
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. april 2019

Forslag
til

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love1)

(Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

§ 1

I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 14.
september 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 262 af 16.
marts 2016, § 2 i lov nr. 631 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr.
1547 af 13. december 2016, § 2 i lov nr. 1665 af 26.
december 2017, lov nr. 675 af 29. maj 2018, § 1 i lov nr.
676 af 29. maj 2018 og § 1 i lov nr. 369 af 9. april 2019 og
senest ved § 1 i lov nr. 445 af 13. april 2019, foretages
følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF
af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende
2004, nr. L 142, side 12, som ændret ved Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj
2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af
kreditinstitutter og investeringsselskaber og om æn-
dring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF,
2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU,
2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr.
1093/2010 og (EU) nr. 648/2012, EU-Tidende 2014,
nr. L 173, side 190, dele af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig
revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber,
om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og
83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv
84/253/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87,
som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direk-

tiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber
og konsoliderede regnskaber, EU-Tidende 2014, nr. L
158, side 196, dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af
visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber, EU-
Tidende 2007, nr. L 184, side 17, som ændret senest
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2017/828/EU af 17. maj 2017 om ændring af direktiv
2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet
aktivt ejerskab, EU-Tidende 2017, nr. L 132, side 1,
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens
område om enkeltmandsselskaber med begrænset an-
svar, EU-Tidende 2009, nr. L 258, side 20, dele af Rå-
dets direktiv 2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpas-
ning af visse direktiver vedrørende selskabsret på
grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tiden-
de 2013, nr. L 158, side 365, som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1132/EU af 14.
juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (kodifika-
tion), EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 46, dele af Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af
26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regn-
skaber og tilhørende beretninger for visse virksomheds-
former, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direk-
tiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 2013, nr.
L 182, side 19, dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtigheds-
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krav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis
værdipapirer er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres,
når værdipapirer udbydes til offentligheden eller opta-
ges til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF
om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmel-
ser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L
294, side 13, dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende
foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle sy-
stem til hvidvask af penge eller finansiering af terroris-
me, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt
Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende
2015, nr. L 141, side 73, som ændret ved Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj
2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om fore-
byggende foranstaltninger mod anvendelse af det finan-
sielle system til hvidvask af penge eller finansiering af
terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og
2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43, og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1132/EU
af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten
(kodifikation), EU-Tidende 2017, nr. L 169, side 46.«

2. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »3 år« til: »5 år«.

3. § 18, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk.

1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmed-
lemmer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophø-
rer med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i
Det Centrale Virksomhedsregister.«

4. § 58 a affattes således:

»§ 58 a. Kapitalselskabet skal indhente oplysninger om
selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle
ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer kapitalselskabet, skal efter selskabets anmodning
forsyne selskabet med de oplysninger om ejerforholdet, der
er nødvendige for selskabets identifikation af reelle ejere,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Kapitalselskabet skal registrere oplysningerne om
selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle
ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst
muligt efter at selskabet er blevet bekendt med, at en person
er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er
registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst mu-
ligt efter at selskabet er blevet bekendt med ændringen. De
registrerede medlemmer af kapitalselskabets direktion, jf. §
10, stk. 1, skal betragtes og registreres som reelle ejere i Er-
hvervsstyrelsens it-system, hvis selskabet efter at have ud-
tømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle
ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Kapitalselskabet skal mindst en gang årligt under-
søge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om
selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse
fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan
godkender årsrapporten.

Stk. 5. Kapitalselskabet skal opbevare dokumentation for
de indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år
efter det reelle ejerskabs ophør. Kapitalselskabet skal endvi-
dere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger
om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gen-
nemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Kapitalselskabet skal efter anmodning udlevere op-
lysninger om selskabets reelle ejere, herunder om selskabets
forsøg på at identificere selskabets reelle ejere, til Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Kapitalselskabet skal endvidere efter anmodning udlevere
de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder,
når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nød-
vendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopga-
ver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for kapitalselska-
ber, hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret
marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet op-
lysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsva-
rende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger kapitalselskabet skal registrere i
styrelsens it-system.«

5. Efter § 58 b indsættes før overskriften før § 59:

»§ 58 c. Kapitalselskaber, der skal indhente, opbevare og
registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 58 a, skal efter
anmodning forsyne personer og virksomheder, der i medfør
af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer,
med oplysninger om selskabets ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om et kapitalselskabs reelle ejere,
foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf.
§ 17, stk. 1, og § 58 a, stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan over for
kapitalselskabet fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Kapitalselskabet skal
have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen,
inden den offentliggøres, medmindre formålet med offent-
liggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspil-
des.«

6. § 225, stk. 1, nr. 4, affattes således:
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»4) kapitalselskabet ikke har registreret oplysninger om re-
elle ejere eller selskabet har foretaget mangelfuld regi-
strering i henhold til § 58 a,«.

7. I § 225, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) kapitalselskabet ikke har opbevaret dokumentation for

oplysningerne om selskabets reelle ejere eller selskabet
har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til
§ 58 a,«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

8. I § 367, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 58 a, stk. 2 og 3« til: »§
58 a, stk. 3, 5 og 6«.

9. I § 367, stk. 4, ændres »§ 58 a, stk. 5« til: »§ 58 a, stk. 9«.

§ 2

I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, som
ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og § 3 i
lov nr. 1665 af 26. december 2017 og senest ved § 2 i lov nr.
676 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til
hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommis-
sionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L
141, side 73, dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revi-
sion af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om
ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF
og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, EU-
Tidende 2006, nr. L 157, side 87, som ændret ved Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af
16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om
lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber, EU-Tidende 2014, nr. L 158, side 196, og
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv
(EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod
anvendelse af det finansielle system til hvidvask af
penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af
direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende
2018, nr. L 156, side 43.«

2. I § 12, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nye numre:
»2) virksomheden ikke har registreret oplysninger om reel-

le ejere eller virksomheden har foretaget mangelfuld
registrering i henhold til § 15 g,

3) virksomheden ikke har opbevaret dokumentation for
oplysningerne om virksomhedens reelle ejere eller

virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumenta-
tion i henhold til § 15 g,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 4 og 5.

3. I § 15 d, stk. 2, 1. pkt., ændres »3 år« til: »5 år«.

4. § 15 d, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk.

1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmed-
lemmer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophø-
rer med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i
Det Centrale Virksomhedsregister.«

5. § 15 g affattes således:

»§ 15 g. En virksomhed omfattet af denne lov bortset fra
enkeltmandsvirksomheder skal indhente oplysninger om
virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de re-
elle ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer virksomheden, skal efter virksomhedens anmod-
ning forsyne virksomheden med de oplysninger om ejerfor-
holdet, der er nødvendige for virksomhedens identifikation
af reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres ret-
tigheder.

Stk. 3. Virksomheden skal registrere oplysningerne om
virksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger om de re-
elle ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hur-
tigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med, at
en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysnin-
ger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres,
hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med
ændringen. De registrerede medlemmer af virksomhedens
daglige ledelse, jf. § 11, stk. 1, skal betragtes og registreres
som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis virk-
somheden efter at have udtømt alle muligheder for identifi-
kation herefter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere
kan identificeres. Er virksomheden ikke forpligtet til at regi-
strere ledelse, jf. § 11, stk. 1, skal medlemmer af virksomhe-
dens daglige ledelse registreres, når reglen i 3. pkt. finder
anvendelse.

