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Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for
indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven
(Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og
investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger
(DGSD))
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
I medfør af § 8, stk. 21), i lov nr. 334 af 31. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabili‐
tet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven (Gennemførelse af
direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiord‐
ninger (DGSD)) 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 og
anordning nr. 1329 af 10. december 2019, foretages
følgende ændringer:
1. Anordningens titel affattes således:
»Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en
indskyder- og investorgarantiordning.«
2. Overalt i loven ændres »afviklings- og restruktureringsaf‐
delingen« til: »restruktureringsafdelingen«, og »Afviklingsog restruktureringsafdelingen« ændres til: »Restrukture‐
ringsafdelingen«.
3. Overskriften til kapitel 1 affattes således:
»Kapitel 1
Garantiformuens status og virksomhedsområde.«
4. § 1 affattes således:
»§ 1. Indskyder- og investorgarantiordningen organiseres
som en indskyder- og investorgarantiformue (Garantiformu‐
en) bestående af fire afdelinger, jf. § 5. Garantiformuen ad‐

ministreres af Finansiel Stabilitet i overensstemmelse med
denne lov.
Stk. 2. Garantiformuen skal yde indskydere og investorer i
de i § 3, stk. 1, og § 4 nævnte institutter dækning for tab i
henhold til §§ 9-11 i tilfælde af rekonstruktionsbehandling
eller konkurs.
Stk. 3. Finansiel Stabilitet hæfter ikke for Garantiformu‐
ens forpligtelser, og Garantiformuen hæfter kun for egne
forpligtelser.
Stk. 4. Garantiformuens aktiver og passiver skal holdes
adskilt fra Finansiel Stabilitets øvrige aktiviteter.
Stk. 5. Garantiformuen overtager fra Garantifonden for
indskydere og investorer alle aktiver og passiver og indtræ‐
der i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse her‐
med, således at aktiver og passiver henhørende under afde‐
linger af Garantifonden for indskydere og investorer vil hen‐
høre under de tilsvarende afdelinger af Garantiformuen.
Stk. 6. Garantiformuen udgør ikke en selvstændig juridisk
person. Finansiel Stabilitet optræder på vegne af Garantifor‐
muen i retlige sammenhænge.
Stk. 7. Ved ophør af Garantiformuen træffer erhvervs- og
vækstministeren med finansministerens godkendelse beslut‐
ning om anvendelse af Garantiformuens formue. Beslutning
om anvendelse af Garantiformuens formue træffes efter hø‐
ring af de bidragspligtige institutter.
Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om Finansiel Stabilitets administration af Ga‐
rantiformuen.«
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5. §§ 2 og 2 a affattes således:
»§ 2. Når et pengeinstitut i medfør af § 224 a i lov om fi‐
nansiel virksomhed, som sat i kraft for Grønland ved konge‐
lig anordning, er nødlidende eller forventeligt nødlidende,
kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen beslutte
at medvirke til en afvikling af pengeinstituttet ved at tilføre
midler eller stille garanti til dækning af pengeinstituttets
samtlige ikkeefterstillede kreditorer (medgift). Finansiel Sta‐
bilitet træffer beslutning efter 1. pkt. under hensyntagen til
Garantiformuens interesser, når det skønnes, at en sådan af‐
vikling vil påføre Garantiformuen færre omkostninger end
en almindelig konkursbehandling af pengeinstituttet.
Stk. 2. Finansiel Stabilitet kan ikke på vegne af Garanti‐
formuen træffe beslutning om at medvirke til en afvikling af
pengeinstituttet ved at tilføre midler eller stille garanti til
dækning af pengeinstituttets aktie-, garant- eller andelskapi‐
tal og anden efterstillet kapital.
Stk. 3. Garantiformuen afholder via pengeinstitutafdelin‐
gen omkostninger forbundet med selve medgiften og om‐
kostninger, som Finansiel Stabilitet påtager sig som ekseku‐
tor af ordningen.
