at I vurderer den middel til høj 

i forhold til hvidvask og lav i forhold til terror. Skal den så laves om til lav til mellem?  

C: Ja. Den følger vi lige op på.  

H: Risikovurdering er heller ikke endelig endelig.  

C: Vi skal i hvert fald ikke ligge højere end hvad de har vurderet os til.  

G: Men det er også det, der er rigtigt svært. For dem vi sammenligner os med, de får en højere risiko påstemplet 

end vi gør. Den risikovurdering bærer nok også præg af, at vi ikke havde den endelige afgørelse fra tilsynet, 

da vi ændrede risikovurderingen.  

C: Men det de begrunder det med er jo de samme ting, som vi også slog på. Det, at vi ikke opbevarer midler, 

at vores kundekreds er meget snæver og at vi ikke er ude til offentligheden og hr. og fru. Danmark. Derudover 

er der også længden af vores engagementer. Vi er langsigtet i vores investeringsstrategi og har derfor også 
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vores kunder i lang tid, hvilket gør, at vi også kan gå og lære dem at kende. Så de ting Finanstilsynet slår på i 

deres konklusion er faktisk det samme som vi også prøver at cirkulere ind i risikovurderingen hele tiden og 

argumenter for, at vi trykker den iboende risiko ned.  

E: Men kan det ikke være farligt, når man har så langt et kundeforhold, at man kan begynde at se sådan lidt til 

side på nogen af tingene.  

C: Nej, ikke så længe du styrer rigtigt. Tværtimod så opbygger det kundernes viden. Jo, du har ret i, at man 

kan tænke ”jeg kender ham” og sådan. Men den går bare ikke mere. Hele struktureringen omkring det er nødt 

til at være anderledes og det tilkendegav Finanstilsynet også på mødet. At netop det, at vi så ofte ser vores 

kunder og ser dem i deres private, hjem, at de kommer her til møder og kundearrangementer mv. gør også, at 

man får et indblik, hvis man ellers ved hvad man skal kigge efter. Så du har alle muligheder for at se det. Det 

kræver dog en stor indsats fra vores side at få uddannet vores kunderådgivere, der primært møder vores kunder, 

hvad de skal være opmærksomme på i deres dialog med kunderne. Hvis vi kan få dem klædt rigtigt på til det, 

så har de alle muligheder for at opdage, se det, identificere det og italesætte det.  

H: Ja, men også det, at når man ved hvad kriminelle er for nogen personer og hvad de laver, når de hvidvasker 

penge, så vil de som kriminel ikke være interesseret i at have langvarige investeringer. Det skal gå hurtigt dvs. 

det er ikke fordelagtigt for dem at skulle være 10 år om at hvidvaske penge. Det tager simpelthen for lang tid 

og der findes smartere metoder. De er helle ikke interesseret i, at man ved særligt meget om dem, så jo flere 

gange en kriminel skal sidde med kunderådgiveren, er jo ikke fordelagtigt for dem. Jo mere vi kender dem, jo 

flere gange vi kommer hjem og besøger dem og holder status møder med dem, jo større er risikoen for, at de 

bliver opdaget. De vil gerne have så lidt muligt kontakt, da det så er sværere at blive opdaget. Så jo mere vi 

kender til dem, jo svære er det for dem at gemme sig bag og ikke blive opdaget. Alt det her tager tid og at der 

kræves meget kendskab til dem, bryder de sig ikke om. Så de to alene taler for, at det ikke er så lukrativt at 

bruge os. At vi så også har en lille kreds af kunder eller en mindre kreds, at vi ikke bare går ud til offentligheden, 

begrænser det jo også.  

Svar på spørgsmål 3: 

J: Ja det leder os meget godt videre til vores næste spørgsmål, som er: "Der bliver beskrevet i loven, at der skal 

skabes tilstrækkeligt bevis for identificering af individet bag enhver transaktion. Hvornår mener I, at der er 

opnået tilstrækkeligt bevis for, at du kan bekræfte en reel ejer?" 

H: Det kommer jo meget an på hvilke selskaber. Hvis vi tager det for selskaber, almindelige danske selskaber 

med en enkelt ejer eller få ejere, som fremgår af CVR, er det ikke supersvært at sidde og sige, at det her er 

kunden. Vi har altid mødtes med kunden. Så hvis der ligger noget ved siden af såsom paskopi og lign. Men så 

er der det med, at en helt almindelig paskopi i denne verden, som vi lever i idag, kan manipuleres. Så Paskopi 

alene giver os ikke noget, da det kan være nået at være ændret rigtig mange gang og det er endnu nemmere, 
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når det bare er noget der er indscannet. Men det her med, at vi i hvert fald, når vi snakker om danske selskaber, 

kan søge dem i et centralt registrer bakket op af, hvis der er flere ejere, koncerndiagrammer, der bekræfter, 

hvor vi kan søge, hvis der skulle være andre virksomheder involveret, Efter vi har mødt kunden og indhentet 

paskopi, så laver vi også CPR.tjek, hvor vi sender det ud til kunden. Kunden skal lukke ind med sit NemID. 

Vi får derefter det tilbage fra et registrer, som bekræfter denne person og det her cpr-nummer er den korrekte 

person, som har den her adresse, som vi også har fra et sygesikringsbevis.  

C: Den stempler dig imod dit NemID, som du logger ind med. Er det det samme match som det CPR-nummer, 

der er logget ind med? Er det den samme som I har plus at det stemmer op mod cpr-registeret, at det er en 

nulevende person, beviser også, at det ikke er en identitet der er stjålet fra en afdød person.  

M: Det jo sjovt. Det var noget vi havde oppe at vende med tilsynet. De synes ikke det her cpr-tjek er noget, 

der kan stå alene. Det kan jeg godt give dem ret i, for du kan ikke se et billede på pågældende. Men paskopi 

kan manipuleres med rigtig mange gange, når det bare er en kopi. Så i hvert fald, når du så har begge to, plus 

et sundshedskort, så er du ret sikker på identiteten. Men det forudsætter, at det er en dansk statsborger.  

C: Alt hvad man læser på hvidvaskområdet, der er vi meget privilegeret som danskere, kvag vores 

registreringssystemer. Nogle synes ikke, at det er så rart, men for vores arbejde er det rigtig fint med CVR at 

kunne søge på personer og at søge på tværs for også at se om personen sidder repræsenteret i 50 selskaber, da 

sådan noget godt kan tyde på, at det er en stråmand. Der er masser af tværs i alt det her. Der kom for nogle år 

siden det her med registreringen af ejere, som havde minimum 5 % i ejerandel eller stemmerettighed.  

E: Men er det ikke generelt, for stod der ikke i direktiverne, at man skal have et samlet registrer i alle landene?  

C: Det er ikke nødvendigvis det samme. Vi har faktisk først i Danmark fået bødestraf, mener det var i år, for 

ikke at registrere rigtigt. Du fik et krav om at registrere, men der var ikke nogen sanktioner, hvis du ikke havde 

opdateret dine oplysninger. Der var sanktioner, hvis du ikke havde registreret noget. Så fik du et brev om at 

loven var trådt i kraft, at du havde glemt at registrere. Men der var ikke noget der fulgte op på, om du 

efterfølgende havde skiftet ejere 10 gange og ikke havde styr på dine registreringer. Så jeg tror, at der er mange 

lande der ligesom os måske har opfyldt et krav. Finanstilsynet udtalte også, at det ikke var nok bare at lave en 

søgning på CVR, fordi dern pågældende selskab kan have glemt at opdatere. Det kan være gamle oplysninger 

eller andet. Så det hele skal været et stort samsorium af hvis det her er godkendt, hvis det andet, tredje og fjerde 

mv. også er godkendt og alt det her tilsammen ikke stikker i modsat retning, så kan man føle sig overbevist. 

Men ikke noget af det kan stå alene stort set.  

H: Det kan være svært at give et helt definitivt svar på, hvad der gøres, for der er mange dokumenter og mange 

ting særskilt. Jeg synes, at mange andre institutioner er meget fokuseret på at få en paskopi. Hvis man har en 

paskopi, så er alt i orden. Men jeg mener bare, at det kan manipuleres så det kan ikke stå alene. Men for en 

dansk kunde, hvor vi kan se i CVR, hvem der er ejer og få dette bekræftet med paskopi, cpr-tjek og 
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sundshedskort, så er vi ret langt og især hvis vi i øvrigt har mødt kunden. Så er vi ret sikre på, at vi sidder over 

for den person.  

E: Hvor ofte møder i kunden, sådan ca. i gennemsnit?  

C: Vi har en politik, der siger, at vi skal møde dem mindst 1 gang om året. Det så typisk til et statusmøde, hvor 

man lige følger op og får en gennemgang af ens portefølje. Det er også det vi har fået tilsynsreaktioner på, som 

jo også giver meget fin mening apropos det her med at klæde kundefolkene på, det er rigtigt fint, men det er 

jo også et salgsmøde og det må vi også jo bare erkende. Det er også mere hvordan kunderne ligger. Hvis der 

er et nyt produkt, vil vi anbefale dig, også bliver din risiko ændret. Der skal meget mere på de her møder men 

der skal også er være en balancegang. Det er blandt også det vi har arbejdet på med nogle skabeloner. Hvad er 

det kunderådgiveren også skal huske at spørge ind til. Når kunderådgiveren alligevel sidder foran kunden og 

møder kunden, hvad er det så for nogle ting som kunderådgiveren skal reagere på og skal give videre til os, 

som vi så eventuelt skal tage hånd om. Det kan være alt lige fra de er blevet skilt, til ny kæreste. Rejser kæresten 

tit, er de nærmest kun i Sydafrika og er de kun en enkelt dag i Danmark eller hvordan? Det meget hyggeligt 

men alligevel. Der kan være 1000 ting, hvor man sådan siger det lyder måske ikke farligt i situationen, men de 

skal lære at huske at stille det der ekstra spørgsmål. Før ville de måske have svaret ”ej hvor dejligt du har fået 

en ny kæreste”. Nu skal de også lige huske at tænke ”hov kunne der være noget hvidvask forbundet med det” 

og derfor spørge lidt mere til det. 

Svar på spørgsmål 4: 

J: Jeg synes vi har svaret lidt på spørgsmål 4, som var ”Når I identificerer reelle ejere, føler I at dette bidrager 

til at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme i jeres virksomhed”.  

H: Jeg tror også generelt helt overordnet set, med lov om reelle ejere også på tværs af hele EU, jo mere du 

bliver pålagt og oplyser om din virksomhed, jo mere gennemsigthed der er omkring de virksomheder der er, 

jo svære er det bare at skjule sig og jo svære er det også at lave kriminalitet. Det er ikke nødvendigvis den lov 

der gør, at vi får bugt med det hele. Men alle foranstaltninger der leder til, at der bliver skabt mere 

gennemsigtighed vil alt andet lige være med til at begrænse risikoen og muligheden for at hvidvaske penge i 

selskabsstruktur.  

C: Og sætte stråmænd op. 

Svar på spørgsmål 5: 

J: Yes, så har vi spørgsmål 5, som er ”I tager udgangspunkt i investeringsselskaber og Private Banking ved 

jeres risikovurdering fra den supranationale risikovurdering og pengeinstitutter fra den nationale 

risikovurdering. Hvilke udfordringer kan det give jer?”. 
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H: Jeg har taget 2 sider med fra den supranationale risikovurdering, som oplister det meget godt. Ved Private 

Banking, så er der high lighted, at noget af det der gør dem, altså dem der udbyder private banking, at de er 

disponeret er, at de som en del af deres produkter snakker med deres kunder om overholdelse af skatteregler 

og skatteplanlægning. Det gør vi jo på ingen måde med vores kunder. For investeringsselskaber generelt, som 

i et EU-regi er noget større end vi er og med nogle andre produkter som er oplistet. Det kan i lige få med her. 

