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ERHVERVSRET – Finans, 3. udgave          Trojka 

 

Tillæg til kapitel 19 – Rådgiveransvar 

Pr. 1. januar 2023 er bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter blevet ophævet.  

Dette tillæg beskriver de ændringer til bogens kapitel 19, afsnit 5, som er en konsekvens af bekendt-

gørelsens ophævelse. 

Risikomærkning af investeringsprodukter gælder ikke længere 

De finansielle virksomheder har ikke længere en forpligtelse til at oplyse risikomærkningen af det 

investeringsprodukt, som kunden ønsker at investere i.  

 

Bogens beskrivelse af risikomærkningsordningen på side 541 samt figur 19.1 øverst på side 542 er 

derfor ikke relevant og udgår. 

 

Kompetencekrav til investeringsrådgivere og ansatte, som giver information om investeringspro-

dukter afhænger af, om investeringsproduktet er komplekst eller ej 

Som en konsekvens af at bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter blevet ophæ-

vet, er bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler 

information om visse investeringsprodukter også blevet ændret.  

 

Tidligere var kompetencekravene til investeringsrådgiverne afhængig af investeringsproduktets risi-

komarkering (beskrevet på side 548 i bogen). Fremadrettet vil kravene til investeringsrådgivernes 

kompetencer være bundet op på, om investeringsproduktet er komplekst eller ej. Der er ingen ind-

holdsmæssige ændringer af reglerne i øvrigt. 

 

Ved bekendtgørelse nr. 1037 af 15. juni 2022 kræves det således, at ansatte, der skal rådgive om in-

vesteringsprodukter, der ikke er komplekse, skal gennemgå et særligt uddannelsesforløb. Det 

samme gælder for ansatte, der skal give information om investeringsprodukter. 

 

Ansatte, der på den anden side yder investeringsrådgivning om komplekse produkter skal bestå en 

prøve, inden de begynder at yde rådgivning. 

 

Definitionen af ikke-komplekse investeringsprodukter findes i investorbeskyttelsesbekendtgørel-

sens § 14, nr. 1, litra a-f.  

 

Ikke-komplekse investeringsprodukter omfatter blandt andet aktier, som er optaget til handel på et 

reguleret marked, pengemarkedsinstrumenter (fx statsobligationer), gældsinstrumenter, som er op-

taget til handel på et reguleret marked (fx virksomhedsobligationer), investeringsforeninger og 

strukturerede indlån, som ikke har en afkaststruktur, som er vanskelig for en kunde at forstå. 

 

 