Stk. 4. Beslutning om medvirken efter stk. 1 træffes af Fi‐
nansiel Stabilitets bestyrelse.
Stk. 5. Garantiformuens deltagelse efter stk. 1 kan ske i
fælleskab med andre.
§ 2 a. Har Finansiel Stabilitet truffet beslutning om an‐
vendelse af et eller flere afviklingsværktøjer efter lov om re‐
strukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning eller
regler udstedt i medfør heraf over for et pengeinstitut eller et
realkreditinstitut, skal Garantiformuen i overensstemmelse
med stk. 2 og 3 betale til afviklingen af pengeinstituttet eller
realkreditinstituttet.
Stk. 2. Anvendes bail-in, jf. § 24 i lov om restrukturering
og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, betaler Garanti‐
formuen et beløb svarende til det beløb, som indskydernes
dækkede indskud eller investorernes dækkede kontante mid‐
ler ville være blevet nedskrevet med efter § 24 i lov om re‐
strukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, hvis de
dækkede indskud og dækkede kontante midler havde været
omfattet af bail-in.
Stk. 3. Anvendes et eller flere afviklingsværktøjer, jf. §§
19, 21 og 23 i lov om restrukturering og afvikling af visse
finansielle virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning, som ikke er omfattet af stk. 2, betaler
Garantiformuen op til det beløb, som de dækkede indskyde‐
re og investorer ville have tabt ved en konkursbehandling.
Stk. 4. Finansiel Stabilitet fastsætter under hensyntagen til
Garantiformuens interesser det beløb, Garantiformuen skal
betale til afvikling af pengeinstituttet eller realkreditinstitut‐
tet, jf. stk. 1. Fastsættelsen skal ske i overensstemmelse med
§§ 6 eller 7 i lov om restrukturering og afvikling af visse fi‐
nansielle virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning.
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Stk. 5. Garantiformuen kan ikke betale et beløb til afvik‐
ling af et pengeinstitut eller et realkreditinstitut, jf. stk. 1,
der er større end det tab, som Garantiformuen ville have lidt
ved en konkursbehandling af instituttet. Garantiformuen kan
aldrig betale mere end 100 pct. af målniveauet fastsat i med‐
før af § 7, stk. 2, eller § 7 a, stk. 1, til afvikling af pengein‐
stituttet eller realkreditinstituttet.
Stk. 6. Garantiformuen er berettiget til betaling fra Afvik‐
lingsformuen, jf. § 56 i lov om restrukturering og afvikling
af visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Grøn‐
land ved kongelig anordning, hvis en værdiansættelse, jf. § 8
i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle
virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an‐
ordning, fastslår, at Garantiformuens betaling til afvikling af
pengeinstituttet eller realkreditinstituttet, jf. stk. 2 og 3, var
større end det tab, som Garantiformuen ville have lidt ved
en konkursbehandling, jf. stk. 5, 1. pkt.
Stk. 7. Garantiformuen afholder betalingen til afvikling af
et pengeinstitut via pengeinstitutafdelingen og et realkredit‐
institut via realkreditafdelingen, jf. stk. 1. Garantiformuens
betaling skal afholdes kontant.
Stk. 8. Når bail-in anvendes, jf. § 24 i lov om restrukture‐
ring og afvikling af visse finansielle virksomheder, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, kan Finansiel
Stabilitet på vegne af Garantiformuen og under hensyntagen
til Garantiformuens interesser beslutte ikke at bidrage til de
omkostninger, der er forbundet med en rekapitalisering efter
§ 24, stk. 2, i lov om restrukturering og afvikling af visse fi‐
nansielle virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning.
Stk. 9. Overføres en indskyders indskud eller en investors
kontante midler helt eller delvis til et andet institut som føl‐
ge af §§ 19 eller 21 i lov om restrukturering og afvikling af
visse finansielle virksomheder, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning, kan indskyderen eller investoren
ikke rette et krav imod Garantiformuen for den del af ind‐
skuddet og den del af de kontante midler, som ikke overfø‐
res, hvis det overførte indskud eller de overførte kontante
midler svarer til eller er større end det beløb, Garantiformu‐
en skulle have dækket, jf. §§ 9 og 10.