3 bullet points, hvor der er særlig høj risiko, er noget som de tilbyder, som vi ikke gør. Allerede der er det bare 

sort på hvidt, at der er high lighted på nogle ting, som gør, at der er høj risiko ved, men som vi ikke laver.  

C: Men som sagt så, er der ingen tvivl om, at der var en mangel hos os, at vi ikke har brugt nogen 

sammenligninger på tværs af brancher eller branche sammenligninger. Så det var fra Finanstilsynet ”I har ikke 

noget valg, I skal finde nogen også må I argumentere, hvorfor det så alligevel ikke ligner”. Vi har en revisor 

siddende i complianceudvalget i fondsmæglerforeningen, der kun arbejder med det her, altså laver dokumenter 

til fondsmæglerselskaber omkring hvidvask og laver risikovurdering osv. Han udtalte for nyligt i et af de 

forummer vi har, at han havde jævnligt dialog med Finanstilsynet og havde prøvet at kæmpe den her kamp der 

hed, om ikke andet så må SØIK eller andre der også laver de her vurderinger, også er nødt til at nævne 

fondsmæglerselskaber som branche. Så det kæmper fondsmæglerforeningen også for. Så må vi håbe.  De 

kommer altid forsinket. Der kom en sidste år, så der går nok et par år før der kommer en ny. Men er de nok 

ved at skrive nu, så det er nu man skal stå frem. Men Finanstilsynet er superkolde. Hver gang man har en 

dialog, om det så er fondsmæglerforeningen, revisor eller tredje, så var det også mængden af penge som 

ligesom styrede det. Private Banking indikerer i ordet, at det er formuende kunder og derfor syntes de også at 

det lignede. De havde formuende kunder og det havde vi også, så derfor måtte vi have samme risiko. Men slet 

ikke noget med at kigge på strategien eller forretningsmodellen eller hvad man skal sige og da slet ikke kigge 

på dem bagved der yder den her kunderådgivning.  Det var bare rent ”mange penge høj risiko”.  

E: Så allerede der så har I som fondsmæglerselskab problemer.  

C: Det var jo derfor, de startede med at sige, at de havde svært ved nogensinde at kunne se, at vi kunne tale os 

ned fra høj til mellem risiko. Bare penge elementet gjorde, at så var der bare noget mistænkeligt undervejs, 

fordi helt og det meget firkantet sagt så sagde de jo faktisk direkte ”Mange penge kommer man meget sjældent 

til redeligt”. Så folk der har mange penge må have gjort noget undervejs, der gør, at de har gjort noget før, for 

ellers kunne man ikke have så mange penge. Så det er egentlig meget indgroet i dem. Så når man har med 

private personer, som har mange penge at gøre, så skal man være opmærksom.   

E: Men jeres forretning gør jo, at det ikke er attraktivt at hvidvaske penge. Det jo bare modsætning til hvad 

Finanstilsynet siger og hvad jeres forretningsgang er og det de kriminelle tænker på.  

C: Ja, det kunne vi snakke længe om.  
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H: Det er jo også det der er den ”on going” udfordring. Den supranationale risikovurdering er på EU regi og 

det er måske ok, at vi ikke bliver nævnt. For et fondsmæglerselskab i EU er helt anderledes ift. den danske 

model. Risikoen kan også være vidt forskellig ift. hvilket land man er fra.  Men at vi ikke bliver nævnt i den 

nationale risikovurdering, giver lidt udfordringer. Fordi vi har ikke rigtigt at sammenligne os med. Det som vi 

ligner mest fra den nationale risikovurdering, er pengeinstitutter, men alligevel ligner vi dem slet ikke. Der er 

kun nogen faktorer, der gør, at vi kan sammenligne os med dem. Men heldigvis bliver vi bakket op omkring 

vores argumenter. Det de skriver om investeringsselskaber i den supranationale risikovurdering, selvom det 

kan være svært for os. De ting de lister op som værende risiko ved investeringsselskaber i den supranationale 

er ikke noget vi laver her i forretningen. Så allerede der, kan vi jo sige at vi har en anden risiko, men det som 

de også bruger tid på at skrive i risikovurderingen er, at, og det komme i nok også ind på senere, det her med 

at store investeringsselskaber er afhængige af bankerne og man kan ikke det samme. Det er en lang proces at 

hvidvaske penge i et investeringsselskab også om det så er det ene eller det andet investeringsselskab. Det 

tager lang tid.  

C: Ja, vi ligner ikke nogen af dem, vi har lidt fra begge to og heldigvis er det som taler ned på risikoen, noget 

vi kan identificere os med og ikke det der taler op.  

H: Men vi har jo mange af de samme kunder.  

C: Ja kundegruppen er den samme som udgangspunkt. Spørgsmålet er bare, hvilken indgang de vil have til 

det. Uanset hvad, skal kunden have en bank. Vi kan ikke tage nogen kunder ind i butikken, som ikke er i en 

bank, for vi skal bruge en bankkonto og depot. Så de skal først gennem banken, før de kommer til os. Så vi har 

samme kundegruppe. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi konkurrerer, men vi har 2 filtre.  

Spørgsmål 6: 

J: Fint, så går vi videre til spørgsmål 6 som er ”I den supranationale risikovurdering nævnes der, at et af 

faktorerne som begrænser risikoen er, at det er svært at få adgang til at investere og der derudover kræves stor 

viden og teknisk ekspertise at hvidvaske midler via investeringsselskaber. I nævner også I jeres 

risikovurdering, at der er meget begrænset antal af kontante transaktioner i denne branche hvilket betyder, at 

investering kræver placering af midler på en bankkonto. Bankerne er derfor en barriere og der skal komplekse 

strukturer mv. til for at tilsløre ulovlige midler. Herudover skriver I selv I jeres risikovurdering, at I forudsætter, 

at der er sket tilstrækkelig kontrol hos den pågældende pengeinstitut. Men alligevel vurderes risikoen for at 

være høj jf. den supranationale risikovurdering. Hvad er jeres holdning hertil?”  

H: Ja, det er lige præcis det vi bruger så meget tid på at brokke os over eller rive os selv i håret over. Der 

mangler en forståelse for, hvad det er vi laver og hvordan man kan hvidvaske penge og hvordan man 

hvidvasker penge. Det var også rigtig meget det vi snakkede med Finanstilsynet om. At vi ikke var en bank og 

vi er rigtig afhængige af, at der var en bank. Vi overlader aldrig nogensinde vores hvidvask procedure til 
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banken. Men det klart vores risiko begrænses, når der ligger en bank, der først har lavet hvidvask og vi så laver 

det samme. Jo mere kendskab til kunden jo svære er det for kunden at hvidvaske og snyde generelt. Men det 

vidner måske også bare om, at man og det jo så bare en anden snak, for så bliver det så lidt mere politisk. Man 

ved det er den finansielle sektor, der bliver brugt til at hvidvaske penge. Man er nok også bange for at sætte 

for få krav og for lav risiko, fordi man ikke helt ved, hvor man skal ramme.  

C: Det vedkendte Finanstilsynet jo også. Jeg kunne jo mærke, at der er mange anedoktor til dette også. Men 

det sagde de faktisk også, at de ikke 100 % kunne læne sig op ad banken for der var mange huller i bankernes 

procedure. Så jo flere led de kunne involvere desto bedre. Det er også derfor de køre en kampagne på os lige 

nu. Det var faktisk for at sige, hvis banken ikke fanger det, hvad gør I så for at fange det. For nogen skal fange 

det og jo flere led der er i denne her proces, jo flere steder de kan blive fanget, jo stærkere de procedurer der 

er i alle ledende, jo stærkere er chancen for at folk bliver fanget og derfor ikke gør det. Så det var lidt en fallit 

erklæring, kan man jo sige, der hedder, at vores lovgivning også gælder for pengeinstitutter, ligesom den 

gælder for jer. Men vi ved, at den er ikke skudsikker i pengeinstitutterne, så vi er nødt til at gå til det næste led 

også næste led fra jer, hvis der findes nogen der, også til f.eks. advokater, revisorer og andre. Man er nødt til 

at have hele paletten med, fordi jo flere vi involvere, jo større er chance for, at vi finder dem som, er der. Det 

er jo faktisk en fallit erklæring, der hedder vi kan kun fange dem, hvis alle kæmper den samme vej.  

E: Det vil sige, at I som fondsmæglerselskab ikke skal stole på hvad pengeinstitutterne egentlig laver?  

H: Nej, vi aner jo ikke hvad de indhenter på deres kunde. Så nej vi stoler heller ikke på det. Men det klart vi 

anser det som en begrænsende faktor, at de kommer fra en bank. Det vil sige, de er gået igennem et eller anden 

form for system og clearings proces i bankerne først. Det vi også bare må sige, at vi til dels godt kan se det 

Finanstilsynet siger det her med, jamen hvis de ikke opdager det, så skal vi opdage det. Eller jo flere led der 

tjekker det jo større sandsynlighed er der for at opdage det. Det er bare sådan, at det er bankerne, der kan se 

mest. Så hvis der noget de ikke opdager, så er der ikke særlig stor chance for, at vi andre efterfølgende, som 

ikke kan se en brøkdel af det banken kan se, skulle opdage det.  

C: Nej, men så er der også, når lovgivningen er så bred og når der er så få vejledninger, som der er, så ligger 

vi jo os alle sammen og træffer vores egne individuelle valg på, hvad vi vil acceptere og hvad grænser vi vil 

kontrollere osv. Det vil sige den samme kunde hos os er helt sikkert helt anderledes risikoklassificeret hos 

banken end den er hos os. Fordi det er individuelt. Vi skal finde det, som vi synes passer til vores risiko og til 

vores forretning. Hvad er det vi vil kigge efter? hvad er vores barrer, som vi vil lægge? og bankerne vil have 

gjort det samme. Så hvis vi begge har skudt forbi og det kan vi sagtens gøre, fordi der er ikke nogen guideline 

der siger, at sådan en kunde her skal behandles sådan her. Det er meget lagt over til virksomhederne og finde 

ud af det. Så længe at der er så mange valg man skal træffe, så mange vidtgående muligheder for at tolke på 

ting og så få vejledninger til, hvad man skal rette sig efter, så er det også svært at finde en eller anden der siger, 

hvis du ikke gøre det, så gør jeg det. Nej, for hvis jeg bare har sat min barrer endnu højere end du har, fordi 
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jeg synes min risiko er lavere, jamen så finder man det så slet ikke. Fordi så har du ret, så er første led, der 

hvor man også skulle have fundet den.  

H: Det er jo faktisk noget bankerne helt lige nu arbejder på at lave At samle sig om og lave en ”customer 

standard” for bankerne. Finanstilsynet vil ikke komme med noget. Det er som at sige ”det er det her vi går 

efter og det er det her vi skal have på en kunde”. Så bankerne er gået sammen i et fælles samarbejde om at lave 

sådan en. Det kan godt være Finanstilsynet så skyder den ned. Men vi må se, hvor vi ender, når de får produktet.  

