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Betingelsernes anvendelsesområde Betingelsernes anvendelsesområde Betingelsernes anvendelsesområde Betingelsernes anvendelsesområde  
Formuepleje A/S’ (herefter Formuepleje eller Selskabet) Almindelige Forretningsbetingelser gælder i alle forret-
ningsforhold mellem Formuepleje og vores kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale.  

Kategorisering af kunder Kategorisering af kunder Kategorisering af kunder Kategorisering af kunder  
Selskabet skal kategorisere sine kunder i tre kategorier, som er beskrevet i bekendtgørelse om investorbeskyttelse 
ved værdipapirhandel. De tre kategorier er: 

• Godkendte modparter (andre finansielle selskaber, hvortil selskabet yder følgende investeringsservice: 
Modtagelse og formidling af ordrer for investors regning) 

• Professionelle investeringskunder (typisk meget store virksomheder eller fonde samt finansielle selska-
ber, hvortil selskabet yder investeringsrådgivning eller skønsmæssig porteføljepleje)  

• Detailkunder (alle øvrige kunder) 
 

Inddelingen i de tre kategorier sker ud fra objektive kriterier og har betydning for graden af den beskyttelse, du er 
berettiget til som investor. Det vil sige, hvilke informationer, oplysninger og rådgivning du har krav på at få fra os.  

Detailkunden har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle har mindre beskyttelse og godkendte modparter 
har som udgangspunkt meget begrænset beskyttelse. 

Som udgangspunkt kategoriseres Formueplejes kunder som detailkunder, medmindre andet meddeles eller afta-
les med kunden. 

Det er i et vist omfang muligt at ændre den fastsatte kategori. Hvis du ønsker at ændre kategori, skal du tage 
kontakt til Formuepleje.  

Omkategorisering Omkategorisering Omkategorisering Omkategorisering     
Detailkunder kan anmode om at blive kategoriseret som professionel kunde. Da der opnås mindre beskyttelse, 
kan omkategoriseringen kun ske, såfremt kunden opfylder mindst to af nedenstående betingelser:  

• Kunden 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 eller tjenesteydelser  

Formuepleje kan på eget initiativ – generelt eller ad-hoc – behandle en professionel investor eller godkendt mod-
part som detailkunde. Selskabet kan endvidere på kundens anmodning – generelt eller ad-hoc – behandle en god-
kendt 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 oplysningerIndsamling og brug af oplysningerIndsamling og brug af oplysningerIndsamling og brug af oplysninger    
Formuepleje er i henhold til forskellige regelsæt (eksempelvis hvidvaskreglerne) forpligtet til at indhente en række 
oplysninger fra kunden. Dette omfatter blandt andet oplysninger om kundens navn, adresse og personnummer 
(CPR-nr.), der dokumenteres ved pas, kørekort eller anden billedlegitimation, sundhedskort samt oplysning om 
statsborgerskab. For virksomheder anvendes CVR-nr. og udtræk fra CVR-registeret om virksomhedens reelle 
ejere, som der også indhentes legitimationsoplysninger på.   

Formuepleje behandler oplysninger om dig blandt andet med det formål at foretage investeringsrådgivning, kun-
depleje, kundeadministration, intern risikostyring og markedsføring, samt for at kunne tilbyde andre finansielle 
tjenesteydelser. 

Formuepleje henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. 
Når Formuepleje beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Ønsker du ikke at afgive oplys-
ningerne, kan det betyde, at Formuepleje ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. 

Formuepleje skal opbevare legitimationsoplysningerne i minimum fem år efter kundeforholdets ophør.   



Legal Entity Identifier (LEI) Legal Entity Identifier (LEI) Legal Entity Identifier (LEI) Legal Entity Identifier (LEI)     

Formuepleje skal endvidere indhente LEI (Legal Entity Identifier) for juridiske personer (selskaber, etc.). LEI er en 
international standard for identifikation af juridiske personer. Det er et lovkrav for juridiske personer at anskaffe 
sig en LEI, når de handler værdipapirer, som er optaget til handel på en europæisk markedsplads.  

Investeringsrådgivning Investeringsrådgivning Investeringsrådgivning Investeringsrådgivning  
Formuepleje yder investeringsrådgivning på et ikke-uafhængigt grundlag, da rådgivningen vil tage udgangspunkt i 
investeringsløsninger udbudt af Formuepleje.  