Stk. 10. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om brugen af Garantiformuen ved restrukture‐
ring og afvikling af et pengeinstitut eller realkreditinstitut
efter lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle
virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an‐
ordning.«
6. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) Filialer af kreditinstitutter, investeringsselskaber og in‐
vesteringsforvaltningsselskaber beliggende i Grønland
samt forvaltere af alternative investeringsfonde med
hjemsted i et land uden for Grønland eller Den Euro‐
pæiske Union bortset fra lande, som Unionen har ind‐
gået aftale med på det finansielle område, og som har
indgået aftale med Grønland i medfør af § 30, stk. 1 i
lov om finansiel virksomhed, som er sat i kraft for
Grønland ved kongelig anordning, hvis dækningen af
indskydere og investorer i landet, hvor filialen har
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hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og
investorer efter denne lov.«
7. I § 3, stk. 2, ændres »Finanstilsynet« til: »Erhvervs- og
vækstministeren«, »og investeringsselskaber« ændres til: »,
investeringsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og
forvaltere af alternative investeringsfonde«, og »Fonden«
ændres til: »Garantiformuen«.
8. I § 4, 1. pkt., ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«, og
i 2. pkt. ændres »Finanstilsynet« til: »Erhvervs- og vækstmi‐
nisteren«.
9. Overskriften til kapitel 3 affattes således:
»Kapitel 3
Garantiformuens afdelinger.«
10. I § 5, stk. 1, ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«.
11. § 5, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Restruktureringsafdelingen omfatter restrukture‐
ring og afvikling af de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter,
der er blevet nødlidende.«
12. I § 5, stk. 6, ændres »Fondens bestyrelse« til: »Finansiel
Stabilitet«.
13. § 5, stk. 7 og 8, ophæves.
14. I § 6, stk. 5, ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«.
15. Efter § 7 a indsættes:
»§ 7 b. Det påhviler Finansiel Stabilitet på vegne af Ga‐
rantiformuen at sikre, at de disponible finansielle midler i
pengeinstitutafdelingen til enhver tid er proportionale med
afdelingens potentielle forpligtelser. Opfylder afdelingen ik‐
ke 1. pkt., skal Finansiel Stabilitet snarest meddele dette til
erhvervs- og vækstministeren.
Stk. 2. Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformu‐
en investere i aktiver med lav risiko.«
16. § 7 og § 7 a affattes således:
»§ 7. Pengeinstitutafdelingen finansieres ved årlige bidrag
fra de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og tilsluttede fi‐
lialer, jf. § 5, stk. 6. Dette er ikke til hinder for yderligere
finansiering fra andre kilder.
Stk. 2. Pengeinstitutafdelingens målniveau er på 0,8 pct.
af de dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1. Overstiger
formuen i pengeinstitutafdelingen det fastsatte målniveau,
ophører bidragspligten i henhold til stk. 1. Bidragspligten
genoptages dog, hvis formuen ikke længere overstiger det
fastsatte målniveau.
Stk. 3. Bidraget for de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter
og de i § 3, stk. 1, nr. 5, tilsluttede filialer skal fastsættes på
baggrund af instituttets dækkede indskud omfattet af § 9,
stk. 1, og instituttets risikoprofil. Finansiel Stabilitet kan på
vegne af Garantiformuen beslutte, at op til 30 pct. af penge‐
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institutafdelingens formue kan bestå af betalingsforpligtel‐
ser.
