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Formuepleje A/S 



FORMUEPLEJE A/S 

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 

Betingelsernes anvendelsesområde 

Formuepleje A/S’ (herefter Formuepleje eller Selskabet)  

Almindelige Forretningsbetingelser gælder i alle forret

ningsforhold mellem Formuepleje og vores kunder med 

mindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. 

Kategorisering af kunder 

Selskabet skal kategorisere sine kunder som detailkunder, 

professionelle kunder eller godkendte modparter. Kategori

seringen sker i henhold til Investorbeskyttelsesbekendt

gørelsen. Detailkunden har det højeste beskyttelsesniveau, 

professionelle har mindre beskyttelse, og godkendte mod

parter har som udgangspunkt ingen beskyttelse.

Som udgangspunkt kategoriseres Formueplejes kunder som 

detailkunder medmindre andet meddeles eller aftales med 

kunden.

Omkategorisering 

Detailkunder kan anmode om at blive kategoriseret som 

professionel kunde. Da der opnås mindre beskyttelse kan 

omkategoriseringen kun ske, såfremt kunden opfylder 2  

af nedenstående betingelser: 

•  Har foretaget omfattende transaktioner på det relevante 

marked, gennemsnitligt ti gange pr. kvartal de foregående 

fire kvartaler,

• Størrelsen af kundens portefølje overstiger 500.000 euro,

•  Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor  

i mindst et år i en stilling, der kræver viden om de  

påtænkte transaktioner. 

Formuepleje kan på eget initiativ – generelt eller adhoc – 

behandle en professionel investor eller godkendt modpart 

som detailkunde. Selskabet kan endvidere på kundens  

anmodning – generelt eller adhoc – behandle en profes

sionel investor som en godkendt modpart eller en godkendt 

modpart som en professionel investor. 

Kunden skal informere Formuepleje såfremt der er ændrede 

forhold, der kan have betydning for kategoriseringen som 

professionel investor eller godkendt modpart. 

Indsamling og brug af oplysninger

Formuepleje er i henhold til forskellige regelsæt, eksempel

vis hvidvaskreglerne forpligtet til at indhente en række  

oplysninger fra kunden. Dette omfatter blandt andet oplys

ninger om kundens navn, adresse og personnummer  

(CPRnr.), der dokumenteres ved pas, kørekort eller anden 

billedlegitimation, samt sundhedskort. For virksomheder 

anvendes CVR nr. og udtræk fra CVRregistret mm. 

Vi behandler oplysninger om dig med det formål at foretage 

blandt andet investeringsrådgivning, kundepleje, kunde

administration intern risikostyring og markedsføring, samt 

for at kunne tilbyde andre finansielle tjenesteydelser.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og  

andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Når vi beder 

dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. 

Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller 

i øvrigt betjene dig.

Formuepleje skal opbevare legitimationsoplysningerne i  

minimum 5 år efter kundeforholdets ophør.  

Investeringsrådgivning 

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger 

til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle  

instrumenter. Når Formuepleje udøver investeringsrådgiv

ning indhenter vi de nødvendige oplysninger om kundens 

kendskab til og erfaring på det relevante investeringsom

råde, samt for kundens finansielle situation og investerings

formål, så Formuepleje kan anbefale kunden den værdi

papirhandel, der egner sig for vedkommende. 

Formuepleje skal på baggrund af ovennævnte oplysninger 

sørge for, at anbefalingen eller udførelse af en transaktion 

opfylder følgende kriterier: 

• Kundens investeringsformål,

•  At kunden finansielt er i stand til at bære de med handlen 

forbundne investeringsrisici, der er i overensstemmelse 

med den pågældendes investeringsformål,

•  At kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige 

kendskab til at kunne forstå risiciene ved investeringen, 

herunder forstå brugen af gearing og dens virkninger, 

samt risikoen for at miste hele investeringen. 



Handel uden rådgivning (execution only) 

Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse 

af oplysninger om kundens kendskab, erfaring, finansielle 

situation eller investeringsformål, kan Formuepleje foretage 

transaktioner uden rådgivning (execution only). 

Der kan udelukkende foretages handel som execution only 

såfremt betingelserne herfor er opfyldt jf. Investorbeskyttel

sesbekendtgørelsens § 19. 

Såfremt handlen gennemføres som execution only har  

Formuepleje ikke ydet personlig investeringsrådgivning  

eller vurderet hensigtsmæssigheden ved investeringen. 

Kunden er derfor ikke underlagt det højere investor be

skyttelses niveau, som hvis der foretages en egnetheds  

eller hensigtsmæssighedstest. 