Stk. 4. Virksomheden skal mindst en gang årligt undersø-
ge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om
de reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse frem-
lægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten
el.lign.

Stk. 5. Virksomheden skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om virksomhedens reelle ejere i 5 år
efter det reelle ejerskabs ophør. Virksomheden skal endvide-
re opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger
om forsøg på identifikationen af reelle ejere i 5 år efter gen-
nemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Virksomheden skal efter anmodning udlevere op-
lysninger om virksomhedens reelle ejere, herunder om virk-
somhedens forsøg på at identificere virksomhedens reelle
ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet. Virksomheden skal endvidere efter an-
modning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompe-
tente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at op-
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lysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns-
eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for virksomheder,
hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret
marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet op-
lysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsva-
rende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger virksomheden skal registrere i sty-
relsens it-system.«

6. Efter § 15 i indsættes før overskriften før § 16:

»§ 15 j. Virksomheder, der skal indhente, opbevare og re-
gistrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 15 g, skal efter an-
modning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af
hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med
oplysninger om deres ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om en virksomheds reelle ejere, fo-
retager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. §
15 c, stk. 1, og § 15 g, stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan over for
virksomheden fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Virksomheden skal
have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen,
forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med of-
fentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved for-
spildes.«

7. § 21, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) virksomheden ikke har registreret oplysninger om reel-

le ejere eller virksomheden har foretaget mangelfuld
registrering i henhold til § 15 g,«.

8. I § 21, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) virksomheden ikke har opbevaret dokumentation for

oplysningerne om virksomhedens reelle ejere eller
virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumenta-
tion i henhold til § 15 g,«.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

9. I § 23, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 15 g, stk. 2 og 3« til: »§
15 g, stk. 3, 5 og 6«.

§ 3

I lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde,
som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og §

4 i lov nr. 1665 af 26. december 2017 og senest ved § 3 i lov
nr. 676 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »dele af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det fi-
nansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af
terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommis-
sionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 141,
side 73« til: », dele af Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvid-
vask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv
2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73, og dele
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af
30. maj om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyg-
gende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle sy-
stem til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og
om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-
Tidende 2018, nr. L 156, side 43«.

2. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »3 år« til: »5 år«.

3. § 18, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk.

1 og 2 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmed-
lemmer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophø-
rer med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i
Det Centrale Virksomhedsregister.«

4. § 21 a affattes således:

»§ 21 a. Fonden skal indhente oplysninger om fondens re-
elle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettighe-
der.

Stk. 2. Fondens reelle ejere skal efter fondens anmodning
forsyne fonden med oplysninger om fondens reelle ejere,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, som
fonden er forpligtet til at indhente.

Stk. 3. Fonden skal registrere oplysningerne om fondens
reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettig-
heder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at
fonden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel
ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret
om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at
fonden er blevet bekendt med ændringen.

Stk. 4. Fonden skal mindst en gang årligt undersøge, om
der er ændringer af de registrerede oplysninger om de reelle
ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på
fondens årsregnskabsmøde.

Stk. 5. Fonden skal opbevare dokumentation for de ind-
hentede oplysninger om fondens reelle ejere i 5 år efter det
reelle ejerskabs ophør. Fonden skal endvidere opbevare do-
kumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på
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identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af
identifikationsforsøget.

Stk. 6. Fonden skal efter anmodning udlevere oplysninger
om fondens reelle ejere, herunder om fondens forsøg på at
identificere fondens reelle ejere, til Statsadvokaten for Sær-
lig Økonomisk og International Kriminalitet. Fonden skal
endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger
til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder
vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres vareta-
gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger fonden skal registrere i styrelsens
it-system.«

5. Efter § 21 c indsættes før overskriften før § 22:

»§ 21 d. Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere
oplysninger om reelle ejere, jf. § 21 a, skal efter anmodning
forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvid-
vaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med op-
lysninger om deres reelle ejere.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om fondens reelle ejere, foretager
Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 17, stk.
1, og § 21 a, stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan over for fonden
fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Fonden skal have mu-
lighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden
denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggø-
relsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.«

6. § 115, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) fonden ikke har registreret oplysninger om reelle ejere

eller fonden har foretaget mangelfuld registrering i
henhold til § 21 a,«.

7. I § 115, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) fonden ikke har opbevaret dokumentation for oplysnin-

gerne om fondens reelle ejere eller fonden har opbeva-
ret mangelfuld dokumentation i henhold til § 21 a,«.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

8. I § 132, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 21 a, stk. 2 og 3« til: »§
21 a, stk. 3, 5 og 6«.

§ 4

I SE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006,
som ændret ved § 6 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 8 i lov
nr. 634 af 12. juni 2013, § 4 i lov nr. 262 af 16. marts 2016
og § 5 i lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 73«: », og
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU)
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendel-
se af det finansielle system til hvidvask af penge eller finan-
siering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF
og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43«.

2. I § 15 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at

opløse et SE-selskab, hvis selskabet ikke har registreret op-
lysninger om reelle ejere, eller hvis selskabet har foretaget
mangelfuld registrering i henhold til § 17 a. Opløsningen
gennemføres efter bestemmelserne i §§ 226-229 i sel-
skabsloven med de fornødne afvigelser under hensyn til SE-
selskabets særlige karakter.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at
opløse et SE-selskab, hvis selskabet ikke har opbevaret do-
kumentation for oplysningerne om selskabets reelle ejere,
eller hvis SE-selskabet har opbevaret mangelfuld dokumen-
tation i henhold til § 17 a. Opløsningen gennemføres efter
bestemmelserne i §§ 226-229 i selskabsloven med de for-
nødne afvigelser under hensyn til SE-selskabets særlige ka-
rakter.«

3. I § 17, stk. 4, 1. pkt., ændres »3 år« til: »5 år«.

4. § 17, stk. 6, affattes således:
»Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk.

3 og 4 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmed-
lemmer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophø-
rer med at være aktiv i en virksomhed, som er registreret i
Det Centrale Virksomhedsregister.«

5. § 17 a affattes således:

»§ 17 a. SE-selskabet skal indhente oplysninger om sel-
skabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle eje-
res rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer SE-selskabet, skal efter SE-selskabets anmodning
forsyne selskabet med de oplysninger om ejerforholdet, der
er nødvendige for selskabets identifikation af reelle ejere,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. SE-selskabet skal registrere oplysningerne om sel-
skabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle eje-
res rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst mu-
ligt efter at selskabet er blevet bekendt med, at en person er
blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er
registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst mu-
ligt efter at SE-selskabet er blevet bekendt med ændringen.
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De registrerede medlemmer af SE-selskabets daglige ledel-
se, jf. § 17, stk. 2, skal betragtes og registreres som reelle
ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis selskabet efter at
have udtømt alle muligheder for identifikation herefter in-
gen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. SE-selskabet skal mindst en gang årligt undersøge,
om der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle
ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på
det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten.