Stk. 4. Ophører et pengeinstitut med at have dækkede ind‐
skud i løbet af det pågældende kalenderår, tilbagebetales en
forholdsmæssig del af pengeinstituttets indbetalte årlige bi‐
drag. Den forholdsmæssige tilbagebetaling beregnes fra
kvartalet efter pengeinstituttets udtræden og frem til kalen‐
derårets udgang. Tilbagebetaling af bidrag efter stk. 1 kan
ikke finde sted, hvis de dækkede indskud fra instituttet, som
ophører med at have dækkede indskud, overdrages til et an‐
det institut, der er tilsluttet Garantiformuen, eller såfremt
pengeinstitutafdelingen har foretaget udbetalinger eller
overførsler, som følge af at det udtrædende pengeinstitut er
blevet nødlidende inden for de seneste 12 måneder forud for
medlemskabets ophør. Tilbagebetaling af bidrag ud over de
i 1. pkt. anførte tilfælde kan ikke finde sted.
Stk. 5. Udtræder et pengeinstitut helt eller delvis af penge‐
institutafdelingen, og tilslutter instituttet sig i stedet en aner‐
kendt indskudsgarantiordning inden for Den Europæiske
Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på
det finansielle område og som har indgået aftale med Grøn‐
land, overføres det pågældende instituts bidrag til den til‐
sluttede indskudsgarantiordning. Overførslen omfatter kun
bidrag, der er betalt inden for de seneste 12 måneder forud
for medlemskabets ophør, og omfatter ikke bidrag indbetalt
i overensstemmelse med stk. 6 eller bidrag betalt af de i § 4
tilsluttede filialer. Et pengeinstitut, som påtænker at tilslutte
sig en anerkendt indskudsgarantiordning inden for Den
Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået af‐
tale med på det finansielle område, og som har indgået afta‐
le med Grønland, skal senest 6 måneder forinden orientere
Finansiel Stabilitet herom.
Stk. 6. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformu‐
en opkræve ekstraordinære bidrag, hvis pengeinstitutafdelin‐
gens formue ikke er tilstrækkelig til at foretage en udbeta‐
ling eller overførsel efter § 16. Et pengeinstituts ekstraordi‐
nære bidrag kan pr. kalenderår højst udgøre 0,5 pct. af insti‐
tuttets dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1. Finansiel
Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen og med Finanstil‐
synets samtykke under ekstraordinære omstændigheder kræ‐
ve et højere ekstraordinært bidrag end nævnt i 2. pkt. Fi‐
nanstilsynet kan beslutte helt eller delvis at udsætte et insti‐
tuts betaling af bidrag omfattet af 1. pkt., hvis bidraget kan
bringe instituttets likviditet eller solvens i fare.
Stk. 7. Hvis pengeinstitutafdelingens midler anvendes i
overensstemmelse med §§ 2, 2 a eller 16 og som følge heraf
reduceres til under to tredjedele af det fastsatte målniveau,
jf. stk. 2, skal pengeinstitutternes årlige bidrag fastsættes, så‐
ledes at målniveauet kan nås inden for 6 år.
Stk. 8. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformu‐
en til enhver tid anmode de i pengeinstitutafdelingen tilslut‐
tede institutter om at indsende nødvendige oplysninger om
enhver indskyders berettigede indskud.
Stk. 9. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om bidrag, herunder tidspunktet for bidragsop‐
krævning, og anvendelsen af betalingsforpligtelser.
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§ 7 a. Garantiformuens midler skal for realkreditafdelin‐
gens vedkommende bestå af kontante bidrag og indeståelser
og skal udgøre mindst 10 mio. kr. Afdelingens målniveau
for kontante bidrag skal udgøre mindst 0,8 pct. af realkredit‐
institutternes dækkede kontante midler, jf. § 10. Finansiel
Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen beslutte, at op til
30 pct. af afdelingens kontante bidrag kan udgøres af beta‐
lingsforpligtelser. Realkreditinstitutternes individuelle kon‐
tante bidrag beregnes med udgangspunkt i instituttets dæk‐
kede midler og risikoprofil. Realkreditinstitutternes indivi‐
duelle indeståelser beregnes med udgangspunkt i dækkede
midler og dækkede værdipapirer.