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle 
instrumenter. Når Formuepleje udøver investeringsrådgivning, indhenter Formuepleje de nødvendige oplysninger 
om kundens kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, samt for kundens finansielle situation 
og investeringsformål, så Formuepleje kan anbefale kunden den værdipapirhandel, der egner sig for vedkom-
mende.  

Formuepleje skal på baggrund af ovennævnte oplysninger sørge for, at anbefalingen eller formidling af en trans-
aktion opfylder følgende kriterier:  

• Kundens investeringsformål 
• At kunden finansielt er i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici, der er i overens-

stemmelse med den pågældendes investeringsformål 
• At kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til at kunne forstå risiciene ved inve-

steringen, herunder forstå brugen af gearing og dens virkninger samt risikoen for at miste hele investerin-
gen  

Handel uden rådgivningHandel uden rådgivningHandel uden rådgivningHandel uden rådgivning    med investeringsprodukter med investeringsprodukter med investeringsprodukter med investeringsprodukter med gul risikomærkningmed gul risikomærkningmed gul risikomærkningmed gul risikomærkning    (execution only) (execution only) (execution only) (execution only)  
Når Formuepleje alene modtager og formidler en kundes ordre uden forudgående investeringsrådgivning eller ind-
hentelse af oplysninger om kundens kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan Formue-
pleje foretage transaktioner uden rådgivning (execution only).  

Der kan udelukkende foretages handel som execution only, såfremt betingelserne herfor er opfyldt jf. Investorbe-
skyttelsesbekendtgørelsens § 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 investorbeskyt-
telsesniveau, 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.  

Handel uden rådgivning med investeringsprodukter med rød risikomærkningHandel uden rådgivning med investeringsprodukter med rød risikomærkningHandel uden rådgivning med investeringsprodukter med rød risikomærkningHandel uden rådgivning med investeringsprodukter med rød risikomærkning    
Når Formuepleje alene modtager og formidler en kundes ordre uden forudgående investeringsrådgivning, beder 
Formuepleje om oplysninger fra kunden om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den type produkt eller tjenesteydelse, der udbydes eller efterspørges. På baggrund af oplysningerne 
skal Formuepleje vurdere, om den påtænkte investering er hensigtsmæssig for kunden. Kunden skal derfor sam-
men med indsendelse af fondsordreblanket udfylde et spørgeskema om kendskab og erfaring på investeringsom-
rådet.  
 
Finder Formuepleje på baggrund af de oplysninger, som kunden har afgivet, at investeringen ikke er hensigts-
mæssig for kunden, vil kunden blive kontaktet af Formuepleje. Kunden kan dog skriftligt anmode om at få hand-
len gennemført på trods af advarslen.     
    
Porteføljepleje Porteføljepleje Porteføljepleje Porteføljepleje  
Ved porteføljepleje forstås, at der mellem kunden og Formuepleje indgås aftale om, at Formuepleje i overens-
stemmelse med kundens investeringshorisont og risikoprofil varetager kundens investeringer.  

Rådgivningsaftale Rådgivningsaftale Rådgivningsaftale Rådgivningsaftale     
Ved rådgivningsaftale forstås, at der mellem kunden og Formuepleje indgås aftale om, at Formuepleje yder inve-
steringsrådgivning til kunden. Det kan i rådgivningsaftalen aftales, at kunden giver fuldmagt til Formuepleje, der 
på kundens vegne og efter aftale med kunden kan købe og sælge værdipapirer i kundens depot.      

Rapportering Rapportering Rapportering Rapportering  
Kunder, der har indgået porteføljeplejeaftale eller rådgivningsaftale med Formuepleje, modtager kvartalsvis en 
individuel rapport. Rapporten indeholder blandt andet en oversigt over det afkast, kunden har opnået i perioden. 
Kunden bør gennemgå disse rapporter omhyggeligt og sikre, at de angivne oplysninger er korrekte, samt at de 
indgåede forretninger er i overensstemmelse med de indgåede aftaler mellem Formuepleje og kunden. Giver rap-
porteringen 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 omgå-
ende.  

Når du handler via FormueplejeNår du handler via FormueplejeNår du handler via FormueplejeNår du handler via Formuepleje 
Formuepleje tilbyder sine kunder personlig investeringsrådgivning, porteføljepleje og handel uden rådgivning (exe-
cution only).  

Formuepleje er forpligtet til at optage telefonsamtaler og opbevare elektroniske meddelelser om værdipapirhand-
ler. Optagelserne mv. kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt mellem Formuepleje og kunden. Alle optagelser 
og øvrige elektroniske meddelelser vil blive opbevaret i mindst fem år og kan blive udleveret til relevante myndig-
heder. Du kan som kunde også anmode om at få adgang til optagelserne mv.  

