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Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 14 i lov om ændring af
lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om
kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til
basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet,
modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af
forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af
refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af
boligkreditdirektivet m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
I medfør af § 17, stk. 21), i lov nr. 532 af 29. april 2015 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel
virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkredit‐
obligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirek‐
tivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed,
præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet
m.v.) bestemmes:
§1
I lov om en garantifond for indskydere og investorer, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 137 af 9.
marts 2005, som ændret ved anordning nr. 1048 af 1.
september 2010, anordning nr. 1047 af 1. september 2010,
anordning nr. 303 af 27. marts 2012, anordning nr. 685 af
28. juni 2012, anordning nr. 1328 af 10. december 2019,
anordning nr. 1329 af 10. december 2019 og anordning nr.
1326 af 6. december 2019, foretages følgende ændringer:
1. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Filialer beliggende i Grønland af kreditinstitutter, inve‐
steringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og for‐
valtere af alternative investeringsfonde med hjemsted i et
land uden for Grønland eller Den Europæiske Union bortset
fra lande, som Unionen har indgået aftale med på det finan‐
sielle område og som har indgået aftale med Grønland i
medfør af § 30, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, som
sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, hvis dæk‐
ningen af indskydere og investorer i landet, hvor filialen har
hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og inve‐
storer efter denne lov.«
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§2
Anordningen træder i kraft den 1. januar 2020.
Givet på Christiansborg Slot, den 6. december 2019
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
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Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. §§ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14 og 15 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).«