Stk. 2. Garantiformuens midler skal for fondsmæglersel‐
skabsafdelingens vedkommende bestå af bidrag og indestå‐
elser og skal udgøre mindst 10 mio. kr. De i § 3, stk. 1, nr. 3
og 4, angivne institutters individuelle bidrag beregnes med
udgangspunkt i dækkede midler og dækkede værdipapirer.
Stk. 3. Garantiformuens midler skal for restruktureringsaf‐
delingen udgøre 3,2 mia. kr. i indeståelser fra de i § 3, stk. 1,
nr. 1, nævnte institutter til brug for afvikling.
Stk. 4. Til brug for restrukturering, herunder dækning af
omkostninger forbundet med udtrædelse af datacentraler i
forbindelse med en fusion, hvor det ene pengeinstitut er
nødlidende, skal Garantiformuens midler for restrukture‐
ringsafdelingens vedkommende udgøre 1 mia. kr. bestående
af indeståelser eller kontante indbetalinger fra de i § 3, stk.
1, nr. 1, angivne institutter.
Stk. 5. Pengeinstitutternes samlede bidrag til restrukture‐
ringsafdelingen kan inden for et regnskabsår højst udgøre et
beløb svarende til 2 promille af institutternes indlånsmasse.
Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om kontante bidrag og indeståelser, herunder
tidspunktet for bidragsopkrævning, og anvendelsen af beta‐
lingsforpligtelser.«
17. § 8, stk. 1, affattes således:
»Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen un‐
derrette Finanstilsynet, hvis et institut undlader at opfylde de
forpligtelser, der påhviler instituttet som medlem af Garanti‐
formuen. Har en filial tilsluttet sig Garantiformuen, jf. § 4,
underretter Finanstilsynet de kompetente myndigheder i fi‐
lialens hjemland.«
18. I § 8, stk. 2, ændres »lovens regler, regler udstedt i med‐
før af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter« til:
»lovens regler eller regler udstedt i medfør af loven«.
19. Overskriften til kapitel 5 affattes således:
»Kapitel 5
Garantiformuens dækningsområde.«
20. § 9 affattes således:
»§ 9. I de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i § 3,
stk. 1, nr. 5, nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilslut‐
tet pengeinstitutafdelingen, dækker Garantiformuen navne‐
noterede indskud i instituttet indtil et beløb svarende til
100.000 euro pr. indskyder.
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Stk. 2. I de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i §
3, stk. 1, nr. 5, og § 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som
er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Garantiformuen
de i stk. 3-6 nævnte indskud.
Stk. 3. Garantiformuen dækker indskud, som i henhold til
lov har et socialt formål, og er knyttet til særlige begivenhe‐
der i livet, indtil et beløb svarende til 150.000 euro pr. ind‐
skyder. Indskuddet dækkes i indtil 6 måneder fra indsættel‐
sen af beløbet.
Stk. 4. Garantiformuen dækker indskud som følge af er‐
statning eller godtgørelse i henhold til lov for skader for‐
voldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse indtil et
beløb svarende til 150.000 euro pr. indskyder. Indskuddet
dækkes i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.
Stk. 5. Garantiformuen dækker indskud som følge af
transaktioner vedrørende fast ejendom indtil et beløb sva‐
rende til 10 mio. euro. Indskuddet dækkes i indtil 12 måne‐
der fra indsættelsen af beløbet. Det er en forudsætning, at
den faste ejendom har været anvendt hovedsagelig ikkeer‐
hvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikkeer‐
hvervsmæssig anvendelse.
Stk. 6. Garantiformuen dækker fuldt ud pensionsopspa‐
ringskonti i henhold til lov.
Stk. 7. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere
regler for, hvilke indskud og produkter der dækkes af Ga‐
rantiformuen efter stk. 1 og 3-6.«
21. I § 10 og to steder i § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »Fon‐
den« til: »Garantiformuen«.