C: Jeg har lige haft møde med en i formiddags, som tidligere har arbejdet i et fondsmæglerselskab og siddet 

med det samme som jeg. Hun er nu blevet professionelt bestyrelsesmedlem. Hun var repræsenteret i 

bestyrelsen i fondsmæglerforeningen og det hun har prøvet at få taletid på i Finanstilsynet gennem mange år, 

som hun nu prøver at skubbe videre til mig til at jeg skulle prøve at kæmpe den videre. Det var, at man som 

fondsmæglerselskab blev tvunget ind i en ordning lidt ligesom vi er under garantifonden. Hvis nogen af os går 

konkurs, så skal der være nogen, der skal samle kunder op. Kunden mister så aldrig noget, for vi har ikke 

nogen kunde midler, helt anden snak. Men der skulle være et eller andet sted, hvor man var tvunget ind i noget, 

hvor man betalte et kontingent, for at nogen ligesom klinkede sig op på de konti vi havde adgang til, så man 

havde et sted, hvor man netop kunne forespørge på de ting, vi ikke kan se, når vi ikke er en bank. En eller 

anden uafhængig enhed som f.eks. hvor jeg kan sige ”jeg har 2 transaktioner her, som vi har fundet her hos os 

i vores kontrol. Jeg kan ikke komme videre med dem, for jeg er ikke en bank og jeg kan derfor ikke gå bagom 

systemet og se hvor pengene kom fra og hvor de endte henne”. Så nu sender jeg det ind til den her central, der 

så afleverer noget tilbage til mig, ud fra det de så netop har myndighed til, netop til at kunne gå bagom også. 

Derefter får jeg en rapport tilbage, som jeg kan vælge og bruge og tolke på som jeg vil. Men altså at man 

ligesom slog sig sammen og blev tvunget ind et sted, hvor man fik en bredere adgang til data på kunderne. 

Den har Finanstilsynet heller ikke været lydhøre overfor. Men det er bare der vi strander på. Vi kan se men 

ikke røre og gennemskue ting. 

H: Og det er det samme med bankerne. Det har ikke så meget med det her spørgsmål at gøre, men det er meget 

sjovt. Det vil bankerne også helt vildt gerne kunne. Hvis du bliver smidt ud af Nordea, fordi de mistænker dig 

for at have hvidvasket penge, så kan Nordea lave interne notater på dig og sørge for, at du aldrig bliver kunde 

i Nordea igen. Men de kan ikke gøre noget i forhold til, at du går over 5 min efter og bliver kunde hos Danske 

Bank og fortsætter alt hvad du laver. Nordea kan ikke på nogen måde varsle de andre banker og sige den her 

person gør det her, medmindre man har fået en dom som er figureret på en eller anden sanktionsliste eller 

noget. 

C: Man må heller ikke underrette hinanden. Så hvis der bare er en mistanke, som er indberettet til SØIK, må 

de heller ikke bare offentliggøre det og fortælle det til de andre.  
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H: Men tit sidder de kriminelle også flere steder og har flere banker, så der kan også være nogle brudstykker 

et sted i en bank. Men hvis de nu så hele billedet, så ville de kunne afsløre personen meget tidligere. Men de 

har ikke den her fælles indsigt.  

C: Det faktisk noget nede i spørgsmål 7, netop det her med de få indberetninger. 

Svar på spørgsmål 7:  

J: Jamen den kan vi så tage nu.  

C: Det er jo faktisk noget af det nyeste og det kommer jo formentlig, at der kommer de her 

brancheindberetningspligter, hvor det ikke er en direkte politianmeldelse, eller til SØIK, men, at det er mere 

en central liste, hvor man indberetter. Jeg så det her. Den her kunde faldt for mine procedure. Det er ikke 

nødvendigvis noget mistænksomt i det, men jeg havde bare en intern procedure, der sagde jeg ikke kunne tage 

en kunde, der opførte sig sådan her og det har jeg pligt til at skrive på den her liste. Men det er ikke noget 

nogen går videre med, fordi der ikke noget kriminelt i det. Det var bare en intern procedure hos mig som 

kunden fejlede ved. Men hvis det nu lige pludselig viser sig, at der er 8 andre fondsmæglerselskaber, som 

kunden også har prøvet at komme ind ved og de sjovt nok oplister det samme og den her kunde faldt hos de 

forskellige, på det her, på det her og på det her, så kan det være når man får en ny kunde eller en som anmoder 

at blive kunde, at man lige skulle starte med at gå ind og kigge på den liste. Er det noget vi systematisk kan se, 

at den her kunde faktisk har prøvet samtlige fondsmæglerselskaber i Danmark og faktisk er blevet afvist af lidt 

forskellige grunde hos dem. Så skal vi lige tage stilling til, om det her er en kunde vi ønsker at have. Men så 

er der så det rigtige ømfindigt. Systemet er jo egentligt rigtig fint at have. Som hvidvaskansvarlig siger små 

brudstykker, kan godt give det fulde billede, men ikke nødvendigvis slemt nok til at man synes det noget, der 

skal gøres noget ved. Men det også lidt en mistænkeliggørelse og en lidt farlige liste for at du også risikerer at 

blive stemplet på noget, der egentlig aldrig rigtig var kriminelt og som bare var fordi du havde en holdning til 

noget og nogle andre havde nogle barrer, som du ikke nødvendigvis kunne overholde. Der behøves ikke være 

noget kriminelt i det. Så ja det også en meget farlig liste. Den er god at have som redskab for os, men rigtig 

ærgerligt at ende på den.  

H: Men det er også rigtig ærgerligt, at man ikke kan, når man faktisk har lavet noget. Altså en ting er at 

overskrider noget. At du bliver smidt ud af en bank, så det jo også mere end en enkelt transaktion, som måske 

så lidt mærkelig ud i deres system. Hvis du først bliver smidt ud af banken, så du virkelig….  

C: Ja for den kan godt være ført til en anmeldelse hos SØIK og SØIK har valgt ikke at gå videre med sagen.  

H: Ja ja.  

C: Fordi bankerne ikke har haft beviser nok eller andet.  
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H: Bankerne, de sprøjter jo også anmeldelser afsted til SØIK, altså ikke politianmeldelser, men helt 

almindelige underretninger, om noget der ser mærkeligt ud. Jeg har faktisk et eksempel fra Jyske Bank. Fx ved 

kontante hævninger eller indsættelser, hvis der så er en kunde der aldrig gør det, jamen så allerede ved en 

kontant indsættelse eller en hævning eller 3 på en uge, så popper den jo ud i deres system, fordi kunden aldrig 

har gjort det før nu. Derfor afviger kunden for noget og det popper så ud med, at det noget der er mistænkeligt. 

Det jo ikke sikker den er det, men de underretter på alt inde hos bankerne.  

C: Det var faktisk det første spørgsmål jeg fik af vores ny bestyrelsesmedlem ”Jeg kan se, at I aldrig har lavet 

en indberetning. Er det fordi jeres systemer ikke er gode nok eller har I aldrig haft noget, der har været 

mistænkeligt?” Jeg siger det som jeg altid siger. Jeg synes faktisk vi har, men du har ret for, hvad er 

mistænksomt? Er det mistænksomt, når præcis det samme som før, når en kunde falder for en procedure, vi 

har bestemt os for? f.eks. vi vil altid have kopi af pas. En kunde kan være en stereotyp og have en eller anden 

holdning til, at han ikke sender sit pas nogen steder. Vi må gerne lave CPR.tjek og han vil gerne identificere 

sig, men han vil bare ikke have sit pas figureret nogen steder af en eller anden grund. Så er vi nødt til at afvise 

kunden, fordi vi har en procedure der siger, at vi skal have et pas. Er det mistænksomt? Jo, et eller andet sted 

er det mistænksomt, at folk ikke afleverer deres pas, for det skal man jo gøre alle steder i dag. Omvendt det 

kan også bare være en holdning, som den her person har. Skal jeg så underrette det som mistænksomt, fordi 

han falder på en procedure hos mig? Er det mig, der skal vurdere, om det er noget mistænksomt? Det synes 

jeg er noget mærkeligt noget. For jeg stempler også lidt den her mand. Det jo SØIK jeg sender det videre til, 

hvor han har en eller anden holdning til ting. Så det også et spørgsmål, når folk falder for en eller anden 

procedure, er det så mistænksomt, eller er det når man kan se og man har en begrundet mistanke om at noget 

skulle have været anderledes. Hvad er nok? Der tror jeg lidt som branche, kan jeg fornemme mig også, når vi 

taler inden i fondsmæglerforeningen, at vi lader lidt tvivlen komme til gode. Så vi indberetter ikke i et væk. 

Problemet i bankerne og det erkender de også selv, at de medarbejdere der er der, at hvis de ikke gøre det, så 

kan det falde tilbage på dem. ”Du så det der og det indberettede du ikke, så det skal jeg ikke have hængende 

på mig, så jeg spytter den hellere af sted. Så må den blive afvist men ingen kan sige til mig, at jeg ikke gjorde 

det”. Det er også en lidt kedelig tendens. For det første, så antallet af indberetninger der kommer gør, at når 

der kommer en rigtig mistænkelig forhold, så drukner den nok, netop fordi der for mange og de har ikke tid til 

at sidde og kigge på dem. Men det er da også ærgerligt, at man skal sidde og være bange for, at man synes, at 

den ikke er mistænksom, men er i tvivl, jamen så indberetter man den bare. Det er også forkert. Så det sådan 

en, den er svær.  

H: Her kigger vi nok mere på, at ja det kan godt være det afviger fra, eller kunden gør noget som han/hun ikke 

plejer at gøre. Men vi kigger så på, om det mistænksomt. Nej det er det måske ikke. Det kan godt være, at det 

afviger. Men bare fordi det afviger. er det ikke nødvendigvis mistænksomt, hvoraf banken så snart det afviger 

fra deres kundeprofil, jamen så indberetter de bare. Jeg synes faktisk det ret sjovt, med det her oplæg hos Jyske 
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Bank jeg var til, hvor Jyske Bank prøvede at forklare nogle af de ting de bl.a. indberetter. Det som de kalder 

atypisk adfærd. Det er sådan noget med kontante hævninger og indsættelser.  Det kan vi jo ikke se hos os, det 

kan man i en bank. Stor transaktion gennemstrømninger fra rundt omkring mellem kundens egne konti også 

til sidste at sende dem ud på en anden.   

C: For at sløre sporet igen. 

H: Igen det kan vi jo ikke se. Vi har adgang til en konto, hvor vi kan se, om han rykker nogle penge ud fra sin 

konto. Men vi kan jo ikke se, hvad han efterfølgende gør. Så igen kan vi jo ikke se, om det er atypisk, for det 

er jo ikke atypisk at tage nogle penge ud af sin konto.  

E: Men kontrollere I, når der kommer noget ind eller kommer noget ud fra kundens konto? Hvornår reagerer 

I?  

H: Vi kigger på hvad der kommer ind på kundens konto op imod dennes mandatstørrelse. Så hvis vi har aftalt 

med kunden, at han har 20 millioner på sin depotkonto, så er det 20 millioner i mandatstørrelse. Hvis han kun 

p.t. har 15 millioner, også kommer der 3 millioner nye ind, fordi de er i gang med at opbygge, så er det ikke 

mærkeligt, fordi det stadig er indenfor det mandataftale vi har. Men hvis der nu er 20 millioner på kontoen, 

som er investeret, og aftalen lyder på 20 millioner og han lige pludselig kommer med 5 millioner mere, så er 

det sådan en, der popper ud hos os. Det er fordi han så kommer med nye penge og der bliver vi nødt til at kigge 

på hvorfor? Der er ofte en rigtig god forklaring på det, og hvor vi så bare skal have tilpasset vores, så vi hele 

tiden ved, hvad vi kan forvente af kunden.  

