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ERHVERVSMINISTERIET 

Til bestyrelsen for Forenet Kredit f.m.b.a. 

 

Sendt til foreningens digitale postkasse 

 

Forenet Kredit f.m.b.a., CVR-nr. 74 25 20 28 

 

Erhvervsstyrelsen anmodede i brev af 10. april 2018 om en redegørelse 

for de forhold vedrørende foreningens valg, som Økonomisk Ugebrev Fi-

nans/CFO beskrev i en række artikler af 9. april 2018. 

 

Foreningen har i brev af 20. april 2018 indsendt en redegørelse med tilhø-

rende 11 bilag og redegjort nærmere for valgenes afvikling og forholdt sig 

enkeltvis til de konkrete påstande i artiklerne. 

 

Det bemærkes indledningsvis, at Erhvervsstyrelsen i henhold til lov om 

visse erhvervsdrivende kap. 5 fører tilsyn med omdannede tidligere finan-

sielle virksomheder, herunder Forenet Kredit f.m.b.a. 

 

Tilsynet omfatter godkendelse af vedtægtsændringer, ekstraordinære di-

spositioner og mulighed for tilsynsmyndigheden til at indkalde til en ge-

neralforsamling, repræsentantskabsmøde el.lign. Der er tale om et legali-

tetstilsyn, hvor styrelsen skal påse, om loven og vedtægten overholdes. 

Styrelsen kan om nødvendigt give påbud om at bringe forhold i overens-

stemmelse med loven eller vedtægten, hvis der er sket overtrædelser heraf.  

 

Vi har derfor gennemgået foreningens redegørelse og de medsendte bilag 

med henblik på at påse, hvorvidt der er sket overtrædelse af loven eller 

vedtægten. 

 

Erhvervsstyrelsen tager Forenet Kredits redegørelse til efterretning og fin-

der efter en samlet vurdering ikke, at der er grundlag for at fastslå, at der 

er sket overtrædelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller 

Forenet Kredits vedtægter. Styrelsen har særligt lagt vægt på udtalelserne 

fra den eksterne og interne revision og VP Securities A/S. 

 

Erhvervsstyrelsen foretager os derfor ikke yderligere, og vi anser herefter 

sagen for afsluttet. 
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Hvis I har spørgsmål eller kommentar, skal I være velkomne til at kon-

takte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Emil Bach Worsøe 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 35 29 14 12 

E-post EmiWor@erst.dk 