22. § 12 affattes således:
»§ 12. Krav på dækning fra indskydere og investorer, jf. §
9, stk. 1, og §§ 10 og 11, opgøres efter fradrag af disses for‐
faldne forpligtelser over for det pågældende institut.«
23. § 13 affattes således:
»§ 13. Garantiformuen dækker ikke indskud, kontante
midler og værdipapirer, der tilhører
1) de i § 3, stk. 1, nævnte institutter,
2) finansieringsinstitutter,
3) forsikringsselskaber,
4) institutter for kollektiv investering,
5) pensionskasser og pensionsfonde,
6) offentlige myndigheder og
7) udenlandske finansielle virksomheder, virksomheder
og offentlige myndigheder svarende til de i nr. 1-6
nævnte virksomheder og myndigheder.
Stk. 2. Garantiformuen dækker ikke
1) et instituts eller et udenlandsk instituts kapitalgrundlag
og anden efterstillet kapital,
2) indskud, kontante midler og værdipapirer, som hidrører
fra transaktioner, i forbindelse med hvilke der er blevet
afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge,
og
3) indskud og kontante midler, hvis indehaver aldrig er
blevet identificeret.«
24. § 15 affattes således:
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»§ 15. Indskydere og investorer skal have oplysning om
dækningsomfanget af den garantiordning, som et institut er
tilsluttet. Dette omfatter også oplysninger om de i § 3, stk. 1,
nr. 5, og § 4 nævnte filialers indskudsgarantiordning i hjem‐
landet.
Stk. 2. Fra modtagelsen af en orientering som nævnt i §
206 i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Grøn‐
land ved kongelig anordning, har indskydere og investorer
en periode på 3 måneder, hvor de omkostningsfrit kan hæve
eller overføre den del af deres indskud eller kontante midler,
der ikke længere dækkes efter §§ 9 eller 10, som følge af en
sammenlægning omfattet af § 204 i lov om finansiel virk‐
somhed, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anord‐
ning.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere
regler om de i stk. 1 nævnte oplysninger og de i stk. 2 nævn‐
te orienteringer og om de nærmere nævnte betingelser for
overførsler m.v. af indskud og kontante midler i henhold til
stk. 2.«
25. § 15 a affattes således:
»§ 15 a. Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantifor‐
muen offentliggøre afgørelser, som er truffet af Finansiel
Stabilitet på vegne af Garantiformuen, og som er af almen
interesse. Offentliggørelse skal ske via Garantiformuens
hjemmeside.«
26. I overskriften til kapitel 6 ændres »Fonden« til: »Garan‐
tiformuen«.
27. § 16, stk. 1-4, affattes således:
»Finansiel Stabilitet skal på vegne af Garantiformuen væ‐
re i stand til at foretage udbetalinger og overføre indskud og
de kontante midler til konti i andre institutter snarest muligt
og senest 7 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens
eller konkursens indtræden, jf. dog stk. 2-4. Det er en betin‐
gelse, at kravet er behørigt efterprøvet.
Stk. 2. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformu‐
en forlænge fristen for udbetaling eller overførsel med op til
3 måneder efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkur‐
sens indtræden, såfremt der er tale om indskud eller kontan‐
te midler, hvor det er tvivlsomt, hvilken indskyder eller in‐
vestor indskuddet eller de kontante midler tilhører.
Stk. 3. Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformu‐
en udsætte en udbetaling eller overførsel i henhold til stk. 1,
hvis det er uklart, om den pågældende person er berettiget til
at modtage udbetalingen eller overførelsen, eller hvis ind‐
skuddet eller de kontante midler er genstand for en retstvist.
Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen udsætte
en udbetaling eller overførsel, hvis indskuddet eller de kon‐
tante midler er omfattet af restriktive tiltag fra nationale re‐
geringers eller internationale organers side, eller hvis belø‐
bet skal udbetales af en indskudsgarantiordning i et værts‐
land. Derudover kan Finansiel Stabilitet på vegne af Garan‐
tiformuen udsætte en udbetaling eller overførsel, såfremt
indskyderen eller den person, der er berettiget til eller har
interesse i det beløb, der indestår, er blevet tiltalt for en lov‐
overtrædelse som følge af eller i forbindelse med hvidvask‐
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ning af penge, eller hvis der er tale om indskud omfattet af §
9, stk. 3 og 4.