C: Primært er det jo fordi, han falder på midlernes oprindelse. Vi har sandsynliggjort han havde 20 millioner. 

Hvis der lige pludselig står 30, 40, 50 millioner, så skal vi lave en ny sandsynliggørelse af at han også kunne 

have de penge. Det er derfor den falder.  

H: Men det er ikke fordi vi indberetter, fordi han har 5 millioner mere. Hvis vi kan se, at han har solgt en 

virksomhed i mellemtiden, er det ret sandsynligt og han er glad for os som kunde. Så fordi han kommer med 

flere penge til os, er det jo ikke mistænksomt.  

C: Men det kunne det risikere at blive, hvis han ikke kunne forklare, hvor pengene kommer fra.  

H: Hvis vi ikke kan se, at der har været overskud i virksomheden eller han har solgt noget af virksomheden og 

i øvrigt har arvet nogle penge ved siden af. Hvis han ikke kan forklare, hvor pengene kommer fra og der lige 

pludselig kommer nogle flere, så vil det være noget vi vil indberette eller i hvert fald burde.  

C: Jeg havde bare lige en kort kommentar op til spørgsmål 6. Nu var det mig selv, der sprang ned til spørgsmål 

7. Spørgsmål 6  tror jeg er de vigtigste årsager til, at man er nødsaget til at træffe så mange individuelle valg 

som man gør. Vi har f.eks. været hele den der liste igennem der hedder, vi vil ikke have kontante transaktioner, 
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vi vil ikke have kompliceret selskabsstrukturer, vi ville ikke have noget af det, som gør, at vi ender i den der 

oppe. Der tror jeg, at lige præcis den der sammenligning er nerven til, hvorfor man er nødt til at prøve at 

indsnævre og sige, at vi ikke kan styre det. Vi kan ikke gennemskue det, vi kan ikke forlange vores sælgere 

eller supportere eller andre kan tage ansvaret for at skulle sidde og gennemskue en eller anden struktur, der 

gør, at de bliver i tvivl, også bliver nødt til at indberette.  

E: Er det fordi I er et fondsmæglerselskab, hvor I er få mennesker, hvor I ikke har administrative ressourcer 

nok eller er det fordi I vurderer, at jeres rådgivere ikke er gode nok til at gennemskue det her?  

C: Der er 2 ting i det. Der er en ting der hedder ressourcer, altså økonomi, der hedder, at hvis vi skulle alle de 

der ting, som ville det være nogle meget dyre penge at tjene, for det vil kræve flere ansatte, der skulle være 

specialister i det her. Så det er nemmere at skære de kunder fra, da det er billigere i sidste ende. Netop fordi 

der ville være så mange ressourcer forbundet med at skulle sidde og holde øje med dem. Den anden ting, så er 

det også et omdømme spørgsmål. Det er nemmere at sige nej til disse kunder end at risikere at misse en af dem 

også blive sat i forbindelse med det. Så det er rent strategiske beslutninger, om at det nemmere at skære dem 

fra. Det vi mister ved at skære dem fra, har vi vurderet at være mindre end, hvad vi ville kunne risikere at 

miste, hvis det gik galt. Så det er også det jeg nævnte før med, at man kan træffe så mange selvstændige valg. 

Afhængigt af det valg jeg har truffet og den anden har truffet og sidste har truffet og banken har truffet også, 

så kan det godt være, vi siger vi alle sammen kontrollerer op mod den samme hvidvasklov. Men hvis vi træffer 

alle mulige individuelle forskellige valg, så er det ikke nødvendigvis det samme, som vi sidder og holder øje 

med.  

Svar på spørgsmål 8: 

J: Yes, så tror jeg vi springer direkte ned til spørgsmål 8, som er ”I er defineret til at være et 

fondsmæglerselskab II. Vurderer I, at der er større risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme hos 

fondsmæglerselskaber, som er defineret som fondsmæglerselskab I eller som fondsmæglerselskaber II?” 

C: Fondsmæglerselskab I, som jeg husker det, kan også lade være og opbevare midler. Det kunne man ikke i 

gamle dage, skulle jeg til at sige. Dengang jeg startede, var der store og små fondsmæglerselskaber. De store 

måtte opbevare kundemidler, de små måtte ikke. Definitionen på fondsmæglerselskab I mener jeg er, at der 

kan du sagtens også lade vær at opbevare kundemidler. Der er kun et fondsmæglerselskab der gør det så vidt 

jeg husker, og de er helt sikkert defineret som fondsmæglerselskab I. Der er flere fondsmæglerselskaber I end 

den ene. Så fordi de er det som gruppe så nej. Jeg vil sige, at det der vurderer omkring større risiko, er 3 forhold. 

Som nævnt før er det opbevaring af kunde midler og derudover kundeforholdets længde, kendskabet også 

hvem du appellere dig til. Det er vigtigere end tilladelsen. Det tilladelsen egentlig siger er ift. hvilke hakker du 

har sat om hvad vil du gerne kunne. Jeg vil gerne kunne opbevare, jeg vil gerne kunne hedge, jeg vil gerne 
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kunne alt muligt andet. Så jeg tror de 3 andre ting spiller større rolle og det er jo mere strategisk ”hvem vil jeg 

henvende mig til, hvad typer af kunder vil jeg udbyde til og vil jeg opbevare kundernes midler?”  

E: Så du vurderer så, at hvis der er et fondsmæglerselskab, som opbevarer kundernes midler, den bør få et ryk 

fra lav til høj risiko?  

C: Ja, det der ingen tvivl om. Hvis du må alt for kunden på kundens vegne, så tror jeg hurtigere, at du bliver 

involveret end hvis du hele tiden skal rundt om en bank. For du mister et led ved selv at kunne det hele.  

H: Så tror jeg så også, at en del af de fondsmæglerselskaber, som er fondsmæglerselskab I, er større end vi er 

og har også lidt mere grænseoverskridende forretning end vi har. Der vil være en øget risiko. Hvis vi også 

begynder at have udenlandske kunder, med udenlandske bankkonti på tværs af landegrænser, så vil det ergo 

altid øge risikoen. 

C: Det er der også fondsmæglerselskaber II der har.  

H: Så nej, du behøver ikke være fondsmæglerselskab I for at det har bare noget med størrelsen at gøre. Jo 

større fondsmæglerselskaber, og det har ikke noget med størrelsen af tilladelse, men mængden af kunder og 

kunders midler, der hører under forvaltningen.  

C: Så det er afhængigt af, om du havde kunde midler eller ej og ikke, om du er fondsmæglerselskab I eller 

fondsmæglerselskab II. Der kunne være noget om det. Men nu er det også igen ”hvilke beslutninger har du 

truffet? Hvad for et fondsmæglerselskab er du?” Det bare så stereotypt, men sådan er det. Hvad tilladelser har 

du inden for klasse Fondsmæglerselskab I eller II, din kundekreds, perspektiverne ved dine investorer mv. Det 

vigtigere end lige hvilken tilladelse du har fået, medmindre du, som fondsmæglerselskab I også opbevarer 

kundemidler og det mener jeg kun er et fondsmæglerselskab, der har ud af de der omkring 50. Det er ikke 

noget vi bruger i Danmark.  

Svar på spørgsmål 9: 

J: Så tror jeg vi går videre til spørgsmål 9. I skriver i jeres politik om forebyggelse af hvidvask og 

terrorfinansiering, at I skal overvåge og kontrollere kundeforholdet og dennes transaktioner løbende.  Betyder 

det, at I også udover pengeinstitutterne også overvåger kunders bankkonti som I har adgang til? Hvilken værdi 

giver det jer som fondsmæglerselskab, at I udfører samme opgave, som allerede er udført af pengeinstituttet? 

Kan der være udfordringer relateret hertil?  

C: Det er et stort ja og uanset, om vi vil det eller ej, så skal vi. Det er det som H siger, at vi har øvet os i at 

finde ud af, hvad der giver mening. For vi har samme krav som til løbende overvågning som pengeinstitutter. 

Vi har bare skulle finde ud af, hvad det så var, som vi kunne bidrage med fra vores side af skrivebordet her. 

Det er noget af det vi har haft alleroftest spurgt tilsynet om i fondsmæglerregi, men også individuelt. Hvad er 
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det I mener vi kan gøre løbende overvågningsmæssigt. Hvad er det vi skal kunne se, hvad er det I stiller af 

krav til os. Vi har kommet med eksemplar til Finanstilsynet, om hvad vi gør her og spurgt dem, om de mener 

det er noget af det de efterspørger. De har ikke ønsket at indgå i den dialog. De har bare regeret med, at det 

virker fornuftigt. Vi har også spurgte dem, da de var på besøg, at de må have draget nogle erfaringer, når de 

nu kommer rundt. For vi sidder jo også og er i de her netværks netop af samme grund for at tale om, hvad de 

andre gør og hvordan det fungerer, hvorfor de har tolket det og hvorfor de har gjort det. Vi prøver at lære af 

hinanden, Men Finanstilsynet må jo også lære, når de kommer ud og ser hvad alle gør. Hvis spurgte om de 

ikke kunne lave en vejledning, hvor de kommer med eksempler, hvor de ikke er låst af den, men kommer med 

den her inspiration, hvor vi så som fondsmæglerselskab stadig selv skal tænke og kigge på vores forretning og 

hvad der giver mening for os. Mere så man har en ide om, hvad Finanstilsynet forventer. Men der er ingen 

lydighør her.  

H: Desværre.  

C: Desværre, for det er virkelig svært.  

E: Hvad giver det så værdi for jer at kontrollere det her? 

H: Altså hvis vi altid kontrollerer, som vi snakkede om før. Indbetalinger, så sørger vi for at vi altid har klargjort 

hvor midlerne kommer fra. Altså vi hele tiden sørger for at… 

C: Sandsynliggøre.  

H: Ja, at sandsynliggøre og det her med at sikre, at kunden ikke bare øger sit mandat uden vi har sandsynliggjort 

de nye penge. For mange kunder har mange flere penge end de 20 millioner de kommer med og det giver rigtig 

god mening, hvis de lige pludselig lægger 50 mere under forvaltning her, fordi de er glade for os. Men vi skal 

også være sikker på, at vi kan fange dem, som faktisk kun har 20 også ikke lige pludselig kommer med 30 nye, 

som er opstået på ulovlig vis.  

C: Og der har vi så det næste sjove, som vi ofte snakker om i fondsmæglerregi (fondsmæglerforeningen). Vi 

sidder 5 fondsmæglerselskabe,r der alle sammen har fået 20 millioner, det vil sige kunden har 100 millioner, 

men det ved vi ikke. Vi kender kun til de penge vi selv har. Jeg sandsynliggør og siger det virker sandsynligt, 

Kunden har solgt en virksomhed for 30 og 20 af dem har jeg fået og resten har han investeret i en ejendom. 

Check ved jeg har sandsynliggjort det. Samme gør fondsmæglerselskab 2, 3, 4 og 5. Ingen af os vil nogensinde 

kunne have sandsynliggjort 100, men vi skal kun forholde os til de 20 vi selv kender.  

H: Ja, og vi må ikke dele informationen.  

