
Nr. 

Rikisl6gartilmæli 

u m 

at seta i gildi fyri Føroyar 
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af§ 2 i lov om ændring af lov om 

realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed 
(Regulering og refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede 

realkreditobligationer og særligt dækkende obligationer m.v.) 

Mælt verour rikismyndugleikunum til at seta i gildi tyri Føroyar uppskot til Anordning om 
ikrafttræden for Færøerne af dele af§ 2 i lov om ændringaflov om realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed (Regulering og 
refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og 
særligt dækkende obligationer m.v.) hjalagt sum skjal I. 



Skjal1 
Forslag til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af § 2 i lov om æn
dring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov 

om finansiel virksomhed 

(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede 
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds N~de Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af§ 4, stk. 31
, i lov nr. 244 af 19. marts 2014 om ændring af lov om realkreditl~n og re

alkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for 
realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer 
m.v.) bestemmes: 

§l 

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anord
ningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar 
2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 
af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, an
ordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. 
maj 2015, anordning nr. 693 af 22. maj 2015 og § 3 i anordning nr. 756 af 19. juni 2017, foretages 
følgende ændringer: 

l. I§ 16 c indsættes som stk. 2: 
»Stk. 2. Det skal fremg~ særskilt af l~nevilk~rene, at det l~ngivende institut kan hæve rentesat

serne som følge af ændrede finansieringsvilk~r, jf. § 152 b, stk. 4.<< 

2. I § 152 b indsættes som stk. 4-9: 
»Stk. 4. For l~n finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden p~ 

obligationerne er kortere end løbetiden p~ de bagvedliggende l~n, skal det fremg§ af obligations
vilk1lrene, prospektet eller andet udbudsmateriale, at administrator i situationer omfattet af § 247 

a og i overensstemmelse med betingelserne i § 247 h, stk. 4, kan forlænge obligationerne med 1 
§r ad gangen. Den pillydende rente p~ de forlængede obligationer fastsættes til en variabel refe
rencerente tillagt op til 5 procentpoint. Det skal desuden fremg§ af obligationsvilk1lrene, prospektet 
eller andet udbudsmateriale, at administrator kan indfri obligationerne til kurs pari. 

Stk. 5. For l~neaftaler indg1let efter den 1. januar 2015 skal det fremg~ særskilt af l~nevilk~rene, 
at administrator kan hæve rentesatsen som følge af ændrede finansieringsvilk~r, jf. stk. 4. 

Stk. 6. Hvis særligt dækkede obligationer forlænges i henhold til stk. 4, skal løbetiden for l~n 
optaget som ekstra sikkerhed i medfør af stk. 1 forlænges svarende til løbetiden p~ de ændrede 

obligationer. 

Stk. 7. Løbetiden for særligt dækkede obligationer skal p~ udstedelsestidspunktet være over 24 

m~neder. 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. (udelades). Stk. 
3. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes l kraft for Færøerne med de afvigelser, som de færøske forhold tilsiger.<< 



Stk. 8. Stk. 4-7 gælder ikke for særligt dækkede obligationer udstedt fra et særskilt register 

på grundlag af aktiver, der ikke på alle områder overholder de danske regler, men derimod 
på de fravegne områder overholder reglerne om aktiver, der ligger til sikkerhed for særligt 
dækkede ob- ligationer i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Den Europæiske 
Union har ind- gået aftale med på det finansielle område, hvor de grænseoverskridende 
aktiviteter udøves, og hvor pantet er beliggende. 

Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om forlængelse af obligationer 
i medfør af stk. 4, herunder om rentefastsættelse.« 

3. I § 247 h indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Finder administrator, at mulighederne i stk. 1-3 ikke er tilstrækkelige og der ikke kan 

ske fuld rettidig indfrielse af indehaverne af særligt dækkede obligationer, kan administrator ud

skyde forfaldstidspunktet p§ de særligt dækkede obligationer i overensstemmelse med § 152 
b, stk. 4-6.« 

4. I§ 37~ stk. 2/ 1. pkt./ indsættes efter»§ 152 a, stk. l, l. pkt.,«: >>§ 152 b, stk. 4-7,<<. 

§2 
Anordningen træder i kraft den l. januar 2018. 



T6rshavn, 12. desember 2017 

{)bl !1.~ 
løgmaour 

lm. nr. 38/2017 
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Mælt verour rfkismyndugleikunum til at seta f gildi fyri Føroyar uppskot til Anordning om 
ikrafttræden for Færøerne af dele af § 2 i lov om ændring af lov om realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed (Regulering og 
refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og 
særligt dækkende obligationer m.v.) hjalagt sum skjal l. 
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