Stk. 4. Finansiel Stabilitet foretager på vegne af Garanti‐
formuen ikke udbetalinger eller overførsler, hvis der ikke
har været transaktioner i relation til indskuddet eller de kon‐
tante midler de seneste 2 år, og hvis indskuddets eller de
kontante midlers værdi er lavere end de administrative om‐
kostninger, der er forbundet med en udbetaling eller over‐
førsel. Dette gælder ikke pensionsopsparingskonti i henhold
til lov, jf. § 9, stk. 6.«
28. I § 16, stk. 5, ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«,
og »den i stk. 1 og 3, nævnte frist« ændres til: »de i stk. 1 og
2 nævnte frister og de i stk. 3 nævnte udsættelser«.
29. I § 16, stk. 6, ændres »Finanstilsynet« til: »Erhvervs- og
vækstministeren«, »Fondens« ændres til: »Garantiformu‐
ens«, og »Fonden« ændres til: »Garantiformuen«.
30. Efter § 16 indsættes:
»§ 16 a. Pengeinstitutafdelingen dækker indskydere i fi‐
lialer etableret af de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter, jf.
dog § 3, stk. 2.
Stk. 2. Pengeinstitutafdelingen dækker på vegne af hjem‐
landets indskudsgarantiordning indskydere i filialer belig‐
gende i Grønland etableret af kreditinstitutter i lande inden
for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har
indgået aftale med på det finansielle område, og som har
indgået aftale med Grønland.
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler
om samarbejdet imellem Garantiformuen og indskudsgaran‐
tiordninger inden for Den Europæiske Union eller lande,
som Unionen har indgået aftale med på det finansielle områ‐
de.«
31. I § 17 ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«, og »ka‐
pitel 4 b i lov om finansiel stabilitet« ændres til: »lov om re‐
strukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder,
som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning«.
32. Overskriften til kapitel 7 affattes således:
»Kapitel 7
Garantiformuens administration.«
33. §§ 18 og 19 ophæves.
34. § 20 affattes således:
»§ 20. Finansiel Stabilitet offentliggør på vegne af Garan‐
tiformuen inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb en
rapport om Garantiformuens aktiviteter.
Stk. 2. Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet påser, at Finansiel
Stabilitet foretager stresstest af Garantiformuens systemer
og processer. Disse stresstest skal foretages mindst hvert
tredje år eller oftere, hvis Finansiel Stabilitets bestyrelse el‐
ler erhvervs- og vækstministeren skønner det nødvendigt.
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Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om Garantiformuens rapport om aktiviteterne i
det forløbne år, jf. stk. 1.«

42. I § 22 c, stk. 1, 1. pkt., og i stk. 2 ændres »Finanstilsy‐
net« til: »erhvervs- og vækstministeren, Finanstilsynet og
Finansiel Stabilitet«.

35. § 21 affattes således:

43. I § 22 d, stk. 1, 1. pkt., ændres »Finanstilsynet« til: »er‐
hvervs- og vækstministeren, Finanstilsynet eller Finansiel
Stabilitet«.

»§ 21. Finansiel Stabilitets udgifter ved administration af
Garantiformuen i medfør af denne lov afholdes af Garanti‐
formuen via gebyr fra de i § 3, stk. 1, og § 4 omfattede insti‐
tutter. Gebyret opkræves årligt af Finansiel Stabilitet, med‐
mindre udgifterne til administrationen kan dækkes af den
del af Garantiformuen, som overstiger målniveauet for pen‐
geinstitutafdelingen, jf. § 7, stk. 2, og realkreditafdelingen,
jf. § 7 a, stk. 1, og minimumsformuerne for fondsmæglersel‐
skabsafdelingen og restruktureringsafdelingen, jf. § 7 a, stk.
2-4.