Stk. 5. SE-selskabet skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter
det reelle ejerskabs ophør. SE-selskabet skal endvidere op-
bevare dokumentation for de indhentede oplysninger om
forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemfø-
relsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. SE-selskabet skal efter anmodning udlevere oplys-
ninger om selskabets reelle ejere, herunder om selskabets
forsøg på at identificere selskabets reelle ejere, til Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
SE-selskaber skal endvidere efter anmodning udlevere de
nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når
disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige
for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf.
stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemssta-
ters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstje-
nester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for SE-selskaber,
hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret
marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet op-
lysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsva-
rende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger SE-selskabet skal registrere i sty-
relsens it-system.«

6. Efter § 17 b indsættes:

»§ 17 c. Ved etablering af et SE-selskab skal der senest
samtidig med registreringen af SE-selskabet, jf. § 16, ind-
hentes og registreres oplysninger om selskabets reelle ejere,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

§ 17 d. SE-selskaber, der skal indhente, opbevare og regi-
strere oplysninger om reelle ejere, jf. § 17 a, skal efter an-
modning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af
hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med
oplysninger om deres ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om et SE-selskabs reelle ejere, fo-
retager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. §
17 a, stk. 6, og selskabslovens § 17, stk. 1. Erhvervsstyrel-
sen kan over for SE-selskabet fastsætte en frist for forhol-
dets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. SE-selskabet skal ha-
ve mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, for-
inden denne offentliggøres, medmindre formålet med of-
fentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved for-
spildes.«

7. I § 21, stk. 1, ændres »§ 17 a, stk. 2 og 3« til: »§ 17 a, stk.
3, 5 og 6«.

§ 5

I SCE-loven, lov nr. 454 af 22. maj 2006, som ændret ved
§ 7 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 9 i lov nr. 634 af 12. juni
2013 og § 5 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 73«: », og
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU)
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendel-
se af det finansielle system til hvidvask af penge eller finan-
siering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF
og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43«.

2. I § 13 ændres »§ 21, stk. 2« til: »§ 21, stk. 3«.

3. I § 13 indsættes som stk. 2 og 3:
»Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at

opløse et SCE-selskab efter § 21, stk. 3, i lov om visse er-
hvervsdrivende virksomheder, hvis SCE-selskabet ikke har
registreret oplysninger om reelle ejere eller selskabet har
foretaget mangelfuld registrering i henhold til § 14 a.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at
opløse et SCE-selskab efter § 21, stk. 3, i lov om visse er-
hvervsdrivende virksomheder, hvis SCE-selskabet ikke har
opbevaret dokumentation for selskabets oplysninger om re-
elle ejere, eller hvis SCE-selskabet har opbevaret mangel-
fuld dokumentation i henhold til § 14 a.«

4. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. SCE-selskabet skal indhente oplysninger om sel-
skabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle eje-
res rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer SCE-selskabet, skal efter selskabets anmodning for-
syne selskabet med de oplysninger om ejerforholdet, der er
nødvendige for selskabets identifikation af reelle ejere, her-
under oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. SCE-selskabet skal registrere oplysningerne om
selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle
ejeres rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst
muligt efter at selskabet er blevet bekendt med, at en person
er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er
registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst mu-
ligt efter at SCE-selskabet er blevet bekendt med ændringen.
De registrerede medlemmer af SCE-selskabets daglige le-
delse, jf. § 14, stk. 2, skal betragtes og registreres som reelle
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ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis SCE-selskabet ef-
ter at have udtømt alle muligheder for identifikation herefter
ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identifice-
res.

Stk. 4. SCE-selskaber skal mindst en gang årligt undersø-
ge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om
reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlæg-
ges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten
el.lign.

Stk. 5. SCE-selskabet skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter
det reelle ejerskabs ophør. SCE-selskabet skal endvidere op-
bevare dokumentation for de indhentede oplysninger om
forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemfø-
relsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. SCE-selskaber skal efter anmodning udlevere op-
lysninger om selskabets reelle ejere, herunder om selskabets
forsøg på at identificere selskabets reelle ejere, til Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
SCE-selskabet skal endvidere efter anmodning udlevere de
nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når
disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige
for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf.
stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemssta-
ters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstje-
nester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for SCE-selskaber,
hvis ejerandele eller obligationer handles på et reguleret
marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet op-
lysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsva-
rende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger SCE-selskabet skal registrere i sty-
relsens it-system.«

5. Efter § 14 b indsættes:

»§ 14 c. Ved etablering af et SCE-selskab skal der senest
samtidig med registreringen af SCE-selskabet, jf. § 14, ind-
hentes og registreres oplysninger om selskabets reelle ejere,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

§ 14 d. SCE-selskaber, der skal indhente, opbevare og re-
gistrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 14 a, skal efter an-
modning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af
hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med
oplysninger om deres ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om et SCE-selskabs reelle ejere, fo-
retager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf.
denne lovs § 14 a, stk. 6, og § 15 c, stk. 1, i lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder. Erhvervsstyrelsen kan over
for selskabet fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. SCE-selskabet skal
have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen,
forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med of-
fentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved for-
spildes.«

6. I § 19, stk. 1, ændres »§ 14 a, stk. 2 og 3« til: »§ 14 a, stk.
3, 5 og 6«.

§ 6

I lov om administration af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske
økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af
17. april 1997, som ændret ved § 37 i lov nr. 718 af 25. juni
2010 og § 6 i lov nr. 262 af 16. marts 2016, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 73« til: »,
og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU)
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendel-
se af det finansielle system til hvidvask af penge eller finan-
siering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF
og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43«.

2. § 1 a affattes således:

»§ 1 a. En europæisk økonomisk firmagruppe skal ind-
hente oplysninger om firmagruppens reelle ejere, herunder
oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer firmagruppen, skal efter firmagruppens anmodning
forsyne firmagruppen med de oplysninger om ejerforholdet,
der er nødvendige for firmagruppens identifikation af reelle
ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal re-
gistrere oplysningerne om firmagruppens reelle ejere, herun-
der oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervs-
styrelsens it-system, hurtigst muligt efter at firmagruppen er
blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver
ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle
ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at firmagruppen
er blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlem-
mer af virksomhedens daglige ledelse, jf. § 1, stk. 1, skal be-
tragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens
it-system, hvis firmagruppen efter at have udtømt alle mu-
ligheder for identifikation herefter ingen reelle ejere har el-
ler ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal
mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de
registrerede oplysninger om reelle ejere.

Stk. 5. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal op-
bevare dokumentation for de indhentede oplysninger om fir-
magruppens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs op-
hør. Firmagruppen skal endvidere opbevare dokumentation
for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af
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reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsfor-
søget.

Stk. 6. Den europæiske økonomiske firmagruppe skal ef-
ter anmodning udlevere oplysninger om firmagruppens reel-
le ejere, herunder om firmagruppens forsøg på at identifice-
re firmagruppens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet. Firmagruppen
skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplys-
ninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndig-
heder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres va-
retagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf.
stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemssta-
ters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstje-
nester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger firmagruppen skal registrere i sty-
relsens it-system.«

3. Efter § 1 b indsættes:

»§ 1 c. Ved etablering af en europæisk økonomisk firma-
gruppe skal der senest samtidig med registreringen af firma-
gruppen indhentes og registreres oplysninger om firmagrup-
pens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres
rettigheder.