C: Yes, der er ingen pligt til, at jeg skal spørge kunden til hans samlede engagement. Jeg skal sandsynliggøre 

de penge, som han giver til mig. Dem har han. Men hvis han bare har delt dem ud på nok til vi alle kan 
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sandsynliggøre det beløb vi har fået, så kan han have 3, 4, 5 gange så mange som dem vi alle sammen sidder 

og sandsynliggør. Vi gør det i bedste henseender, det bedste vi kan og vi alle sammen synes vi har gjort det vi 

skulle. Men har han bare været lidt klog, så har han kunne gøre det meget smart.  

H: Men så er vi så tilbage til noget risiko eller hvad hedder det sandsynligheden for overhovedet at vide det og 

bruge os til at hvidvaske penge.  

C: Men han vil bare ikke netop, hvis han var kommet med 100 til os i første omgang, så havde han røget på 

den. Eller hvis han løbende øgede fra de 20 til de 100. Så havde vi på et tidspunkt sagt, nu begynder vi ikke at 

kunne gøre det mere. Spreder han dem bare ud så det aldrig virker usandsynligt, så kan vi ikke gøre noget ved 

det.  

H: Men vi kan ikke gøre andet, for vi kan ikke. Der er ikke noget nødvendigvis mistænksomt ved, at kunden 

ikke er interesseret i at fortælle hvor mange penge han har. Det kan godt være han er interesseret i at hjælpe 

os med at sandsynliggøre, at han har de 20 millioner eller 50 millioner, men det er ikke sikker han er interesseret 

i at fortælle os, hvor mange penge han har i andre bankkonti.  

E: Nej for vi kan kun se en brøkdel og det hjælper ikke jer med at forbygge det eller at der skulle være noget.  

C: Nej, det er det med, at det er så individuelt. Jeg sætter mine egne grænser for det jeg vil acceptere og jeg 

sætte min egen barrer, jeg vælger min egen kriterier for hvad jeg vil kigge efter, jeg vælger min egen 

sandsynliggørelse ud fra det jeg kender, for jeg kan ikke vide andet. Det hele. Når man så ligesom ikke, også 

er vi tilbage til den der liste du også snakkede om før H, ikke kigger hele branchen over en eller hele 

kundeforholdet over en og på en eller anden måde får en sammenfatning af de der ting. Så sidder vi alle 

sammen og fægter lidt i blinde og håbe, at det er det bedste vi kunne komme frem til.  

E: Jamen hvilke udfordringer kan der være med udbetalinger. Der skal i også kontrollere, hvad pengene bliver 

brugt til.  

H: Der er jo så en ”on-going”, det er jo helt ærligt ikke vores opgave at kontrollere, hvad kunden bruger sine 

penge på. Hvis han har fået udbytte for nogen investeringer her og han har ikke lyst til at øge sit mandat, så er 

han jo i sin gode ret til at hive de penge ud. Det dobbelt arbejde. 

E: Men det er fordi, der står i jeres rapport fra Finanstilsynet, hvor en af jeres kunder udloddede udbytte på 20 

millioner til sig selv, også bruger 15 millioner på et hus. Der skulle I have dokumenteret. Det var jf. 

Finanstilsynet ikke nok, at man bare så, at huset var der. I skulle finde dokumentationen. Hvad giver det af 

problemer?  Kan det giver jer udfordringer?  

H: Absolut. Jeg tror kunden undrer sig en lille smule, hvis vi begynder at spørge, hvad han bruger sine penge 

til, for vi er ikke hans bank. Han får dårligt det her spørgsmål i banken.  
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C: Det vi kan gøre er, at vi kan være mere opdragende. Det er vi nødt til at være, for vi kommer ikke igennem 

det der. Så er vi ikke i branchen om 3 år. Hvis vi begynder at spørge folk, om vi må se en købsaftale på den 

bil de har trukket en million til at købe. Det kommer ikke til at ske, så dør vi. Så det vi kan gøre og det vi 

arbejder på at gøre, er at skille tingene ad og sige ”du har en mandatkonto hos os på 20 millioner, den forvalter 

vi. Det vil sige vi investere dem og alle transaktioner der er, er nogen vi kender. Det er fordi vi selv har anmodet 

om at få købt et papir eller du har fået udbytte fra et papir du har hos os, eller du har forhøjet dit mandat også 

har jeg styr på det. Det er det der må være på den her konto. Alt det andet, køb af bil, hus og alt andet, det må 

du bruge en anden konto til.” Det er den store opdragelsesøvelse vi er nødt til at gøre, fordi vi har et krav. Vi 

skal følge de der penge og det kan vi ikke og vi bliver dårligt stillet overfor kunden, som så måske finder et 

andet fondsmæglerselskab Så håber vi, at dette fondsmæglerselskab så spørger om det samme og håbe at 

kunden så kommer tilbage igen.  For vi har alle de samme regler. Vi er nødt til at være meget mere skarpe på 

at sige en mandatkonto er en mandatkonto. Den bliver brugt til at investere i penge i det vi siger/anbefaler frem 

og tilbage, det vil sige vi kender alle transaktionerne. Der er ikke noget der overrasker os. Alt andet må ske på 

en anden konto.  

E: Men hvad så i de tilfælde, at kunden har brug for de penge og han skal have de penge? 

C: Så må han hæve dem ud og flytte dem over på den anden konto. Så skal jeg sandsynliggøre og det kan han 

bare vise, at han ejer den anden konto og at han bare har flyttet dem mellem interne konti. Så har jeg egentlig 

min dokumentation på plads. For det samme sker jo for vi har også selskaber. Nogle er driftsselskaberne, nogle 

er kommanditselskaber. Driftsselskaber er rigtig svært. Dem har vi heldigvis ikke så mange af, vi kunne få 

dem men vi har ikke så mange af dem. Holdingselskaber der sker ofte det, at de får udbytte eller de betaler 

udbytter ud til ejerne. Det er også rimeligt nemt. Det står også regnskaberne. Du har alt muligt andet du ligesom 

selv kan se eller finde. Kunden kan også selv sandsynliggøre det. Men det med køb af en bil og bygge et hus 

og alt muligt andet det dur ikke. Det er nødt til at være én transaktion. Hvis du skal bruge 15 millioner til at 

bygge et hus, så må du hæve 15 millioner og sætte dem over på en anden konto også bliver det min pligt at 

sikre mig at den konto du flytter dem til, er din egen, det vil sige at du ikke overført dem til et eller andet sted. 

Så er det bankens ansvar for den konto, for jeg har ikke noget at gøre med denne, det er ikke min mandatkonto 

også forholder jeg mig kun til pengene på kontoen. Vi kommer ikke udenom, for det er vores pligt at følge de 

andre penge og det kan vi ikke. Det kan vi ikke og det vil vi ikke.  

H: Og det giver os også nogle udfordringer, hvis vi skulle gøre det, fordi mange af de ting man ville, bliver 

kunden ikke spurgt om fra banken. De vil ikke blive spurgt om i banken om at sige ”vis mig lige kvitteringerne 

på den bil du har købt”. Hvis vi forstiller os, at kunden også laver kapitalforvaltning via sin bank. Så ved 

banken godt det her i forvejen. De har måske spurgt om de én gang i en transaktion, han har lavet på kontoen, 

men spørg ikke om det igen fordi de har et fuldt billede af ham. Hvorimod når vi spørger så siger han ”Det har 

banken spurgt om, hvorfor spørg i også om det?” og det synes de er irriterende. Det er det vi er oppe imod og 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 170 af 199 
 

det gør at hvis vi bliver pålagt de samme spørgsmål, mange af bankerne spørg ikke på samme måde for de kan 

se ind i økonomien og de kan også sige for ham, her er det helt normalt at han bruger 1 million om året på en 

bil. Så det popper slet ikke ud, så de spørg slet ikke nødvendigvis om det. Men vi ved det ikke. 

C: Eller der har været en dialog med banken omkring optagelsen af et lån eller billån eller til noget andet, så 

banken er slet ikke i tvivl om, at den her person er ved at købe en bil. Fordi de har bare det fulde billede af det.  

H: Men hvis kunden oplever, at han bliver spurgt om nogen ting, som hans bank ikke engang spørger om, så 

synes han det er besværligt at være hos os. Og så tænker han bare det for besværligt og det måske bare 

nemmere, at Nordea forvalter mine penge. Så det kan også blive en lille smule konkurrenceforvridning 

C: Den eneste løsning der er, er at få tingene delt op. Der er en mandatkonto også er der en konto til det andet. 

Så kommer vi uden om det, fordi vi har kravet og vi kan ikke komme udenom det og vi ønsker ikke at have 

det og vi kan ikke løfte det. Det er nok det der er svaret. Der er lige lidt opdragelse.  

Svar på spørgsmål 10: 

J: Så vi kommet til spørgsmål 10. Så i forhold til branchen har I, i jeres branche kunne mærke en 

forholdsmæssig stor administrativ byrde hos jer og jeres kunder, som følge af implementeringerne af loven?  

H: Jeg tror for alle, for vores branche, ja vi har fået mere administrativt arbejde relateret til hvidvask. Men det 

har hele sektoren også. Der er jo ikke nogen virksomheder, ikke nogen pengeinstitutter eller pengeforvaltere 

nogen overhovedet som ikke kan se, at det koster penge at være underlagt denne lovgivning. Fordi der går 

mange ressourcer til og de fleste virksomheder har i en eller anden grad steppet op og hyret nogen flere 

mennesker eller har fået nogle eksisterende mennesker, der så laver en større andel af deres tid og bruger det 

på forebyggelse af hvidvask.  

C: Men det for lidt og for meget, for det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at da jeg startede for 10 år 

siden, der brugte man den der, der hed, jeg gør det jo igennem bankkonto og bankdepot, det er bankens ansvar. 

Der er jo ikke nogen tvivl om, at med de seneste nye lovgivninger der er med her, der er det ikke sådan mere 

vel. Der er det, vi er skrevet ind, men har vi altid været, men der har branchen ikke løftet ansvaret. Så mange 

vil opleve det meget mere lidt voldsomt end hvad det egentligt reelt har været, fordi vi startede fra 0. Der var 

tidligere en opfattelse af, at det var ikke mit problem, det klarer banken og jeg skal bare gøre det her.  

H: Der er også kommet mere fokus på det, fordi man kan sige, at 4. direktiv var jo nyt og revolutionerende, 

men bankerne tjekkede det jo også. Men der kom lige pludselig meget mere fokus på det, fordi der var nogle 

uheldige sager, som gjorde, at tilsynet også blev opmærksom på det og begyndte at håndhæve reglerne på det 

lidt mere end hvad de måske også havde gjort førhen.  
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C: Det er også lidt udvikling i det. Du kan følge tingene meget mere. Tingene er blevet meget mere 

elektroniske, der er kommet åbenhed omkring, at man kan søge agtindsigt i sager og alt muligt. Du kan ikke 

putte med tingene på samme måde. Der er en offentlighed på en helt anden måde. Der er flere 

grænseoverskridende transaktioner, kryptovaluta og alt muligt andet. Vi er bare et andet sted 10 år senere, der 

gør at der var nødt til at være ny lovgivning og tingene var nødt til at blive anderledes. Så ja, men det er også 

blevet bedre, fordi det var også for lidt det der blev gjort før. Så er der den der bevidsthed omkring, og der tror 

jeg bare alt den omtale omkring alle de skandalesager der har været, gør faktisk bare arbejdet nemmere og 

kunderne de forstår ”nå ja det skal I spørger om, fordi der ikke nogen af os der ønsker den der skandale som 

sidst”. Så jeg tor også det hjælper i hvert fald vores branche lidt, det ikke sådan noget med ”hvorfor spørg i 

om det”. Altså alle ved godt der findes hvidvask i dag og der er de her krav, og at man ikke ønsker sådan en 

sag på nakken.  