Dette gælder uanset om handlen foretages ved indsendelse 

af fondsordreblanket fra Formueplejes hjemmeside eller ved 

personlig fysisk henvendelse. 

Porteføljepleje 

Ved porteføljepleje forstås, at kunden giver fuldmagt til  

Formuepleje til at foretage samt administrere investeringer 

på kundens vegne. 

Rapportering 

Kunder, der har indgået aftale om porteføljepleje med  

Formuepleje, modtager periodevis en individuel rapport. 

Rapporten indeholder blandt andet en oversigt over det  

afkast, kunden har opnået i perioden. Kunden bør gen

nemgå disse rapporter omhyggeligt og sikre, at de angivne 

oplysninger er korrekte, samt at de indgåede forretninger  

er i overensstemmelse med de aftaler indgået mellem  

Formuepleje og kunden. Giver rapporteringen anledning til 

spørgsmål eller bemærkninger, skal kunden straks kontakte 

Formuepleje. Formuepleje er ikke ansvarlig for tab eller  

skader, som kunne være undgået, såfremt kunden havde 

kontaktet Formuepleje omgående. 

Vilkår for handel med kapital- og investeringsbeviser  

i Formueplejeforeningerne 

Formuepleje kan på vegne af detailkunder formidle køb og 

salg af kapital og investeringsbeviser i Formueplejeforenin

gerne. Handlerne ekspederes via Nordea Bank Danmark 

A/S, der opkræver et notagebyr på 250 kr. Herudover  

kan kundens eget pengeinstitut opkræve et gebyr for  

transaktionen. 

For køb af beviser med rød risikomærkning skal detail 

kunden også indsende udfyldt spørgeskema, til brug for 

Formueplejes vurdering af investeringens hensigtsmæssig

hed. Formuepleje formidler kun ordrer på foranledning af  

en kunde, når denne har indgået en porteføljeplejeaftale,  

afgivet investeringsfuldmagt eller kunden har udfyldt og  

underskrevet en fondsordreblanket. 

Yderligere oplysninger kan findes på formuepleje.dk. 

Ordreudførelsespolitik

Formuepleje skal sikre kunden det bedst mulige resultat 

(Best Execution) i overensstemmelse med ordreudførelses

politikken. Som udgangspunkt har prisen (Kurs og omkost

ninger) den højeste vægtning. Der tages dog hensyn til alle 

de faktorer, der påvirker det samlede afregningsbeløb:

• Pris 

• Omkostninger 

• Hurtighed 

• Størrelsen af ordren 

• Sandsynlighed for effektuering 

• Likviditet i markedet

Det er kundens forhold i den konkrete situation, som er  

afgørende for, hvad der er Best Execution. Der henvises i 

øvrigt til Formueplejes seneste ordreudførelsespolitik, der  

er tilgængelig på formuepleje.dk.

Kundens egen afvikling af handler via  

pengeinstitut/netbank 

Kundens afvikling af de børsnoterede foreninger kan gen

nemføres via kundens eget pengeinstitut eller netbank. 

Kontrol af handelsnotaer 

I forbindelse med værdipapirhandel får kunden tilsendt en 

handelsnota fra Nordea Bank Danmark A/S eller fra eget 

pengeinstitut. Kunden har pligt til at kontrollere om de i  

notaen angivne oplysninger er korrekte. Hvis notaen ikke  

er i overensstemmelse med det aftalte skal kunden straks 

reklamere dette til Formuepleje. 



Giver handelsnotaen anledning til spørgsmål kan kunden 

kontakte Formuepleje som kan oplyse om de nærmere  

detaljer i handelsnotaen.

Opbevaring af oplysninger 

Formuepleje opbevarer dokumentation for gennemførte  

forretninger, investeringer og handler i minimum 5 år. 

Elektronisk kommunikation

Formuepleje kan give dig oplysninger i elektronisk form, 

selvom der i aftaledokumenter mv. anvendes ord som 

”skriftligt, ”brev” mv.

Hvis kunden ønsker at få tilsendt oplysningerne på papir,  

kan det aftales med Formuepleje. Formuepleje kan opkræve 

gebyr for at sende oplysningerne med almindelig post.

Formuepleje kan altid beslutte at sende kunden meddel

elser, aftaler, vilkår mv. på papir. I disse tilfælde vil der ikke 

blive opkrævet gebyr.

Optagelse af telefonsamtaler mv.

Formuepleje forbeholder sig ret til at optage og/eller  

registrere telefonsamtaler og anden kommunikation for  

at vi kan dokumentere aftaler og sikre korrekt betjening  

af kunden.