Når Formuepleje modtager din ordre, er den bindende, og du kan derfor ikke ændre, slette eller tilbagekalde or-
dren, medmindre den endnu ikke er ekspederet.  

Formuepleje gennemfører din ordre i henhold til vilkår beskrevet i afsnit om ”Ordretyper” samt i overensstem-
melse med ”Politik for ordreudførelse”, som er tilgængelig på Formueplejes hjemmeside.  

OrdretyperOrdretyperOrdretyperOrdretyper 
Formuepleje tilbyder følgende ordretyper:  

• Markedsordre uden limit 
o Formuepleje vælger handelssted og den måde, ordren skal gennemføres på og i overensstem-

melse med til ”Politik for ordreudførelse”. Handlerne foretages i dit navn og for din regning.  
 

Når du ikke limiterer din ordre, er der risiko for, at du kommer til at købe eller sælge til en kurs, der er forskellig 
fra det, du måske forventede. Nogle værdipapirer har større udsving end andre, og jo lavere kursen er, jo større er 
det procentvise kursudsving, hvis kursen falder eller stiger. Afgives ordren uden for Formueplejes normale åb-
ningstid og det pågældende markeds åbningstid, er der større risiko for, at kursen har ændret sig, siden du tog en 
beslutning om at handle.  

Formuepleje formidler alle ordrer via en værdipapirhandler, som, Formuepleje mener, er i stand til at give den 
bedst mulige udførelse af ordrer. Listen over værdipapirhandlere (også kaldet modparter) fremgår af ”Politik for 
ordreudførelse”.  

Vilkår for handel medVilkår for handel medVilkår for handel medVilkår for handel med    kapitalkapitalkapitalkapital----    ogogogog    investeringsbevinvesteringsbevinvesteringsbevinvesteringsbeviser i Formueplejeforeningerneiser i Formueplejeforeningerneiser i Formueplejeforeningerneiser i Formueplejeforeningerne     
Formuepleje kan på vegne af kunder formidle køb og salg af ejendomsfonde udbudt af Formuepleje, samt af kapi-
tal- og investeringsbeviser i Formueplejeforeningerne. Handlerne ekspederes via Nordea Bank Danmark A/S, der 
opkræver et notagebyr på 250 kr. Herudover opkræver kundens eget pengeinstitut et gebyr for transaktionen.  

For køb af beviser med rød risikomærkning skal detailkunden også indsende udfyldt spørgeskema til brug for For-
mueplejes vurdering af investeringens hensigtsmæssighed. 

Formuepleje formidler kun ordrer på foranledning af en kunde, når denne har indgået en porteføljeplejeaftale, af-
givet investeringsfuldmagt eller udfyldt og underskrevet en fondsordreblanket.  

Yderligere oplysninger kan findes på formuepleje.dk.  

Kundens afvikling af de børsnoterede Formueplejeforeninger kan endvidere gennemføres via kundens eget penge-
institut eller netbank.  

I forbindelse med værdipapirhandel får kunden tilsendt en handelsnota fra Nordea Bank Danmark A/S. Gennem-
føres handlen via kundens eget pengeinstitut, får kunden tilsendt handelsnota fra pengeinstituttet. 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. 

OOOOrdreudførelse rdreudførelse rdreudførelse rdreudførelse  
Når Formuepleje har valgt en værdipapirhandler til at udføre en markedsordre, gælder den pågældende værdipa-
pirhandlers regler for handel. De enkelte værdipapirhandlere har forskellige muligheder for at handle markedsor-
drer. Den valgte værdipapirhandler beslutter på dine vegne, hvordan disse muligheder skal bruges.  

Formuepleje ønsker at sikre kunden det bedst mulige resultat (Best Execution) i overensstemmelse med Formue-
plejes ”Politik for ordreudførelse”. Som udgangspunkt har prisen (kurs og omkostninger) 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 ”Politik for ordreudførelse”, der er tilgængelig på formuepleje.dk. 

Såfremt der er særlige markedssituationer, har Formuepleje ret til ikke at effektuere en ordre.  

AfregningsnotaAfregningsnotaAfregningsnotaAfregningsnota 
Efter gennemført handel med kapital- og investeringsforeningsbeviser i Formueplejeforeningerne vil kunden mod-
tage nota fra Nordea Bank Danmark A/S. Handelsnotaer, der vedrører andre værdipapirer, vil kunden modtage 
direkte fra eget pengeinstitut.    