H: Alle synes stadig det virkelig irriterende.  

C: Men accepterer det på en plan, fordi det ikke sådan noget jurist noget, som vi ikke vidste fandtes som vi 

sidder og gjorde internt uden kunden nogensinde bemærkede det. Alle ved, at det findes og ønsker ikke at 

deltage i det.  

Svar på spørgsmål 11: 

J: Så er vi nået til spørgsmål 11. Har I en fornemmelse af at have udført for meget arbejde vedr. 

kundekendskabsprocedure i henhold til kravene i hvidvaskloven, på grund af usikkerhed omkring de faktiske 

minimumskrav?  

H: Jeg tror ikke det er muligt at gøre for meget. Jeg tror kun man kan gøre for lidt. Men ja, jeg ved ikke om vi 

gør det. Men jeg tror, at rigtig mange, i hvert fald hvis man går ind og kigger på bagkant om nogle år og ser, 

hvad var det egentlig for noget kriminalitet og hvordan gjorder de, så tror jeg man ville kunne se, at vi har gjort 

en hel masse ting, som ikke har givet nogen værdi. For det er svært at sætte en finger præcis på, hvor det er vi 

skal slå ned. Så man skal hellere ramme lidt for bredt. Så det tror jeg vi alle kan risikere, at vi gør for meget til 

de forkerte kunder, men så risikerer vi også at gøre for lidt på dem vi gerne vil fange. Der risikerer vi også at 

overse noget. Men jeg tror også, at vi risikerer at kigge for meget på nogen helt almindelige kunder. Men igen, 

det er jo svært at vurdere, fordi vi jo heller ikke helt 100 % ved ,hvad vi skal. Ja kig efter nogen ting måske.  

C: Jeg synes faktisk det et meget naturligt spørgsmål nogle gange at stoppe op og sige ”giver det værdi det 

her” og den har vi da også haft vendt her. Vi har også gjort ting, vi ikke gør i dag, hvor vi har flaget et eller 

andet. Hvad skal jeg egentlig gøre her også kan vi kigge på hinanden og sige ”ja hvad skal vi egentlig bruge 

det til?” Så får man lige løftet det op en gang til også nytænker man det eller også fjerne man det. Så siger 

man, at det var noget der fandtes engang, men det giver faktisk ikke rigtig mening mere eller vi havde lagt en 

barre på 500 t.kr men hvorfor egentlig det? Vi fanger aldrig noget, lad os hæve den til 1 million. Man vil gøre 



Emel Keles (studienr. 55260) og Jamal Oliver Naveed Janjooa (studienr. 79106)  Dato: 11. november 2020 
Cand.merc.aud. – Kandidatafhandling     Vejleder: Peter Kyhnauv-Andersen 

Side 172 af 199 
 

det så godt man vil, men man er også nødt til at have noget historik for at kunne lære og for at kunne se, hvad 

der giver mening. For hov der fangede vi noget, det var faktisk skidegodt, den må vi hellere bliver ved med og 

måske udvide den kontrol. Eller vi har ikke fanget noget på den anden måde. Måske vi skulle bruge vores 

ressourcer til den der fanger noget. Men det er også så nyt og som spørgsmålet også meget hurtigt får fanget. 

Usikkerhed ved det faktisk minimumskrav. Igen en vejledning ville have været fantastisk. Så man skal ligesom 

selv lære det. Selv drage sig nogen erfaringer og selv finde ud af når man fanger og om det gav mening før 

man ved, om det man gjorde, var for lidt eller for meget. Eller få en skandale sag og sige ”hov det kiggede vi 

slet ikke efter” eller allerbedst hvis man ikke selv får den, men en af de andre gør det og man læser en eller 

anden tilsynsrapport og man kan lære noget. Det jo noget af det vi får allermest ud af, det er jo ved at sidde og 

læse, hvad de andre får af påbud rundt omkring. Ikke for at sidde og sige ”hæhæhæ det var en konkurrent”, 

men for at sige ”nå det fik de et påbud for, vi kigger lige vores proces igennem igen”. Så vi bare glade for de 

gik til dem først og ikke os. Det er jo der vi er.  

H: Men jeg tror helt overordnet set, at alle kommer til og lave for meget eller i hvert fald forkert arbejde, fordi 

man kan sige den her lov er også skrevet på bagkant af nogen sager, man så på baggrund af noget kriminalitet. 

Men man skal heller ikke underkende, at de kriminelle er altid klogere og 5 steps foran os. Så det vi sidder og 

laver nu, er slet ikke det de bruger som metoder nu. Så det svært at forbygge noget, hvor man kun har data på 

bagkant.  

Svar på spørgsmål 12: 

J: Yes, og det leder egentlig videre til næste spørgsmål, som I har svaret lidt på. Der er spørgsmål 12, som er 

”foretager du yderligere tiltag i forbindelse med hvidvaskning i forhold til hvad loven foreskriver?”  

H: Jeg tror ikke, der er noget vi gør, som der ikke står i loven, men jeg tor ikke, at den overordnet set er 

tilstrækkelig, fordi jeg tror den rammer forkert.  

E: Man kan også sige det der med, at der er hul omkring pengeinstitutter og at de ikke kan veksle informationer 

mellem hinanden. 

H: Præcis og jeg tror der skal flere ting til, altså vi skal tænke mere eller vi mener, at der politisk skal træffes 

nogle andre beslutninger. For det rammer forkert. Jeg sad også i netværk i sidste uge, hvor bankerne, som hun 

sagde, de overvåger, overvåger, overvåger og indberetter, indberetter, indberetter, men hun siger hun bare ikke 

tror, det er her vi finder de kriminelle.  Hun tror vi skal noget andet, hvis vi skal fange dem. Vi skal ikke sidde 

og kigge på almindelige overvågning på en konto.  Jo der er jo nogle af dem, men den er så lille den procentdel 

af dem, som hvor det faktisk er. Mange af dem er private menneskers konto og hvis kunden sætter 1 t.kr. ind 

fordi hun har fået en gave af sin mormor, så sidder banken og kontrollerer sådan nogle ting. Her har de brug 

for at være smartere. Men det også bare helt vildt svært at gennemskue, for hvordan skulle man gøre det 
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smartere og hvordan skal vi fange de her kriminelle og hvordan sikre vi, at vi gør det godt nok. Så på den måde 

kan man sige intentionerne om loven har jo været gode nok, men jeg tror ikke det er tilstrækkeligt.  

E: I England har de jo også lavet et centralregister for bankerne, hvor bankerne udveksler informationer med 

hinanden og det har de jo haft rigtig godt med. Så hvorfor gør man det ikke I Danmark?  

C: Det gør vi også om 5 år. Vi altid 5 år bagud efter England.  

H: Jeg tror også bankerne arbejder hårdt på det. Det er deres helt store ønske, det at få den her central, hvor de 

kan dele oplysninger med hinanden.  

E: Det vil jo så også betyde, at hvis bankerne begynder at fange de kriminelle mere og mere, så vil risikoen 

hos jer måske også blive lavere, hvis de fanger dem i 1. led.  

H: Det kunne man godt sige.  

C: Hvis de fanger dem før eller hvis der bliver et offentligt register, hvor vi også kan sidde og få noget 

inspiration af og søge nogle kunder igennem på osv.  

H: Og det bør man så sige, at hvis man underlagt samme lovgivning, hvis bankerne går sammen om det her, 

så bør man også inkludere de finansielle virksomheder der underlagt loven og sige, at vi skal have adgang til 

det samme. Det er ikke fordi vi skal kunne scrolle de samme lister igennem, men vi skulle kunne sende 

forespørgsler. Altså kunne sende et navn igennem et system, eller et navn som vi gerne vil have tjekket. Men 

det bare meget lavpraktisk, når det er en sanktionsliste. Her kunne man så forstille sig at så poppede den ud på 

nogen ting og det var ikke sikkert det var det man…, eller hvordan den skak strikkes sammen, det kan jeg ikke 

svare på. Men mon ikke det kommer på et tidspunkt, forhåbentlig.  

Svar på spørgsmål 13 og 14: 

J: Der fik vi egentlig også meget godt svaret på spørgsmål 13 som var ”mener du overordnet at loven er 

tilstrækkelig til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering?” Så jeg vil egentlig bare springe direkte til 

spørgsmål 14, som er ”Er der andre udfordringer, som fondsmæglerselskaber har, som vi ikke har talt om?”  

C: Helt overordnet så har vi et tilsyn, som ikke ved hvad et fondsmæglerselskab189 er. Det synes jeg jo er 

problematisk. De var her på inspektionsbesøg og samtlige møder de inviterer os til, hvor de var her på 

inspektioner, der bruger vi de første 1-2 timer på at forklare, hvad et fondsmæglerselskab egentlig laver. Vi er 

så små også lille en branche, at dem der sidder i det kontor, de ikke ved eller forstår ikke vores risiko. De ved 

ikke hvad vi laver og det er forfra hver gang.  
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H: Det jo også det som vejledningen afspejler. Der er en grund til vi ikke er nævnt. De ved ikke hvem vi er.  

E: Men er det kun Finanstilsynet eller kan det også være dem der laver de nationale risikovurderinger?  

C: Altså SØIK, det var også ”gud fondsmæglerselskaber hvad er det?”. Der er en grund til vi ikke er nævnt, 

fordi de ved ikke, at vi findes. Altså man kan råbe og man kan skrige, men når vi kun er 50, så det rigtig, rigtig 

svært at blive taget seriøst. Men når vi er underlagt de samme krav, så er det problematisk, fordi var man ikke 

det, så var man jo sådan ”nå ja fred hver med at ingen ved hvad et fondsmæglerselskab er. Det ved vi selv og 

kunderne ved det”. Men lovgivningsmæssigt er det et kæmpe problem, at de ikke ved, hvad de forskellige 

brancher omfatter og hvad lovgivning egentlig indeholder. Fordi så er det rigtig svært at lave noget der passer.  

E: Men altså nok er vi 50 men på det europæiske plan er der jo flere.  

H: Ja, men den danske model er bare ikke det samme. Det er noget andet end de europæiske. Det er ikke noget 

du kan sammenligne. Det er en anden størrelse end de europæiske og det afspejler sig jo også, at dem man  

vælger at nævne i risikovurderingen, er de her Investment firms og de er bare noget andet. 

C: Det hører jo under investeringsselskaber og det kan vi ikke. Det noget helt unikt i Danmark, med de her 

fondsmæglerselskaber og det er jo det der er og når der ikke er flere, kan man jo godt forstå man drukner i den 

store mængde. Men det er problematisk når man så møder et tilsyn, som kommer ud og i deres forberedelse 

ikke har sat sig ind i hvad et fondsmæglerselskab er. Derfor kommer de med en indgroet tilgang til, hvad de 

skal forvente, som vi så først skal til at pille fra hinanden, før vi kan begynde snakke om procedure osv. Det 

dur bare ikke. Det gør i hvert fald at du aldrig rammer rigtig og det også spild af deres tid at sidde på en 

inspektion og halvdelen af deres forberedelse kan de ikke bruge til noget, fordi de troede en hel masse inden 

de kom herud. 

E: Det må også være irriterende som et fondsmæglerselskab, at I får påbud for noget fordi de måske ikke har 

forstået helt hvad det går ud på.  