§ 1 d. Europæiske økonomiske firmagrupper, der skal
indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere,
jf. § 1 a, skal efter anmodning forsyne personer og virksom-
heder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kunde-
kendskabsprocedurer, med oplysninger om deres ejerfor-
hold.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger i med-
før af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de
registrerede oplysninger om en europæisk økonomisk firma-
gruppes reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersø-
gelse af forholdet, jf. § 1 a, stk. 6, og § 2 a, stk. 1. Erhvervs-
styrelsen kan over for firmagruppen fastsætte en frist for
forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersø-
gelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberet-
ningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Den europæiske øko-
nomiske firmagruppe skal have mulighed for at gøre indsi-
gelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres,
medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen
om indberetning derved forspildes.«

4. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Erhvervsstyrelsen kan af anmelder forlange de op-
lysninger, som er nødvendige for at vurdere, om loven og
den europæiske økonomiske firmagruppes vedtægter er
overholdt.

Stk. 2. Ved registrering og anmeldelse efter regler fastsat i
medfør af loven kan Erhvervsstyrelsen i indtil 3 år fra regi-

streringstidspunktet stille krav om, at der indsendes bevis
for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget.
Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse hermed i særlige tilfæl-
de stille krav om, at der indsendes en erklæring afgivet af en
revisor om, at de økonomiske dispositioner i forbindelse
med anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget.
Opfyldes kravene i henhold til 1. og 2. pkt. ikke, fastsætter
styrelsen en frist for forholdets berigtigelse. Sker berigtigel-
se ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen
om nødvendigt foranledige den europæiske økonomiske fir-
magruppe opløst efter reglerne i § 5, stk. 6.«

5. I § 5 indsættes som stk. 3-6:
»Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at

opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firma-
gruppen ikke har registeret oplysninger om reelle ejere, eller
hvis firmagruppen har foretaget mangelfuld registrering i
henhold til § 1 a.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at
opløse en europæisk økonomisk firmagruppe, hvis firma-
gruppen ikke har opbevaret dokumentation for firmagrup-
pens oplysninger om reelle ejere, eller hvis firmagruppen
har opbevaret mangelfuld dokumentation i henhold til § 1 a.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for
hvilken den europæiske økonomiske firmagruppe kan af-
hjælpe en mangel efter stk. 3 og 4. Afhjælpes manglen ikke
senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrel-
sen træffe beslutning om tvangsopløsning.

Stk. 6. Tvangsopløsningen gennemføres efter bestemmel-
serne i §§ 226-232 i selskabsloven med de fornødne afvigel-
ser under hensyn til europæiske økonomiske firmagruppers
særlige karakter.«

6. I § 7, stk. 2, ændres »§ 1 a, stk. 2 og 3« til: »§ 1 a, stk. 3,
5 og 6«.

§ 7

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.
457 af 24. april 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1520
af 18. december 2018 og § 3 i lov nr. 369 af 9. april 2019 og
senest ved § 33 i lov nr. 450 af 24. april 2019, foretages
følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj
2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af
det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering
af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommis-
sionens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Ti-
dende 2015, nr. L 141, side 73,«: »dele af Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om
ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvid-
vask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring
af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018,
nr. L 156, side 43,«.
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2. Overskriften før § 23 affattes således:

»Særlige regler for gensidige forsikringsselskaber og
tværgående pensionskasser vedrørende stiftelse m.v.«

3. § 23, stk. 3-6, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 3. Et gensidigt forsikringsselskab og en tværgående

pensionskasse skal indhente oplysninger om det gensidige
forsikringsselskabs og den tværgående pensionskasses reelle
ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 4. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer et gensidigt forsikringsselskab eller en tværgående
pensionskasse, skal efter det gensidige forsikringsselskabs
eller den tværgående pensionskasses anmodning forsyne det
gensidige forsikringsselskab eller den tværgående pensions-
kasse med de oplysninger om ejerforholdet, der er nødven-
dige for det gensidige forsikringsselskabs eller den tværgå-
ende pensionskasses identifikation af reelle ejere, herunder
oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 5. Det gensidige forsikringsselskab og den tværgåen-
de pensionskasse skal registrere oplysningerne om forsik-
ringsselskabets eller den tværgående pensionskasses reelle
ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i
Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at det
gensidige forsikringsselskab og den tværgående pensions-
kasse er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer.
Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de
reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at selskabet
eller pensionskassen er blevet bekendt med ændringen. De
registrerede medlemmer af det gensidige forsikringsselskabs
eller den tværgående pensionskasses direktion skal betragtes
og registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-sy-
stem, hvis det gensidige forsikringsselskab og den tværgåen-
de pensionskasse efter at have udtømt alle muligheder for
identifikation herefter ingen reelle ejere har eller ingen reel-
le ejere kan identificeres.

Stk. 6. Det gensidige forsikringsselskab og den tværgåen-
de pensionskasse skal mindst en gang årligt undersøge, om
der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle
ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på
det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsrappor-
ten.

Stk. 7. Det gensidige forsikringsselskab og den tværgåen-
de pensionskasse skal opbevare dokumentation for de ind-
hentede oplysninger om det gensidige forsikringsselskabs
eller den tværgående pensionskasses reelle ejere i 5 år efter
det reelle ejerskabs ophør. Det gensidige forsikringsselskab
og den tværgående pensionskasse skal endvidere opbevare
dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på
identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af
identifikationsforsøget.

Stk. 8. Det gensidige forsikringsselskab og den tværgåen-
de pensionskasse skal efter anmodning udlevere oplysninger
om det gensidige forsikringsselskabs og den tværgående
pensionskasses reelle ejere, herunder om det gensidige for-
sikringsselskabs og den tværgående pensionskasses forsøg
på at identificere deres reelle ejere, til Statsadvokaten for
Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Det gensi-

dige forsikringsselskab og den tværgående pensionskasse
skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplys-
ninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndig-
heder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres va-
retagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 9. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 5, eller er indhentet, jf. stk. 8, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 10. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 3, 5 og 7 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger det gensidige forsikringsselskab og
den tværgående pensionskasse skal registrere i styrelsens it-
system.«

4. Efter § 23 indsættes i kapitel 3:

»§ 23 a. Et gensidigt forsikringsselskab og en tværgående
pensionskasse, der skal indhente, opbevare og registrere op-
lysninger om reelle ejere, jf. § 23, skal efter anmodning for-
syne personer og virksomheder, der i medfør af hvidvasklo-
ven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med oplysnin-
ger om det gensidige forsikringsselskabs eller den tværgåen-
de pensionskasses ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger i medfør af
hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi-
strerede oplysninger om et gensidigt forsikringsselskabs el-
ler en tværgående pensionskasses reelle ejere, foretager Fi-
nanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstilsynet kan
over for det gensidige forsikringsselskab eller den tværgåen-
de pensionskasse fastsætte en frist for forholdets berigtigel-
se.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Det gensidige forsikringsselskab eller den
tværgående pensionskasse skal have mulighed for at gøre
indsigelse mod indberetningen, inden den offentliggøres,
medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen
om indberetning derved forspildes.«

5. § 81 b affattes således:

»§ 81 b. Sparekassen skal indhente oplysninger om spare-
kassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle eje-
res rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer sparekassen, skal efter sparekassens anmodning
forsyne sparekassen med de oplysninger om ejerforholdet,
der er nødvendige for sparekassens identifikation af reelle
ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Sparekassen skal registrere oplysningerne, herun-
der oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervs-
styrelsens it-system, hurtigst muligt efter at sparekassen er
blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver
ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle
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ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at sparekassen er
blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlemmer
af sparekassens direktion skal betragtes og registreres som
reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis sparekassen
efter at have udtømt alle muligheder for identifikation heref-
ter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identifi-
ceres.