Opbevaring af oplysninger Opbevaring af oplysninger Opbevaring af oplysninger Opbevaring af oplysninger  
Formuepleje opbevarer dokumentation for gennemførte forretninger, investeringer og handler i minimum fem år.  

EleEleEleElektronisk kommunikationktronisk kommunikationktronisk kommunikationktronisk 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.  

Tavshedspligt og Tavshedspligt og Tavshedspligt og Tavshedspligt og vvvvideregivelse af oplysninger ideregivelse af oplysninger ideregivelse af oplysninger ideregivelse 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 forpligtet hertil.  

Formuepleje videregiver oplysninger om kunden, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde de aftaler, Formue-
pleje har indgået med kunden. I forbindelse med afvikling af værdipapirhandler videregiver Formuepleje eksem-
pelvis de oplysninger, som skal til for at identificere kunden. Oplysninger videregives ligeledes til offentlige myn-
digheder i det omfang, dette er foreskrevet i lovgivningen. 

Der henvises til retningslinjerne for videregivelse af fortrolige oplysninger, der kan findes på formuepleje.dk. 

Ansvar, risiko og force majeure Ansvar, risiko og force majeure Ansvar, risiko og force majeure Ansvar, risiko og force majeure  
Formueplejes forvaltning af kundens midler sker for kundens egen regning og risiko, herunder risikoen for, at kun-
den 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 forbundet med den pågældende investering, idet investe-
ringen kan blive mindre værd eller i værste fald gå tabt som følge af kursændringer. De serviceydelser, Formue-
pleje 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 uro-
ligheder og naturkatastrofer. 

HonoreringHonoreringHonoreringHonorering    
Der gælder et forbud mod at modtage og beholde tredjepartsbetaling i forbindelse med, at Formuepleje yder 
skønsmæssig porteføljepleje til en kunde. Såfremt Formuepleje modtager sådan præmiering, vil Formuepleje hur-
tigst muligt skulle tilbagebetale denne til kunden.  

Formuepleje kan modtage og beholde tredjepartsbetaling i forbindelse med, at Formuepleje til en kunde yder 
ikke-uafhængig investeringsrådgivning eller anden investeringsservice end skønsmæssig porteføljepleje, såfremt 
Formuepleje kan dokumentere, at en sådan betaling er kvalitetsforbedrende jf. gældende lovgivning. Kunden skal 
forinden informeres om eventuelle tredjepartsbetalinger.   

Formuepleje modtager et honorar fra de foreninger, selskabet har indgået aftale om administration, porteføljesty-
ring og investeringsrådgivning med, herunder kapital- og investeringsforeningsafdelinger i Formueplejegruppen. 
Aftalen indebærer, at Formuepleje skal rådgive om placering af afdelingernes formue.  

Foreningernes betaling til Formuepleje fremgår af foreningernes prospekt, som kan findes på hjemmesiden for-
muepleje.dk  

InteressekonflikterInteressekonflikterInteressekonflikterInteressekonflikter    
I et kundeforhold kan der opstå interessekonflikter mellem kunden og Formuepleje. For at sikre, at Formuepleje 
altid agerer i kundens bedste interesse, har Formuepleje udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter, 
der har til formål at identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandel og 



investeringsrådgivning. På bagrund af politikken er der truffet foranstaltninger, der skal sikre, at der ikke opstår 
interessekonflikter til skade for kunden. Politikken kan findes på formuepleje.dk/om-os/governance. 
    
Klager Klager Klager Klager  
Eventuelle klager kan skriftligt rettes til Formueplejes juridiske afdeling. Henvendelse kan ske ved brev til For-
muepleje A/S, Værkmestergade 25, 8. sal, 8000 Aarhus C, att. Klageansvarlig eller på e-mail til klageansvar-
lig@formuepleje.dk. 

Lovvalg og værnetingLovvalg og værnetingLovvalg og værnetingLovvalg og værneting    
Retslige tvister med kunden om disse betingelser afgøres ved dansk ret ved danske domstole. 

Om FormueplejeOm FormueplejeOm FormueplejeOm Formuepleje    
Formuepleje A/S er et datterselskab til Formuepleje Holding A/S. 
 
Formueplejegruppen 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 Tilsynsmyndighed Tilsynsmyndighed 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 vilkåreneÆndring af vilkåreneÆndring af vilkåreneÆndring af vilkårene 
Den til enhver tid gældende version af Formueplejes almindelige forretningsbetingelser vil være tilgængelig på 
formuepleje.dk. 