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger 

Medarbejdere i Formuepleje har tavshedspligt om kundens 

forhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som 

de under deres arbejde for Formuepleje har fået kendskab 

til. Oplysninger videregives kun med kundens skriftlige 

samtykke eller hvor Formuepleje er berettiget eller forplig

tet hertil. 

Formuepleje videregiver oplysninger om kunden, hvis dette 

er nødvendigt for at kunne opfylde de aftaler, Formuepleje 

har indgået med kunden. I forbindelse med afvikling af  

værdipapirhandler videregiver Formuepleje eksempelvis de 

oplysninger, som skal til for at identificere kunden. Oplys

ninger videregives ligeledes til offentlige myndigheder, i  

det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen.

Der henvises til retningslinjerne for videregivelse af fortro

lige oplysninger, der kan findes på formuepleje.dk.

Ansvar, risiko og force majeure 

Formueplejes forvaltning af kundens midler sker for  

kundens egen regning og risiko, herunder risikoen for, at 

kunden lider tab. Formuepleje kan ikke gøres ansvarlig for 

kursudviklingen på værdipapirer, som Formuepleje har købt 

på kundens vegne, ligesom Formuepleje ikke er ansvarlig 

for opnåelse af et bestemt afkast. Det er derfor vigtigt, at 

kunden selv sætter sig grundigt ind i de risici, der er forbun

det med den pågældende investering, idet investeringen 

kan blive mindre værd eller i værste fald gå tabt som følge 

af kursændringer. De serviceydelser, Formuepleje leverer,  

er ikke omfattet af nogen garantiordning, og kunden vil ikke 

være garanteret et bestemt resultat af en investering. 

Dertil er Formuepleje ikke ansvarlig for tab som følge af 

force majeure eller forhold, som er uden for Formueplejes 

kontrol, herunder for tab som følge af krig, krigslignende  

tilstande, finanskriser, nationale eller internationale urolig

heder og naturkatastrofer.

Honorering

Præmiering er tilladt i forbindelse med værdipapirhandel  

og investeringsservice, såfremt formålet er at øge kvalite

ten af den investeringsydelse kunden modtager, samt at 

dette ikke hindrer Formueplejes pligt til at handle i kundens 

interesse. Såfremt Formuepleje modtager præmiering i  

forbindelse med levering af investeringsservice til kunden, 

vil kunden forinden blive oplyst om sådan honorar. 

Formuepleje modtager et honorar fra de foreninger selskabet 

har indgået aftale om administration, porteføljestyring og  

investeringsrådgivning med, herunder kapital – og investe

ringsforeningsafdelinger i Formueplejegruppen. Aftalen  

indebærer, at Formuepleje skal rådgive om placering af  

afdelingernes formue. Formuepleje modtager dog ikke nogen 

betaling i forbindelse med levering af investeringsservice til 

kunden. På baggrund af investorernes samlede beholdninger 

i afdelingerne modtager Formuepleje løbende et honorar.

Foreningernes betaling til Formuepleje fremgår af fore

ningernes prospekt, hvilket kan findes på hjemmesiden 

formuepleje.dk 



Klager 

Eventuelle klager kan skriftligt rettes til Formueplejes  

juridiske afdeling, der er klageansvarlig. Henvendelse kan 

ske ved brev til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25,  

8. sal, 8000 Aarhus C, att. Klageansvarlig eller på epost 

til klageansvarlig@formuepleje.dk.

Lovvalg og værneting

Retlige tvister med kunden om disse betingelser afgøres 

ved dansk ret ved danske domstole.

Om Formuepleje

Formuepleje A/S er et datterselskab til Formuepleje  

Holding A/S

Formuepleje gruppen består af Formuepleje Holding A/S, 

Formuepleje A/S, Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S 

og Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S,  

og kan kontaktes på adressen Værkmestergade 25,  

8.sal, 8000 Aarhus C, telefon 87 46 49 00 eller på  

info@formuepleje.dk.

Kommunikationen sker på dansk medmindre andet er aftalt 

eller fremgår af omstændighederne.

Tilsynsmyndighed 

Formuepleje er underlagt tilsyn fra: 

Finanstilsynet A/S 

Århusgade 110 

2100 København Ø 

Finanstilsynet overvåger, at Formuepleje overholder de til 

enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

Ændring af vilkårene

Den til enhver tid gældende version af Formueplejes  

almindelige forretningsbetingelser vil være tilgængelig på 

formuepleje.dk.



FORMUEPLEJE A/S

Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Telefon 87 46 49 00, info@formuepleje.dk, formuepleje.dk