Stk. 4. Sparekassen skal mindst en gang årligt undersøge,
om der er ændringer af de registrerede oplysninger om reelle
ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på
det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsrappor-
ten.

Stk. 5. Sparekassen skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om sparekassens reelle ejere i 5 år
efter det reelle ejerskabs ophør. Sparekassen skal endvidere
opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om
forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemfø-
relsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Sparekassen skal efter anmodning udlevere oplys-
ninger om sparekassens reelle ejere, herunder om sparekas-
sens forsøg på at identificere sparekassens reelle ejere, til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet. Sparekassen skal endvidere efter anmodning udle-
vere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndighe-
der, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er
nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolop-
gaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger sparekassen skal registrere i styrel-
sens it-system.«

6. Efter § 81 b indsættes:

»§ 81 c. Sparekasser, der skal indhente, opbevare og regi-
strere oplysninger om reelle ejere, jf. § 81 b, skal efter an-
modning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af
hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med
oplysninger om sparekassens ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger i medfør af
hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi-
strerede oplysninger om en sparekasses reelle ejere, foreta-
ger Finanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstilsy-
net kan over for sparekassen fastsætte en frist for forholdets
berigtigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Sparekassen skal have mulighed for at gøre
indsigelse mod indberetningen, inden den offentliggøres,
medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen
om indberetning derved forspildes.«

7. § 85 b affattes således:

»§ 85 b. Andelskassen skal indhente oplysninger om an-
delskassens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle
ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer andelskassen, skal efter andelskassens anmodning
forsyne andelskassen med de oplysninger om ejerforholdet,
der er nødvendige for andelskassens identifikation af reelle
ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Andelskassen skal registrere oplysningerne, herun-
der oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Erhvervs-
styrelsens it-system, hurtigst muligt efter at andelskassen er
blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver
ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle
ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at andelskassen
er blevet bekendt med ændringen. De registrerede medlem-
mer af andelskassens direktion skal betragtes og registreres
som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis andels-
kassen efter at have udtømt alle muligheder for identifika-
tion herefter ingen reelle ejere har eller ingen reelle ejere
kan identificeres.

Stk. 4. Andelskassen skal mindst en gang årligt undersø-
ge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om
reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlæg-
ges på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender års-
rapporten.

Stk. 5. Andelskassen skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om andelskassens reelle ejere i 5 år
efter det reelle ejerskabs ophør. Andelskassen skal endvide-
re opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger
om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gen-
nemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Andelskassen skal efter anmodning udlevere op-
lysninger om andelskassens reelle ejere, herunder om an-
delskassens forsøg på at identificere andelskassens reelle
ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet. Andelskassen skal endvidere efter an-
modning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompe-
tente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at op-
lysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns-
eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger andelskassen skal registrere i sty-
relsens it-system.«

8. Efter § 85 b indsættes:

»§ 85 c. Andelskasser, der skal indhente, opbevare og re-
gistrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 85 b, skal efter an-
modning forsyne personer og virksomheder, der i medfør af
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hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med
oplysninger om andelskassens ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger om uover-
ensstemmelser i de registrerede oplysninger om en andels-
kasses reelle ejere i medfør af hvidvaskloven, foretager Fi-
nanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstilsynet kan
over for andelskassen fastsætte en frist for forholdets berig-
tigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Andelskassen skal have mulighed for at gøre
indsigelse mod indberetningen, inden den offentliggøres,
medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen
om indberetning derved forspildes.«

9. § 336 a affattes således:

»§ 336 a. Sparevirksomheden skal indhente oplysninger
om sparevirksomhedens reelle ejere, herunder oplysninger
om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer sparevirksomheden, skal efter sparevirksomhedens
anmodning forsyne sparevirksomheden med de oplysninger
om ejerforholdet, der er nødvendige for sparevirksomhedens
identifikation af reelle ejere, herunder oplysninger om de re-
elle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Sparevirksomheden skal registrere oplysningerne,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Er-
hvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at sparevirk-
somheden er blevet bekendt med, at en person er blevet reel
ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret
om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at
sparevirksomheden er blevet bekendt med ændringen. De
registrerede medlemmer af sparevirksomhedens direktion
skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervssty-
relsens it-system, hvis sparevirksomheden efter at have ud-
tømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle
ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Sparevirksomheden skal mindst en gang årligt un-
dersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger
om reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse frem-
lægges på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender
årsrapporten.

Stk. 5. Sparevirksomheden skal opbevare dokumentation
for de indhentede oplysninger om sparevirksomhedens reel-
le ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Sparevirksom-
heden skal endvidere opbevare dokumentation for de ind-
hentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle
ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Sparevirksomheden skal efter anmodning udlevere
oplysninger om sparevirksomhedens reelle ejere, herunder
om sparevirksomhedens forsøg på at identificere sparevirk-
somhedens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig Økono-
misk og International Kriminalitet. Sparevirksomheden skal
endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger
til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder
vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres vareta-
gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger sparevirksomheden skal registrere
i styrelsens it-system.«

10. Efter § 336 a indsættes før overskriften før § 337:

»§ 336 b. Sparevirksomheder, der skal indhente, opbevare
og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 336 a, skal ef-
ter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i
medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsproce-
durer, med oplysninger om sparevirksomhedens ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger om uover-
ensstemmelser i de registrerede oplysninger om en spare-
virksomheds reelle ejere i medfør af hvidvaskloven, foreta-
ger Finanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstilsy-
net kan over for sparevirksomheden fastsætte en frist for
forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Sparevirksomheden skal have mulighed for
at gøre indsigelse mod indberetningen, inden den offentlig-
gøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af medde-
lelsen om indberetning derved forspildes.«

11. I § 373, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 23 stk. 4 og 5« til: »§
23, stk. 5, 7 og 8«, »§ 81 b, stk. 2 og 3« ændres til: »§ 81 b,
stk. 3, 5 og 6«, »§ 85 b, stk. 2 og 3« ændres til: »§ 85 b, stk.
3, 5 og 6«, og »§ 336 a, stk. 2 og 3« ændres til: »§ 336 a,
stk. 3, 5 og 6«.

§ 8

I lov nr. 1703 af 27. december 2018 om
firmapensionskasser, som ændret ved § 6 i lov nr. 369 af 9.
april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »EU-Tidende
2016, nr. L 354, side 37«: », og dele af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om æn-
dring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvid-
vask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring
af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018,
nr. L 156, side 43«.