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om fastsættelse og opkrævning af gebyret.«
36. I § 21 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »Finanstilsynet« til: »Fi‐
nansiel Stabilitet«.
37. I § 21 a indsættes som stk. 3 og 4:
»Stk. 3. En frivillig ordning kan anerkendes af erhvervsog vækstministeren som en officiel indskudsgarantiordning,
hvis den opfylder samtlige krav i denne lov.
Stk. 4. En frivillig ordning omfattet af stk. 3 skal sikre, at
institutter, som er medlem af ordningen, altid overholder
reglerne om oplysningsforpligtelser i § 15, stk. 1, og regler
fastsat i medfør af § 15, stk. 3, over for indskydere og inve‐
storer.«
38. I § 21 b, 1. pkt., ændres »Finanstilsynet« til: »Finansiel
Stabilitet«.
39. § 22 affattes således:
»§ 22. Erhvervs- og vækstministeren og Finansiel Stabili‐
tet kan af de omfattede institutter og af indskydere og inve‐
storer forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige
for at sikre, at lovens regler eller regler udstedt i medfør af
loven overholdes.
Stk. 2. For ansatte i Erhvervs- og Vækstministeriet finder
§ 66, stk. 3, i lov om restrukturering og afvikling af visse fi‐
nansielle virksomheder, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning, tilsvarende anvendelse på oplysninger,
der modtages efter denne lov.«
40. Kapitel 8 a ophæves.
41. I § 22 b, stk. 1, ændres »Finanstilsynet« til: »erhvervsog vækstministeren, Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet«.

44. § 23, stk. 1, affattes således:
»For så vidt højere sanktion ikke er forskyldt efter den
øvrige lovgivning, foranstaltes med bøde den, der
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller for‐
tier oplysninger ved anmeldelse, opgørelse eller udbe‐
taling af dækkede krav eller
2) undlader at give de af erhvervs- og vækstministeren el‐
ler Finansiel Stabilitet i henhold til § 22 krævede oplys‐
ninger eller i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende
oplysninger til brug for kontrollen med Garantiformu‐
en.«
45. I § 23, stk. 2, ændres »Fonden« til: »Garantiformuen«.
46. I § 23 a ændres »bestemmelserne i §§ 21 c og 22 a« til:
»§ 21 c«.
47. § 23 b affattes således:
»§ 23 b. Afgørelser truffet af Finansiel Stabilitet på vegne
af Garantiformuen i henhold til loven eller regler udstedt i
medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig imod,
indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at
afgørelsen er meddelt den pågældende.«
48. § 23 c ophæves.
§2
Stk. 1. Anordningen træder i kraft den 1. januar 2020, jf.
dog stk. 2-4.
Stk. 2. Restruktureringsafdelingen, jf. § 7 a, stk. 3, i an‐
ordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en indsky‐
der- og investorgarantiordning som affattet ved denne lovs §
3, nr. 15, skal opretholde tabskautioner over for Finansiel
Stabilitet, som er stillet, som følge af at et datterselskab til
Finansiel Stabilitet har overtaget et pengeinstituts virksom‐
hed eller dele heraf, indtil disses udløb.
Stk. 3. Indskud, som før denne lovs ikrafttræden var dæk‐
ket helt eller delvis af Garantifonden for indskydere og inve‐
storer, men som efter lovens ikrafttræden ikke længere dæk‐
kes helt eller delvis af Garantiformuen, bevarer deres dæk‐
ning, indtil indskuddene kan udbetales til den berettigede
indskyder. For låneprovenuer i forbindelse med nybyggeri,
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som tidligere var dækket fuldt ud i indtil 2 år, gælder 1. pkt.
højst 2 år fra indsættelse af beløbet.
Givet på Amalienborg, den 6. december 2019
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
I DRONNINGENS NAVN:
MARY
KRONPRINSESSE AF DANMARK
RIGSFORSTANDER
/ Simon Kollerup
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Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. 1. §§ 1 og 3-5 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. §§ 1, 3 og 4 kan ved kongelig
anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«

