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at seta i gildi fyri Føroyar 
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af§ 14 i lov om ændringaflov om 

finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af 
alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love 

(indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af 
deres pensionsopsparing overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og 

andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden 
erhvervsvirksomhed, krav til sammensætning af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et 

realkreditselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af C0-2 
auktioneringsforordningen, regulering af C02-kvotebydere, ændringer af reglerne om 
forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative 

investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere 
og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af 

mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring 
af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre 

aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et 
bestmt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn 

med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) 

Mælt verour rikismyndugleikunum til at seta i gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden 
for Færøerne af dele af§ 14 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., 
retsplejeloven og forskellige andre love (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at 
få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsopsparing overført i forbindelse med visse 
tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i 
ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætning af bestyrelsen i en 
fond eller forening, der ejer et realkreditselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse 
af C0-2 auktioneringsforordningen, regulering af C02-kvotebydere, ændringer af reglerne om 
forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative 
investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere 
og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af 
mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring 
af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre 
aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et 
bestmt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn 
med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.), hjålagt sum skjal l. 



Skjall 

Forslag til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af § 14 i lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af 

alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love 

(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske vær- di af 
deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre 

ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden 
erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer 

et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af C02-
auktioneringsforordningen, regulering af C02- kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere 

af alternative in- vesteringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, 
hemnder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse 

detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at 
forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for 
tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, 

forbud mod bmg af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til de
tailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for 

alternative investeringsfonde m.v.) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af§ 23, stk. 21
, i lov nr. 403 af 28. april 2014 om ændring af lov om finansiel virksom

hed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 
m.v., retsplejeloven og forskellige andre love (Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at 
få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse 
tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen 
eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller 
forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af C02-
auktioneringsforordningen, regulering af C02-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af 
alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herun
der undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra 
kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelan
de kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapir
handelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel 
løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. l. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 
§§ l, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19 og 21 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og 
Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. (udelades).<< 



tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.) 
bestemmes: 

§l 

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig 
anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 7. december 2012, som ændret ved anord
ning nr. 64 af 29. januar 2013 og [anordning nr. 1231 18.12.2012], foretages følgende ændringer: 

l. I§ 2, stk. 2, og§ 13, 2. pkt., ændres »garanti-<< til: >>garant-<<. 

2. I§ 7 a, stk. l, 2. pkt., ændres»§ 3, stk. l, nr. 3<< til:»§ 3, stk. l, nr. 3 og 4<<. 

3. I § 17 ændres »pengeinstitut<< til: »institut<<. 

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



T6rshavn, 12. desember 2017 

au v_ JA___ 
løgmaour 
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