C: Det jo ikke fordi de manglende intentioner, det tror jeg også det der falder tilbage til for vores 

vedkommende. Vi ville jo rigtig gerne lave en spot on risikovurdering og lave nogle spot on kontroller. Altså 

vi ville rigtig gerne kunne bidrage med, vi laver så meget arbejde så vi ville om noget rigtig gerne lave det 

rigtige arbejde. Som H også sagde før, sådan har vi det jo alle sammen, Det jo ikke fordi vi ikke ønsker at gøre 

det, men når der er en masse forventninger til en og man ikke kan indfri det, fordi man ikke har noget at kunne 

spejle sig i, så bliver det rigtig svært og rent faktisk gør,  om du nogensinde få den der fornemmelse af ”nu er 

den der, spot on, nu lever vi op til alt hvad vi skal”, for vi ved ikke hvad der er af forventninger til os. Det tror 

jeg ikke engang selv tilsynet selv ved. Vi er bare blevet puttet i en kasse, hvor det var, det der var.  

H: Men jeg ved det er for alle andre brancher end pengeinstitutter, det samme problem.  
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C: De har bare stærkere brancheorganisationer, fordi de er flere og der er flere penge.  

H: Ja, problemet er bare også, så snakker man med revisionskontorer som også siger, det er ikke fordi alle 

siger, at alle ved hvad revisorerne laver, men tilsynet er bare ikke skarpe nok på, hvad det er de skal kigge 

efter. Revisorerne skal da ikke kigge efter de samme ting. De kan slet ikke se det samme som bankerne, men 

hvad er det så helt specifikt som revisorerne skal kigge efter. Hvad skal fondsmæglere kigge efter. så vi ikke 

sidder og kigger efter det samme, men er delt ind på hvad vi hver især kan.  

C: Ja, så de andre bruger kræfter på det de kan, så bruger vi kræfter på det vi kan bidrage med. Og så får de 

hele paletten på et eller andet plan, i stedet for vi alle sammen prøver at være alle steder uden egentlig rigtig 

at fange noget.  

H: Præcis, så sidder revisionskontorerne og fedter rundt med paskopierne, hvor de skulle være meget mere 

indgået i regnskaberne og skulle sidde og flage ting som var…. 

C: Skattesvig og andet, som var noget vi andre ikke kunne finde.  

H: Ja, også bruger de tid på noget som er ligegyldigt altså på de her kunder.  

C: Generelt, så ja, så lyder det meget voldsomt og sige separat lovgivning for alle områder, fordi det vi også 

godt klar over, det er der ikke nogen der kan vedligeholde eller praktisere. Men det vil gøre tingene meget 

mere værdifulde. Det vil skabe værdi på en helt andet plan, hvis der var sat specifikke krav til hver enkelt 

branche og ikke lade sådan en stor en… 

E: Så man laver en differentieret lovgivning eller hvad?  

C: Ja, eller også lavede vejledninger til den samlede lovgivning, hvor man penslede ud, hvad der var af særlige 

forventninger til forskellige områder og brancher.  

H: For hvidvaskloven er skrevet til tilpas bred til at man sagtens kunne sige, at vi alle sammen er omfattet af 

den, men at der så også var helt særskilte vejledninger til hver enkelt branche i sektoren som highlight. Men 

det kræver selvfølgelig også en kæmpestor forståelse for af de enkelte brancher og du skal også vide hvordan 

og det jo nok også det næste. Jeg tror ikke rigtig der er nogen fondsmæglere ansatte eller i den her branche, 

som der kan komme med et rigtig godt eksempel på, hvordan man hvidvasker penge i et fondsmæglerselskab. 

Det bliver man jo nødt til at vide for at kunne sidde med vejledningen. Så ja, jo mere klogere vi bliver så… 

C: Herudover er det også relevant at tænke på fondsmæglerselskabers bundlinje. Finanstilsynet ligger op til at 

der skal systemunderstøttes. Hvis vi ser på fondsmæglerselskaber, er der mange, som er små virksomheder. Vi 

er omkring 50 selskaber i Danmark. Hvis vi som fondsmægler skulle ud at købe et system, der skal understøtte 

vores hvidvaskprocesser, vil det koste os ca. kr. 1 mio. Dette er mange penge for et fondsmæglerselskab og 
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kan have en kæmpestor betydning for vores bundlinje. Derefter er der så det løbende honorar for 

vedligeholdelse mv. 

Emel: Hvordan ved du, at det vil koste ca. kr. 1 mio.? 

C: Det er et skud. Men de gange, hvor vi har undersøgt markedet for systemer, der skal understøtte andre 

funktioner i vores compliance, har prisen været deromkring. Alternativt skal man selv bygge et system. Dette 

er dog både tidskrævende og udfordringen her er også, at hvis vi skal kunne se bag om transaktionerne ligesom 

bankerne, skal bankerne være med til dette. Allerede her har vi en barriere. Derudover kan det siges, at hvis 

der udvikles et system til dette, som virker, er jeg sikker på, at Finanstilsynet stiller krav om, at vi som 

fondsmæglerselskab skal have det. For der er jo ikke noget som taler i mod for, hvorfor vi ikke skulle. Det 

betyder, at udvikleren bag dette system kan fastsætte prisen, da vi som fondsmæglerselskab ikke har andet at 

skulle gøre, end at købe systemet, for at kunne efterleve hvidvasklovens krav og de krav som Finanstilsynet 

stiller. Dette kan blive rigtig dyrt. I skal også tænke på, at bankerne har en masse kapital og højere bundlinje. 

Et system for dem vil ikke have den store betydning, som det vil have for fondsmæglerselskaber. 

C: Du oplyser, at der er ca. 50 fondsmæglerselskaber. Det er er korrekt, at de fleste er små til mellemstore. 

Men der er også få store. Eksempel Bank Invest og Maj Invest. Disse vil nok have kapital dette. Udfordringen 

ligger vel mere hos de små til mellemstore fondsmæglerselskaber? 

C: Enig. Du skal dog tænke på, at der er ligger en bank bag Maj Invest og Bank Invest. Hvis de skulle mangle 

kapital, har de mulighed for at låne fra deres moderselskab, mens muligheden for dette for små eller 

mellemstore fondsmæglerselskaber er meget begrænset.  

J: Så har vi ikke mere, har I noget yderligere I vil tilføje?  

H: Nej 

C: Nej 

J: Så vil vi gerne have lov at sige tak for jeres tid og jeres hjælp.  
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Bilag 8: Spørgeskemaundersøgelse – Oversigt over de stillede spørgsmål 

Generelle spørgsmål       

   

1. Hvilken type kunder har jeres virksomhed (flere kryds)?   
      
A: Professionelle kunder      
   
B: Godkendt modpart      
   
C: Detailkunder      
   
        

2. Hvad har jeres selskab vurderet den iboende risiko i forhold til hvidvask (1 kryds)?  
       
A: Lav risiko       
  
B: Lav til mellem risiko      
   
C: Mellem risiko      
   
D: Mellem til høj risiko      
   
E: Høj risiko       
  
        

3. Hvad har jeres selskab vurderet den iboende risiko i forhold til terrorfinansiering (1 kryds)? 
       
A: Lav risiko       
  
B: Lav til mellem risiko      
   
C: Mellem risiko      
   
D: Mellem til høj risiko      
   
E: Høj risiko       
  
        

4. Har jeres fondsmæglerselskab i forbindelse med risikovurdering af den iboende risiko indhentet 

inspiration fra Finanstilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 

af terrorisme fra oktober 2018, som er den seneste version (1 kryds)?    

A: Ja       
  
B: Nej. (springer videre til spørgsmål 6)  
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5. Hvis ja, I hvor høj grad har Finanstilsynets vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask 

og finansiering af terrorisme hjulpet jeres selskab til at vurdere den iboende risiko (1 kryds)?  

A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke       
  
F: Ved ikke       
       
   
6. I hvor høj grad vurderer du, at finanstilsynet har en forståelse for hvad et fondsmæglerselskab er (1 
kryds)?       
  
A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke        
  
F: Ved ikke       
  
        

7. Finanstilsynet opfordrer til at selskaber i forbindelse med vurdering af den iboende risiko også inddrager 

den supranationale og nationale risikovurdering. Har jeres fondsmæglerselskab inddraget disse ifm. 

risikovurderingen (1 kryds)?      

A: Ja       
  
B: Nej       
  
        

8. Fondsmæglerselskaber bliver ikke nævnt i den supranationale og nationale risikovurdering. 

Finanstilsynet har ifm. hvidvaskkontrol af et fondsmæglerselskab oplyst, at hvis man som branche ikke 

bliver nævnt, skal man tage afsæt i den branche, som ligner en mest. Hvilken branche har I taget afsæt i i 

forbindelse med jeres risikovurdering?     

Tekstboks       
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9. I hvor høj grad vurderer du, at det giver udfordringer for fondsmæglerselskaber i forbindelse med den 

manglende benævnelse af fondsmæglerselskaber i den supranationale og national risikovurdering (1 

kryds)?        

A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke        
  
F: Ved ikke       
  
        

Spørgsmål til den daglige proces omkring hvidvask   

      

10. Hvad indhenter I som minimum af dokumentation for bekræftelse af identiteten af reelle ejere? (flere 

kryds)       

A: Pas       
  
B: Kørekort       
  
C: Cpr-tjek       
  
D: Sundshedskort      
   
E: Andet (skriv)________________     
    
        

11.  I hvor høj grad giver disse dokumenter af kundens identitet sikkerhed for at jeres fondsmæglerselskab 

ikke bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme (1 kryds)?   

A: I meget høj grad      

   

B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke        
  
F: Ved ikke       
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12. I forbindelse med etablering af ny kunde, dokumenterer I pengenes oprindelse (1 kryds)? 

  

A: Ja (springer videre til spørgsmål 14)      

B: Nej       

        

13. Hvis nej, sandsynliggøre I pengenes oprindelse (1 kryds)?    

A: Ja altid  
       
B: Ja nogle gange       
 
C: Aldrig       
       
   
14. Har I adgang (herunder kiggeadgang) til kundens bankkonto/depotkonto (1 kryds)? 
   
A: Ja       
  
B: Nej (springer videre til spørgsmål 21)     
    
        

15. Hvis ja, overvåger I løbende indbetalinger og udbetalinger fra kundens bankkonto/depotkonto, som ikke 

er en del af mandatet (1 kryds)?      

A: Ja        

B. Nej (springer videre til spørgsmål 21)     
       
     
16. Hvis ja, I hvor høj grad giver det værdi for jer at overvåge de løbende transaktioner (1 kryds)? 
       
A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke       
  
F: Ved ikke       
  
        

17. Oplever I udfordringer i forbindelse med den løbende overvågning (flere kryds)?  
       
A: Nej       
  
B: Ja data udfordringer      
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C: Ja system udfordringer      
   
D: Ja ressource udfordringer      
   
E: Andet (skriv) _____________     
    
        

18. Dokumenterer I også de transaktioner, som I fandt mistænksomt under den løbende overvågning (1 

kryds)?        

A: Ja       
  
B: Nej (springer videre til spørgsmål 21)     
    
       

19. Hvis ja, i hvor høj grad giver det værdi for jer at indhente dokumentation på de løbende transaktioner, 

som er fundet mistænksomme (1 kryds)?    

A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke       
  
F: Ved ikke       
  
        

20. Oplever I udfordringer i forbindelse med indhentelse af dokumentation af transaktioner, som er fundet 

mistænksomme under overvågningen (flere kryds)?    