2. § 111 affattes således:

»§ 111. En firmapensionskasse skal indhente oplysninger
om firmapensionskassens reelle ejere, herunder oplysninger
om de reelle ejeres rettigheder.
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Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer firmapensionskassen, skal efter firmapensionskas-
sens anmodning forsyne firmapensionskassen med de oplys-
ninger om ejerforholdet, der er nødvendige for firmapen-
sionskassens identifikation af reelle ejere, herunder oplys-
ninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Firmapensionskassen skal registrere oplysningerne,
herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, i Er-
hvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at firmapen-
sionskassen er blevet bekendt med, at en person er blevet re-
el ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret
om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at
firmapensionskassen er blevet bekendt med ændringen. De
registrerede medlemmer af firmapensionskassens direktion
skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervssty-
relsens it-system, hvis firmapensionskassen efter at have ud-
tømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reelle
ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Firmapensionskassen skal mindst en gang årligt
undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysnin-
ger om reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse
fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen god-
kender årsrapporten.

Stk. 5. Firmapensionskassen skal opbevare dokumentation
for de indhentede oplysninger om firmapensionskassens re-
elle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Firmapen-
sionskassen skal endvidere opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle
ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Firmapensionskassen skal efter anmodning udleve-
re oplysninger om firmapensionskassens reelle ejere, herun-
der om firmapensionskassens forsøg på at identificere firma-
pensionskassens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet. Firmapensions-
kassen skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte
oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse
myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for
deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger firmapensionskassen skal registre-
re i styrelsens it-system.«

3. Efter § 111 indsættes:

»§ 111 a. Firmapensionskasser, der skal indhente, opbe-
vare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 111, skal
efter anmodning forsyne personer og virksomheder, der i
medfør af hvidvaskloven skal udføre kundekendskabsproce-
durer, med oplysninger om firmapensionskassens ejerfor-
hold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger om uover-
ensstemmelser i de registrerede oplysninger om en firma-
pensionskasses reelle ejere i medfør af hvidvaskloven, fore-
tager Finanstilsynet en undersøgelse af forholdet. Finanstil-
synet kan over for firmapensionskassen fastsætte en frist for
forholdets berigtigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Firmapensionskassen skal have mulighed for
at gøre indsigelse mod indberetningen, inden den offentlig-
gøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af medde-
lelsen om indberetning derved forspildes.«

4. I § 117, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 111, stk. 2 og 3« til: »§
111, stk. 3, 5 og 6«.

§ 9

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 19. september 2018, som
ændret ved § 35 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 6 i
lov nr. 1520 af 18. december 2018, § 14 i lov nr. 1707 af 27.
december 2018 og § 4 i lov nr. 369 af 9. april 2019,
foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det fi-
nansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af
terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 648/2012/EU og om ophævelse af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissio-
nens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende
2015, nr. L 141, side 73« til: », dele af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om fore-
byggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle
system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme,
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direk-
tiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr.
L 141, side 73, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direk-
tiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod
anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge el-
ler finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv
2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156,
side 43«.

2. § 136 a affattes således:

»§ 136 a. En kapitalforening og en AIF-SIKAV skal ind-
hente oplysninger om foreningens eller AIF-SIKAV’ens re-
elle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettighe-
der.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en, skal efter
kapitalforeningens eller AIF-SIKAV’ens anmodning forsy-
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ne kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en med de oplysnin-
ger om ejerforholdet, der er nødvendige for kapitalforenin-
gens eller AIF-SIKAV’ens identifikation af reelle ejere, her-
under oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Kapitalforeningen og AIF-SIKAV’en skal registre-
re oplysningerne, herunder oplysninger om de reelle ejeres
rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt
efter at foreningen eller AIF-SIKAV’en er blevet bekendt
med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de
oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal regi-
streres, hurtigst muligt efter at foreningen eller AIF-SI-
KAV’en er blevet bekendt med ændringen. De registrerede
medlemmer af foreningens eller AIF-SIKAV’ens bestyrelse
skal betragtes og registreres som reelle ejere i Erhvervssty-
relsens it-system, hvis foreningen eller AIF-SIKAV’en efter
at have udtømt alle muligheder for identifikation herefter in-
gen reelle ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er skal mindst
en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registre-
rede oplysninger om reelle ejere. Resultatet af den årlige un-
dersøgelse fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor besty-
relsen godkender årsrapporten.

Stk. 5. Kapitalforeningen og AIF-SIKAV’en skal opbeva-
re dokumentation for de indhentede oplysninger om kapital-
foreningens eller AIF-SIKAV’ens reelle ejere i 5 år efter det
reelle ejerskabs ophør. Foreningen eller AIF-SIKAV’en skal
endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplys-
ninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter
gennemførelsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal efter
anmodning udlevere oplysninger om foreningens eller AIF-
SIKAV’ens reelle ejere, herunder om foreningens eller AIF-
SIKAV’ens forsøg på at identificere kapitalforeningens eller
AIF-SIKAV’ens reelle ejere, til Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet. Foreningen eller
AIF-SIKAV’en skal endvidere efter anmodning udlevere de
nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når
disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige
for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for kapitalforenin-
ger eller AIF-SIKAV’er, hvis ejerandele eller obligationer
handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked,
som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med
EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger kapitalforeningen eller AIF-SI-
KAV’en skal registrere i styrelsens it-system.«

3. Efter § 136 a indsættes før overskriften før § 137:

»§ 136 b. Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er, der skal
indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere,
jf. § 136 a, skal efter anmodning forsyne personer og virk-
somheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kunde-
kendskabsprocedurer, med oplysninger om kapitalforenin-
gens eller AIF-SIKAV’ens ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger om uover-
ensstemmelser i de registrerede oplysninger om en kapital-
forenings eller AIF-SIKAV’s reelle ejere i medfør af hvid-
vaskloven, foretager Finanstilsynet en undersøgelse af for-
holdet. Finanstilsynet kan i denne forbindelse over for kapi-
talforeningen eller AIF-SIKAV’en fastsætte en frist for for-
holdets berigtigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en skal
have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen,
inden den offentliggøres, medmindre formålet med offent-
liggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspil-
des.«

4. I § 190, stk. 2, ændres »§ 136 a, stk. 2 og 3« til: »§ 136 a,
stk. 3, 5 og 6«.

5. I § 190, stk. 4, ændres »§ 136 a, stk. 5« til: »§ 136 a, stk.
8«.

§ 10

I lov om investeringsforeninger m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19. september 2018, som
ændret ved § 8 i lov nr. 532 af 29. april 2015, § 5 i lov nr.
1520 af 18. december 2018 og § 5 i lov nr. 369 af 9. april
2019, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres »og dele af Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det fi-
nansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af
terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning 2012/648/EU og om ophævelse af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissio-
nens direktiv 2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende
2015, nr. L 141, side 73« til: », dele af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om fore-
byggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle
system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme,
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
2012/648/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv
2006/70/EF (4. hvidvaskdirektiv), EU-Tidende 2015, nr. L
141, side 73, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv
(EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod an-
vendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller
finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv
2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156,
side 43«.
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2. § 14 a affattes således:

»§ 14 a. En investeringsforening og en SIKAV skal ind-
hente oplysninger om investeringsforeningens eller SI-
KAV’ens reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle
ejeres rettigheder.

