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Udgivelser
EU-Kommissionen uddeler milliardbøder for koordinering af valutahandel
6. juni 2019
EU-Kommissionen har den 16. maj 2019 pålagt bankerne Barclays, The Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan og MUFG
Bank bøder for samlet EUR 1,07 milliarder.

Cash pooling – en ordning ligeså generøs som Julemanden?
11 DEC 2018
Dagens låge handler om det såkaldte Cash pooling, der er en ordning, som anvendes i stadig stigende grad som strategi for at
effektivisere likviderne i koncernforbundne selskaber. Læs hvordan her.

SMSG-rapport til ESMA om ICO’er og Kryptoaktiver
31. oktober 2018
SMSG (Securities and Markets Stakeholder Group), som er et rådgivende organ til ESMA (Den europæiske værdipapir- og
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markedstilsynsmyndighed), har den 19. oktober 2018 offentliggjort en rapport om ICO’er (Initial Coin Offerings) og CryptoAssets (en samlebetegnelse for ”kryptoaktiver” i forskellige former, herunder kryptovaluta).

Nyt forslag til markant skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven
8. november 2018
I lyset af den seneste tids hvidvaskskandaler indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti den 19. september 2018 en politisk aftale, som indeholdte et løfte om en markant stigning i bødeniveauet
for overtrædelse af hvidvasklovgivningen.

Finanstilsynet tager stilling til udbud af kryptovaluta
18. oktober 2018
I de senere år er det blevet tiltagende populært for virksomheder, navnlig start-ups og IT-virksomheder, at rejse kapital ved
udstedelse af kryptovaluta (coins eller tokens). Kapitalrejsningen gennemføres ofte som en initial coin offering (ICO), hvor
virksomheden på en digital platform udbyder coins eller tokens til offentligheden. Modellen er således en hybrid mellem digital
crowdfunding og de mere traditionelle udbud til offentligheden (initial public offerings, IPOs).

Skærpede krav til udbydere af forbrugslån
18. oktober 2018
Den 2. oktober 2018 offentliggjorde Folketinget sit lovprogram med de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet
af det kommende folketingsår. Lovprogrammet indeholder bl.a. forslag om en ny lov om forbrugerlånsvirksomheder, som – hvis
det vedtages – vil betyde, at udbydere af forbrugslån (i hverdagstale ”kviklån”, ”SMS-lån” e.l.) vil blive underlagt en række af de
krav, der i dag kendes fra den finansielle sektor.

Direktivet om virksomheders insolvens
18. oktober 2018
EU-Kommissionen fremsatte i efteråret 2016 forslag til et direktiv, der skulle medvirke til, at virksomheder i medlemsstaterne fik
bedre muligheder for at overvinde økonomiske udfordringer ved adgang til en billig og hurtig proces for en ordning med deres
kreditorer.

Historisk høj bøde for vildledende markedsføring af realkreditlån
1. juni 2018
Bidragssatsen er en del af den løbende ydelse på et realkreditlån, og hvis den kan ændre sig, er ydelsen på lånet ikke fast. Det
var derfor vildledende, at Totalkredit reklamerede med, at ved et fastforrentet lån var ydelsen kendt i hele lånets løbetid.

Hvidvask, bitoins og straf - ændringer til hvidvaskreglerne på vej
25. maj 2018
Hvidvaskområdet fortsætter med at være højaktuelt og i konstant udvikling. Sidste år blev det 4. hvidvaskdirektiv gennemført i
Danmark, og mens vi stadig er i gang med at vænne os til de nye regler, er der nu nye ændringer klar med det 5.
hvidvaskdirektiv, der blev offentliggjort i EU-tidende den 24. maj 2018.
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FAIF-Nyhedsbrev
23. maj 2018
I dette nyhedsbrev sættes der fokus på EU-Kommissionens seneste forslag om ændring af FAIF-direktivet, der bl.a. har til
formål at indføre klarere betingelser for EU-forvalteres adgang til at markedsføre kollektive investeringer inden for EU.

FAIF Nyhedsbrev - marts
28. marts 2018
I dette nyhedsbrev sættes der fokus på et nyt lovforslag vedrørende ændring af bl.a. Lov om Forvaltere af Alternative
Investeringsfonde (FAIF-loven), der giver mulighed for oprettelse af to nye former for alternative investeringsfonde i Danmark.

Ændring af Landbrugsstøtteloven
20 MAR 2018
Den 1. april 2018 træder en ændring af Landbrugsstøtteloven i kraft, der skal sikre, at en fremtidig pantsætning af
betalingsrettigheder - som hidtil - skal ske ved afgivelse af meddelelse til Landbrugsstyrelsen og ikke ved tinglysning i
personbogen.

Ændringer i Kapitalmarkedsloven
16. februar 2018
Få overblik over kapitalmarkedsloven, der trådte i kraft den 3. januar 2018

Lovforslag skal styrke aktie- og iværksætterkultur
15. februar 2018
Et nyt lovforslag skal være med til at skabe en stærkere aktie- og iværksætterkultur, ved blandt andet at ændre ordningen for
medarbejderaktier og indføre en aktiesparekonto.

Kryptobørs – Kend din kunde!
31. januar 2018
I fremtiden vil platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger være omfattet af
hvidvasklovgivningens krav til kundekendskabsprocedurer. Det betyder, at kryptobørser og walletudbydere blandt andet skal se
og opbevare legitimation på deres kunder ved veksling og opbevaring af kryptovalutaer.

Fra betalingstjenesteloven til betalingsloven – hvad er nyt?
19 JAN 2018
Lov om betalinger (betalingsloven) trådte i kraft den 1. januar 2018 og har medført nogle væsentlige ændringer og lempelser på
området. Loven er en implementering af det andet betalingstjenestedirektiv og e-pengedirektiv.
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Hvad indebærer de ændrede Anbefalinger for god Selskabsledelse?
21 DEC 2017
JULEKALENDER: Komitéen for god Selskabsledelse har den 23. november 2017 opdateret sine Anbefalinger for god
Selskabsledelse fra november 2014.

Nyt lovforslag vedrørende pantsætning af betalingsrettigheder inden for landbruget
18 DEC 2017
Miljø- og Fødevareministeriet har netop offentliggjort et lovforslag (forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven), der
regulerer, hvorledes panterettigheder i betalingsrettigheder inden for landbruget fremadrettet skal sikres i forhold til godtroende
aftaleerhververe og retsforfølgning.

Events
Tidligere
Seminar om aktuelle pensions- og forsikringsretlige emner
14 DEC 2017
Copenhagen

Efterårsseminar om aktuelle erstatnings- og forsikringsretlige emner
24 NOV 2017
Copenhagen

Kapitalmarkedsret - Nye regler og nye muligheder?
23 NOV 2017
Copenhagen

AKTUELLE SAGER
Mobile Industrial Robots solgt til Teradyne
26. april 2018
DLA Piper har rådgivet ejerne af Mobile Industrial Robots i forbindelse med salget til Teradyne Inc. (NYSE).
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Dom i sagen om Roskilde Bank
7. nov. 2017
Østre landsret afsagde dom i sagen Finansiel Stabilitet (”FS”) mod direktionen og bestyrelsen og revisionen i Roskilde Bank.
Banken gik ned i finanskrisen i 2008. Kritikken angik driften og revisionen af banken i de sidste tre år af bankens levetid.
Kritikpunkterne var talrige.
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