A: Nej       
  
B: Ja, kunden forstår ikke, hvorfor han/hun skal dokumentere dette til jer, når han/hun allerede har gjort det 
overfor banken      
   
C: Ja, kunden vil ikke udlevere visse dokumenter    
     
D: Ja, konkurrencevridning på markedet, da kunden så vælger et fondsmæglerselskab fra og i stedet investerer 
via en bank, som allerede har adgang til data.    
     
E: Andet (skriv)____________________     
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Spørgsmål om finanstilsynets hvidvaskkontrol    

     

21. Finanstilsynet har primo 2020 påbegyndt inspektion af hvidvask og terrorfinansiering i 

fondsmæglerselskaber. Har I i 2020 haft besøg af Finanstilsynet (1 kryds)?   

A: Ja       
  
B: Nej. (springer videre til spørgsmål 24)     
    
        

22. Bidrog hvidvaskinspektionen til forståelse for hvad der specifikt for jeres selskab forventes på området 

(1 kryds)?        

A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke        
  
F: Ved ikke       
  
       

23. Har I ændret holdning til finanstilsynets forståelse for, hvad et fondsmæglerselskab er efter 

hvidvaskinspektionen (1 kryds)?      

A: I meget høj grad      
   
B: I høj grad       
  
C: I nogen grad      
   
D: I mindre grad      
   
E: Slet ikke        
  
F: Ved ikke       
  
        

24. Finanstilsynet har i forbindelse med hvidvaskkontrol af et fondsmæglerselskab pointeret følgende "jo 

flere penge en kunde har, jo højere er risikoen for, at disse midlers oprindelse ikke er legale". Hvad er jeres 

holdning til dette?       

Tekstboks       
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25. Hvor søger I/får oftest jeres viden og sparring på området?   

Tekstboks       

       

26. Er der yderligere problemstillinger for fondsmæglerselskaber i forbindelse med hvidvaskloven? 

Tekstboks       
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Bilag 9: Resultat fra spørgeskemaundersøgelsen  
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Bilag 10: Undersøgelse af hvidvaskinspektioner på pengeinstitutter (generelt) 

 

 

 

 

 

Banknavn

Redegørelse 

udført

Redegørelse 

offentliggjort

Påbud om ikke 

tilstrækkelige 

kundekendskabs‐

procedurer

Påbud om 

dokumentation 

ifm. 

kundekendskabs‐

procedure

Påbud om 

manglende 

vurdering af 

kundens formål 

og tilsigtede 

beskaffenhed

Påbud om 

transaktions‐

overvågning

Påbud om 

manglende 

tilstrækkelig 

kontroller om at 

filialen 

overholder 

hvidvasklovens 

krav

Påbud om 

manglende 

funktionsad‐

skillelse mellem 

compliance‐ og 

hvidvaskansvarlig

Påbud om 

risikovurdering 

af den iboende 

risiko

Påbud om 

manglende 

sammenhæng 

mellem 

risikovurdering 

af den iboende 

riisko med 

forretnings‐

modellen 

kundetyper mv.

Påbud om at 

sikre, at 

dokumenter, 

data eller 

oplysninger om 

kunder løbende 

ajourføres

Påbud om den 

hvidvaskan‐

svarlige, der 

varetager 

funktion 

opfylder 

kravene, som 

hvidvaskloven 

stiller

Påbud om 

screening af 

medarbejdere

SEB Kort Bank AB (dansk filial) marts 2018 13. marts 2019 x x x x

Sparekassen Vendsyssel juni 2018 5. december 2019 x x x x

Sydbank A/S marts 2018 18. december 2019 x x x

Grønlandsbanken maj 2018 20. januar 2020 x x x

Lån & Spar Bank A/S december 2018 22. januar 2020 x x x

Rønde Sparekasse november 2019 4. august 2020 x x x x x x x

Sydbank A/S* okt ‐ dec 2019 22. september 2020 x

Jyske Bank A/S* okt ‐ dec 2019 22. september 2020 x

Spar Nord Bank A/S okt ‐ dec 2019 22. september 2020 x x x x x

Nykredit Bank A/S okt ‐ dec 2019 22. september 2020 x x x x

Handelsbanken (dansk filial)* okt ‐ dec 2019 22. september 2020 x

Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger‐af‐finansielle‐virksomheder?searchString=&facets=(pagetype:)(period:2020,2019)(subject:)(companyarea:Pengeinstitutter)(letter:)(office:)(profession:)

(regnskabsregel:)(regnskabsemne:)(temporaryfacetname1:)(temporaryfacetname2:)(temporaryfacetname3:)&options=(take:75)(skip:0)(sort:)

* Kun inspektion af transaktionsovervågning
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Bilag 11: Undersøgelse af hvidvaskinspektioner på pengeinstitutter (transaktionsovervågning) 

 

 

Banknavn

Påbud om at sikre, at 

transaktionsover‐

vågningen er tilpasset 

filialens viden om den 

enkelte kunde, 

herunder kundens 

risikoprofil og 

forventede 

forretningsområde

Påbud om at kunder 

overvåges i et 

utilsktrækkeligt 

overvågningssystem, 

idet kendskab til 

kunderne ikke 

inddrages i 

overvågning

Påbud om at sikre, at 

forretningsgang for 

overvågning af kunder 

og kundetransaktioner 

i tilstrækkelig grad 

opfylder kravene til 

overvågning og 

ajourføring

Påbud om at 

tilvejebringe 

tilstrækkelig 

dokumentation for 

bankens valgte 

indstillinger i 

overvågningssystemet

Påbud for om at sikre, 

at banken foretager en 

tilstrækkelig 

undersøgelse af 

alarmer fra 

overvågningen, 

herunder ved 

konkrete instrukser 

for, hvordan 

undersøgelsen skal 

foretages og at disse 

resultater af 

undersøgelserne 

noteres og opbevares

Påbud om at sikre, at 

overvågnings‐

systemets 

undetrykkelses‐

funktion kun 

anvendes i forsvarlig 

omfang og på et 

tilstrækkelig grundlag 

og der foretages 

tilstrækkelig kontrol 

med beslutningerne 

om undertrykkelse.

Påbud om at sikre, at 

bankens 

overvågningssystem 

dækker og kan 

anvende ændringer i 

kundeadfærd og 

afvigelæser fra 

bankens kendskab til 

kunden til generering 

af alarmer

Påbud om at tilpasse 

forretningsgangen for 

behandling af alarmer, 

så der indarbejdes 

sikring mod fejl og 

inkonsistens i 

forbindelse med 

behandling af alarmer

Påbud om at etablere 

tilstrækkelig intern 

kontrol til at sikre, at 

medarbejdere ikke 

kan misbruge sin 

stilling i forbindelse 

med behandling af 

alarmer til at dække 

over mistænkelige 

forhold

SEB Kort Bank AB (dansk filial) x

Sparekassen Vendsyssel x

Rønde Sparekasse x

Sydbank A/S* x x

Jyske Bank A/S* x x

Spar Nord Bank A/S x x x

Nykredit Bank A/S x x x

Handelsbanken (dansk filial)* x x x

Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger‐af‐finansielle‐virksomheder?searchString=&facets=(pagetype:)(period:2020,2019)(subject:)(companyarea:Pengeinstitutter)(letter:)(office:)(profession:)

(regnskabsregel:)(regnskabsemne:)(temporaryfacetname1:)(temporaryfacetname2:)(temporaryfacetname3:)&options=(take:75)(skip:0)(sort:)
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Bilag 12: Undersøgelse af hvidvaskinspektioner på fondsmæglerselskaber 

 

Secure 

Fondsmæglerselskab A/S

Capital Four Management 

Fondsmæglerselskab A/S

Global Evolution 

Fondsmæglerselskab A/S

Redegørelse udført Februar 2020 September 2020 Marts 2020

Redegørelse offentliggjort 25. september 2020 14. oktober 2020 27. oktober 2020

Påbud om at sikre, at politikken tager udgangspunkt i risikovurderingen og fastsætter de overordnede mål på 

hvidvaskområdet x x

Påbud om at udarbejde en risikovurdering, der forholder sig til risikoen for henholdsvis hvidvask og 

finansiering af terrorisme. x

Påbud om at sikre, at selskabet i forbindelse med etablering af forretningsforbindelser foretager en korrekt 

risikoklassificering af kunderne x

Påbud om at udarbejde forretningsgange for, hvordan selskabet håndterer kunder med en øget risiko samt 

gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer på disse herunder midlernes oprindelse x

Påbud om at selskabet foretager den nødvendige overvågning af sine kunder, herunder at dokumenter, data og 

oplysninger om kunderne løbende ajourføres x

Påbud om at sikre, at selskabet har procedurer til at afgøre, om kunder i et igangværende kundeforhold bliver 

PEP x

Påbud om at sikre, selskabet tager den fornødne overvågning af sine kunder herunder PEP, mhp. at vurdere, 

om kundernes transaktioner er overensstemmelse med selskabets viden om kunderne samt at oplysningerne 

løbende ajourføres x

Påbud om at sikre, at selskabet undersøger mistænkelige transaktioner herunder at resultaterne fra disse 

noteres og opbevares x x

Påbud om at udarbejde forretningsgange for underretninger til Hvidvasksekretariatet x
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Påbud om sikre, at der er tilstrækkelig uafhængighed mellem den hvidvaskansvarlige og complianceansvarlige 

og at den complianceansvarlige ikke deltager i leveringen af de tjenesteydelser eller udførelsen af de 

aktiviteter, som complianceansvarlig kontrollerer x

Påbud om at træffe passende foranstaltninger for at sikre, at etablering og videreførelse af en forretningsfor‐

bindelse med PEP godkendes af den hvidvaskansvarlige x

Påbud om at sikre, at selskabet identificerer og indhenter tilstrækkelige identitetsoplysninger på de reelle 

ejere x

Påbud om at udarbejde skriftlige procedure for, hvordan selskabet gennemfører skærpede 

kundekendskabsprocedurer, samt at sikre, at selskabet gennemfører disse skærpede 

kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, som selskabet har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask 

og finansiering af terrorisme samt indhente oplysninger om midlernes oprindelse x

Påbud om at sikre, at der udarbejdes forretningsgange for, hvordan selskabet med passende hyppighed vil 

foretage interne kontroller og sikre, at selskabet effektivt forebygger, begrænser og styrer risikoen for 

hvidvask og terrorfinansiering x

Påbud om at sikre, at selskabet udfører de interne kontroller, og at der foreligger dokumentation på udførslen x

Påbud om at sikre, at selskabet  koncernpolitikker og procedurer overholdes i hele koncernen, samt at 

selskabet kontrollerer af, at datterselskaberne og filialen overholder national lovgivning på hvidvaskområdet, 

hvidvaskloven samt koncernens politikker og forretningsgange x

Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Vurderinger‐af‐finansielle‐virksomheder?searchString=&facets=(pagetype:)(period:2020)(subject:)(companyarea:Hvidvaskomr%C3%A5det,Kreditinstitut‐%20og%20fondsm%C3%A6gleromr

%C3%A5det)(letter:)(office:)(profession:)(regnskabsregel:)(regnskabsemne:)(temporaryfacetname1:)(temporaryfacetname2:)(temporaryfacetname3:)&options=(take:25)(skip:0)(sort:)
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Bilag 13: CV og beskrivelse af de fire eksterne eksperter i Hvidvask Task Force 
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Kilde: Sammensætning af Finans Danmarks Task Force, Finans Danmark  