Stk. 2. Enhver, der direkte eller indirekte ejer eller kon-
trollerer investeringsforeningen eller SIKAV’en, skal på in-
vesteringsforeningens eller SIKAV’ens anmodning forsyne
investeringsforeningen eller SIKAV’en med de oplysninger
om ejerforholdet, der er nødvendige for investeringsforenin-
gens eller SIKAV’ens identifikation af reelle ejere, herunder
oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Stk. 3. Investeringsforeningen og SIKAV’en skal registre-
re oplysningerne, herunder oplysninger om de reelle ejeres
rettigheder, i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt
efter at investeringsforeningen eller SIKAV’en er blevet be-
kendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring
af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal
registreres, hurtigst muligt efter at investeringsforeningen
eller SIKAV’en er blevet bekendt med ændringen. De regi-
strerede medlemmer af investeringsforeningens bestyrelse
eller direktion eller SIKAV’ens bestyrelse skal betragtes og
registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system,
hvis investeringsforeningen eller SIKAV’en efter at have
udtømt alle muligheder for identifikation herefter ingen reel-
le ejere har eller ingen reelle ejere kan identificeres.

Stk. 4. Investeringsforeninger og SIKAV’er skal mindst
en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registre-
rede oplysninger om reelle ejere. Resultatet af den årlige un-
dersøgelse fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor besty-
relsen godkender årsrapporten.

Stk. 5. Investeringsforeningen og SIKAV’en skal opbeva-
re dokumentation for de indhentede oplysninger om deres
reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Investe-
ringsforeningen og SIKAV’en skal endvidere opbevare do-
kumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på
identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af
identifikationsforsøget.

Stk. 6. Investeringsforeningen eller SIKAV’en skal efter
anmodning udlevere oplysninger om investeringsforenin-
gens eller SIKAV’ens reelle ejere, herunder om investe-
ringsforeningens eller SIKAV’ens forsøg på at identificere
investeringsforeningens eller SIKAV’ens reelle ejere, til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-
minalitet. Investeringsforeningen eller SIKAV’en skal end-
videre efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til
andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vur-
derer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse
af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf.
stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre EU-medlemssta-
ters kompetente myndigheder og finansielle efterretningstje-
nester.

Stk. 8. Stk. 1-7 finder ikke anvendelse for investeringsfor-
eninger eller SIKAV’er, hvis ejerandele eller obligationer

handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked,
som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med
EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1, 3 og 5 i Erhvervsstyrelsens it-system, her-
under hvilke oplysninger investeringsforeningen eller SI-
KAV’en skal registrere i styrelsens it-system.«

3. Efter § 14 a indsættes før overskriften før § 15:

»§ 14 b. Investeringsforeninger og SIKAV’er, der skal
indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere,
jf. § 14 a, skal efter anmodning forsyne personer og virk-
somheder, der i medfør af hvidvaskloven skal udføre kunde-
kendskabsprocedurer, med oplysninger om investeringsfor-
eningens eller SIKAV’ens ejerforhold.

Stk. 2. Modtager Finanstilsynet indberetninger om uover-
ensstemmelser i de registrerede oplysninger om en investe-
ringsforenings eller SIKAV’s reelle ejere i medfør af hvid-
vaskloven, foretager Finanstilsynet en undersøgelse af for-
holdet. Finanstilsynet kan i denne forbindelse over for inve-
steringsforeningen eller SIKAV’en fastsætte en frist for for-
holdets berigtigelse.

Stk. 3. Efter anmodning fra Finanstilsynet kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system. Investeringsforeningen eller SIKAV’en skal
have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen,
inden den offentliggøres, medmindre formålet med offent-
liggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspil-
des.«

4. I § 190, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 14 a, stk. 2 og 3« til: »§
14 a, stk. 3, 5 og 6«.

§ 11

I lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf.
lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret bl.a.
ved § 11 i lov nr. 262 af 16. marts 2016 og senest ved § 1 i
lov nr. 1665 af 26. december 2017, foretages følgende
ændringer:

1. I § 3 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:
»3) En trust eller et juridisk arrangement, der ligner en

trust.«
Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

2. I § 5, stk. 2, ændres »2 og 6« til: »2, 3 og 7«.

3. I § 5, stk. 3, ændres »§ 3, nr. 3-5« til: »§ 3, nr. 4-6«.

4. I § 11, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »adresse«: », bopæls-
land, statsborgerskab«.

5. I § 11 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. En trust eller et lignende juridisk arrangement, jf.

§ 3, nr. 3, som i henhold til anden lovgivning er forpligtet til
at have sine reelle ejere registreret, skal være registreret i
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Det Centrale Virksomhedsregister. For en trust eller et lig-
nende juridisk arrangement skal som minimum registreres
oplysninger omfattet af § 11, stk. 1, nr. 1-8.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

6. I § 11 a, stk. 2, der bliver stk. 3, og i § 22, stk. 2, indsættes
efter »stk. 1«: »og 2«.

7. I § 12, stk. 1, ændres »2 og 6« til: »2, 3 og 7«.

8. I § 12, stk. 2, ændres »§ 3, nr. 3-5« til: »§ 3, nr. 4-6«.

9. I § 18, stk. 3, 2. pkt., ændres »virksomheder« til: »juridi-
ske enheder, jf. § 3, nr. 1-3«.

10. § 18, stk. 4, 1. og 2. pkt., affattes således:
»Oplysning om adresse og bopælsland for fuldt ansvarli-

ge deltagere, stiftere, ejere og ledelsesmedlemmer offentlig-
gøres i Det Centrale Virksomhedsregister, indtil der er forlø-
bet 5 år, efter at personen er ophørt med at være aktiv i en
juridisk enhed, jf. § 3, nr. 1-3, som er registreret i Det Cen-
trale Virksomhedsregister. Dette gælder for både aktive og
ophørte juridiske enheder.«

11. § 18, stk. 6, affattes således;
»Stk. 6. Opdatering af personoplysninger omfattet af stk.

3 og 4 for fuldt ansvarlige deltagere, ejere og ledelsesmed-
lemmer ophører, 5 år efter at den pågældende person ophø-
rer med at være aktiv i juridiske enheder, jf. § 3, nr. 1-3,
som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.«

§ 12

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse
nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved § 3 i lov nr.
634 af 12. juni 2013, § 3 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, lov
nr. 734 af 25. juni 2014, § 12 i lov nr. 262 af 16. marts 2016
og § 2 i lov nr. 81 af 30. januar 2019, foretages følgende
ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 73«: », og
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2018/834/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU)
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendel-
se af det finansielle system til hvidvask af penge eller finan-
siering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF
og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43«.

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Fonden skal indhente oplysninger om fondens reelle
ejere, jf. § 5, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettig-
heder.

Stk. 2. Fondens reelle ejere skal efter anmodning fra fon-
den forsyne fonden med de oplysninger, som fonden er for-
pligtet til at indhente efter stk. 1.

Stk. 3. Fonden skal registrere oplysninger efter stk. 1 i Er-
hvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at fonden er
blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver
ændring af de oplysninger, der er registreret om de reelle

ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at fonden er ble-
vet bekendt med ændringen.

Stk. 4. Fonden skal mindst en gang årligt undersøge, om
der er ændringer af de registrerede oplysninger om de reelle
ejere.

Stk. 5. Fonden skal opbevare dokumentation for de ind-
hentede oplysninger om fondens reelle ejere i 5 år efter det
reelle ejerskabs ophør. Fonden skal endvidere opbevare do-
kumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på
identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af
identifikationsforsøget.

