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Høring over bekendtgørelse om fusioner af spare-

kasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en 

pengeinstituttilladelse 

 

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om fusioner af sparekas-

ser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinstituttilladelse i høring. 

 

Bekendtgørelsen er en samling af de nuværende bekendtgørelser, som regulerer 

fusioner af sparekasser, andelskasser og aktieselskaber, som har en pengeinsti-

tuttilladelse. Bekendtgørelserne sætter flere af selskabslovens fusionsregler i kraft 

for andelskasser og sparekasser. Formålet med den nye bekendtgørelse er at 

samle reguleringen og at opdatere henvisningerne til selskabsloven, der er derfor 

ikke tale om ny regulering.  

 

De bekendtgørelser der samles til en bekendtgørelse er:  

1) Bekendtgørelse nr. 954 af 26. september 2012 om fusion af en spa-

rekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinsti-

tutvirksomhed. 

2) Bekendtgørelse nr. 1368 af 21. december 2012 om fusion af spare-

kasser. 

3) Bekendtgørelse nr. 1307 af 19. november 2013 om fusion af en spa-

rekasse med et aktieselskab, som har tilladelse til at drive pengeinsti-

tutvirksomhed, med aktieselskabet som fortsættende pengeinstitut.  

4) Bekendtgørelse nr. 265 af 5. april 2018 om fusion af en andelskasse 

med et andet pengeinstitut. 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022.  

 

Høring  

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen er sendt i høring hos en række organisa-

tioner og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.  
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Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 24. au-

gust 2021.  

 

Bemærkningerne bedes sendt pr. mail til hjo@ftnet.dk.  

 

Kontaktperson: Hjørtur á Fløtti 
Direkte tlf.nr.:  +4533558305 
 
Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på høringsportalen.  
 
Svarene er tilgængelige i fem måneder, efter at høringsfristen er udløbet.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Hjørtur á Fløtti 

Fuldmægtig, cand.merc.jur. 
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