Stk. 6. Fonden skal efter anmodning udlevere oplysninger
om fondens reelle ejere, herunder om fondens forsøg på at
identificere fondens reelle ejere, til Statsadvokaten for Sær-
lig Økonomisk og International Kriminalitet. Fonden skal
endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger
til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder
vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres vareta-
gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1 og 3 i Erhvervsstyrelsens it-system, herun-
der hvilke oplysninger fonden skal registrere i styrelsens it-
system.«

3. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Fonde, der skal indhente, opbevare og registrere
oplysninger om reelle ejere, jf. § 4, skal efter anmodning
forsyne personer og virksomheder, der i medfør af hvid-
vaskloven skal udføre kundekendskabsprocedurer, med op-
lysninger om fondens reelle ejere.

Stk. 2. Modtager fondsmyndigheden fra Erhvervsstyrelsen
indberetninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstem-
melser i forhold til de registrerede oplysninger om fondens
reelle ejere, foretager fondsmyndigheden en undersøgelse af
forholdet, jf. § 37.

Stk. 3. Efter anmodning fra fondsmyndigheden kan Er-
hvervsstyrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2,
offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervs-
styrelsens it-system, indtil forholdet er bragt i orden. Fonden
skal have mulighed for at gøre indsigelser mod indberetnin-
gen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet
med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning der-
ved forspildes.«

4. I § 43, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2 og 3,« til: »§ 4, stk. 3, 5
og 6,«.

5. § 52 affattes således:
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»§ 52. Foreningen skal indhente oplysninger om forenin-
gens reelle ejere, jf. § 52 a, herunder oplysninger om de re-
elle ejeres rettigheder.

Stk. 2. Foreningens reelle ejere skal efter anmodning fra
foreningen forsyne foreningen med de oplysninger, som for-
eningen er forpligtet til at indhente efter stk. 1.

Stk. 3. Foreningen skal registrere oplysninger efter stk. 1 i
Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at for-
eningen er blevet bekendt med, at en person er blevet reel
ejer. Enhver ændring af de oplysninger, der er registreret om
de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at for-
eningen er blevet bekendt med ændringen.

Stk. 4. Foreningen skal mindst en gang årligt undersøge,
om der er ændringer af de registrerede oplysninger om de
reelle ejere.

Stk. 5. Foreningen skal opbevare dokumentation for de
indhentede oplysninger om foreningens reelle ejere i 5 år ef-
ter det reelle ejerskabs ophør. Foreningen skal endvidere op-
bevare dokumentation for de indhentede oplysninger om
forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemfø-
relsen af identifikationsforsøget.

Stk. 6. Foreningen skal efter anmodning udlevere oplys-
ninger om foreningens reelle ejere, herunder om foreningens
forsøg på at identificere foreningens reelle ejere, til Statsad-
vokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminali-
tet. Foreningen skal endvidere efter anmodning udlevere de
nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når
disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige
for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 7. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet og andre kompetente myndigheder kan
vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er
registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 6, til andre
EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle
efterretningstjenester.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om
oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggø-
relse efter stk. 1 og 3 i Erhvervsstyrelsens it-system, herun-
der hvilke oplysninger foreningen skal registrere i styrelsens
it-system.«

6. Efter § 52 a indsættes:

»§ 52 b. Foreninger skal efter anmodning forsyne perso-
ner og virksomheder, der i medfør af hvidvaskloven skal ud-
føre kundekendskabsprocedurer, med oplysninger om for-
eningens reelle ejere.

Stk. 2. Modtager Civilstyrelsen fra Erhvervsstyrelsen ind-
beretninger i medfør af hvidvaskloven om uoverensstem-
melser i forhold til de registrerede oplysninger om forenin-
gens reelle ejere, foretager Civilstyrelsen en undersøgelse af
forholdet.

Stk. 3. Efter anmodning fra Civilstyrelsen kan Erhvervs-
styrelsen sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offent-
liggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrel-
sens it-system, indtil forholdet er bragt i orden. Foreningen
skal have mulighed for at gøre indsigelser mod indberetnin-
gen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet

med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning der-
ved forspildes.

§ 52 c. Civilstyrelsen kan af foreningens bestyrelse, revi-
sor eller andre, der har kendskab til foreningens forhold, for-
lange de oplysninger, der efter Civilstyrelsens skøn er nød-
vendige til at vurdere, om en forening overholder sine for-
pligtelser i medfør af § 52.

Stk. 2. Civilstyrelsen kan pålægge foreningen at bringe
forhold, der strider imod § 52, i orden.«

7. I § 54 ændres »§ 52, stk. 2 og 3,« til: »§ 52, stk. 3, 5 og 6,
og undladelse af at afgive oplysninger efter § 52 c, stk. 1, el-
ler at efterkomme et pålæg efter § 52 c, stk. 2,«.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 10. januar 2020, jf. dog
stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 7, § 2, nr. 2, 7 og 8, § 3, nr. 6 og 7, §
4, nr. 2, § 17 c i SE-loven som affattet ved denne lovs § 4,
nr. 6, § 5, nr. 3, § 14 c i SCE-loven som affattet ved denne
lovs § 5, nr. 5, § 1 c i lov om administration af Det Europæ-
iske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af
europæiske økonomiske firmagrupper som affattet ved den-
ne lovs § 6, nr. 3, og § 6, nr. 4 og 5, træder i kraft den 1. juli
2019.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 58 a, stk. 5, i sel-
skabsloven, § 15 g, stk. 5, i lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder, § 21 a, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fon-
de, § 17 a, stk. 5, i lov om det europæiske selskab (SE-lo-
ven), § 14 a, stk. 5, i lov om det europæiske andelsselskab
(SCE-loven), § 1 a, stk. 4, i lov om administration af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om ind-
førelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk.
6, § 81 b, stk. 4, § 85 b, stk. 4, og § 336 a, stk. 4, i lov om
finansiel virksomhed, § 68, stk. 5, i lov om tilsyn med fir-
mapensionskasser, § 136 a, stk. 5, i lov om forvaltere af al-
ternative investeringsfonde m.v. og § 14 a, stk. 5, i lov om
investeringsfonde m.v. forbliver i kraft, indtil de ophæves
eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 58 a, stk. 9, i
selskabsloven, § 15 g, stk. 9, i lov om visse erhvervsdriven-
de virksomheder, § 21 a, stk. 8, i lov om erhvervsdrivende
fonde, § 17 a, stk. 9, i lov om det europæiske selskab (SE-
loven), § 14 a, stk. 9, i lov om det europæiske andelsselskab
(SCE-loven), § 1 a, stk. 8, i lov om administration af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om ind-
førelse af europæiske økonomiske firmagrupper, § 23, stk.
10, § 81 b, stk. 8, § 85 b, stk. 8, og § 336 a, stk. 8, i lov om
finansiel virksomhed, § 111, stk. 8, i lov om firmapensions-
kasser, § 136 a, stk. 9, i lov om forvaltere af alternative in-
vesteringsfonde m.v. og § 14 a, stk. 9, i lov om investerings-
fonde m.v.

§ 14

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholds-
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vis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger, jf. dog
stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1-3, 8 og 12 kan ikke sættes i kraft for Færøer-
ne.

Stk. 3. §§ 4-6 og 11 kan ikke sættes i kraft for hverken
Færøerne eller Grønland.
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