
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÆNDRING AF FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREKAPITALFONDE 

Med forordning af 25. oktober 2017 (nr. 2017/1991) 

har Europa-Parlamentet og Rådet vedtaget en række 
ændringer til EuVECA-forordningen1. Ændringerne 

har til formål at forbedre rammerne for investeringer 

i små og mellemstore virksomheder. I det følgende 

gennemgås de væsentligste ændringer, der træder i 

kraft den 1. marts 2018. 

 
OVERORDNET OM ÆNDRINGERNE 
Formålet med ændringerne til EuVECA-forordningen 

er at forbedre rammerne for investeringer i små og 

mellemstore virksomheder.   

 

Ændringerne medfører bl.a. en udvidelse af kredsen 
af forvaltere, der kan forvalte EuVECA fonde, og ty-

pen af virksomheder, som EuVECA fonde kan inve-

stere i. Endvidere fastsættes specifikke krav til for-

valternes kapitalgrundlag, ligesom det præciseres, 

at værtslandene ikke må opkræve gebyrer eller an-

dre afgifter i forbindelse med markedsføringen af 
EuVECA fonde. Endeligt justeres registreringsproce-

duren hos hjemlandets tilsynsmyndighed. 

 

FORVALTERE MED FAIF-TILLADELSE 
Forvaltere, der er godkendt efter artikel 6 i AIFM-

direktivet2, gives adgang til at anvende betegnelsen 

”EuVECA” i relation til kvalificerede venturekapital-

fonde. Sådanne forvaltere vil fortsat være omfattet 

af kravene i AIFM-direktivet og vil endvidere skulle 

                                                      
1 Forordning af 17. april 2013 (nr. 345/2013). 
2 Direktiv af 8. juni 2011 (2011/61/EU). 
3 Som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21) og 22), i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU. 
4 Som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i direktiv 2014/65/EU, 
dvs. selskaber, der har en gennemsnitlig markedsværdi på un-
der EUR 200 mio. baseret på kursværdien ved årets udgang i 
de foregående tre kalenderår. 

opfylde en række bestemmelser i EuVECA-forordnin-

gen om berettigede investeringer, målgruppen af in-
vestorer og informationskrav.  

 
KVALIFICEREDE PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER 
Definitionen af kvalificeret porteføljevirksomhed ud-

vides til at omfatte virksomheder, der: 

 
- ikke er optaget til handel på et reguleret marked 

eller i en multilateral handelsfacilitet3 og beskæf-

tiger op til 499 personer, eller 

 

- er små eller mellemstore virksomheder4, der er 

børsnoterede på et SMV-vækstmarked5. 
 

Endvidere ændres definitionen af kvalificeret porte-

føljevirksomhed således, at det alene er på tidspunk-

tet for EuVECA fondens første investering i den på-

gældende virksomhed, at ovenstående krav skal 

være opfyldt. 
  

GEBYRER OG ANDRE AFGIFTER FRA VÆRTS-
LANDE 
Det vil fortsat være forbudt for værtslande at på-

lægge forvaltere krav eller administrative procedu-

rer i forbindelse med markedsføring af EuVECA 

fonde i værtslandet, ligesom værtslandet ikke må 

kræve forudgående godkendelse af markedsførin-

gen, inden denne iværksættes.  

 

5 Som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 12), i direktiv 2014/65/EU, 
dvs. en multilateral handelsfacilitet, der er registreret som et 
SMV-vækstmarked i overensstemmelse med direktivets artikel 
33. 



 
  

 
 
 

Med ændringerne præciseres det, at forbuddet også 

omfatter værtslandes opkrævning af gebyrer og an-
dre afgifter, herunder markedsføringsgebyrer- og 

omkostninger.  

 

KRAV TIL KAPITALGRUNDLAG 
Efter de hidtidige regler skal forvalteren til enhver 

tid have et ”tilstrækkeligt kapitalgrundlag”. I Dan-
mark har der i praksis været et krav om 1/8 af det 

foregående års omkostninger, mens der i andre 

lande har været væsentligt strengere krav. 

 

Med henblik på at ensarte kapitalgrundlagskravet for 

forvaltere af EuVECA fonde, som ikke er FAIF-god-
kendte, er der med ændringerne indført en række 

kumulative krav til niveauet for kapitalgrundlaget, 

som dog er væsentligt lavere og mindre komplekse 

end de beløb, der følger af FAIF-reglernes krav til 

forvaltere med FAIF-tilladelse.  

 
Fremover vil både internt forvaltede EuVECA fonde 

og eksterne forvaltere af EuVECA fonde skulle have 

en startkapital på EUR 50.000. 

 

Herudover vil kapitalgrundlaget til enhver tid skulle 

udgøre mindst 1/8 af det foregående års faste om-

kostninger. Hvis en forvalter ikke har gennemført et 

års aktivitet, er kravet 1/8 af de faste omkostninger 

i den pågældendes forretningsplan. 

 

Hvis værdien af de forvaltede EuVECA fonde oversti-

ger EUR 250 mio., skal forvalteren have et større 
beløb i kapitalgrundlag. Dette yderligere beløb skal 

udgøre 0,02 % af den del af værdien, der overstiger 

EUR 250 mio. Forvalteren kan undgå at fremskaffe 

op til 50 % af det yderligere beløb, hvis forvalteren 

har modtaget en garanti af tilsvarende størrelse fra 

et kreditinstitut eller et forsikringsselskab. 
 

Kapitalgrundlaget skal være investeret i likvide akti-

ver eller let omsættelige aktiver og må ikke omfatte 

spekulative positioner.  

 

Eksisterende forvaltere af EuVECA fonde er undtaget 
fra de nye regler om kapitalgrundlag i de pågæl-

dende fondes løbetid. Disse forvaltere skal sikre, at 

de til enhver tid kan godtgøre, at deres kapitalgrund-

lag er tilstrækkeligt til at videreføre deres virksom-

hed.  

 
REGISTRERING 
Som noget nyt stilles der krav til tilsynsmyndighe-

dens sagsbehandlingstid. 

 

Tilsynsmyndigheden vil fremover skulle give en for-

valter besked om, hvorvidt denne er blevet EuVECA 
registreret, senest to måneder efter at have modta-

get den komplette ansøgning. 

 

Ved en forvalters meddelelse til tilsynsmyndigheden 

om væsentlige ændringer af forudsætningerne for 

dennes første registrering har tilsynsmyndigheden 

én måned fra modtagelse af meddelelsen til at vur-

dere ændringerne. Ændringerne kan kun gennemfø-

res, hvis tilsynet ikke modsætter sig disse inden for 

vurderingsperioden. Vurderingsperioden kan forlæn-

ges med op til 1 måned, hvis tilsynsmyndigheden 

anser det for nødvendigt pga. sagens særlige om-
stændigheder.



 
 
 
 
 
 
 
 

Mazanti-Andersen Korsø Jensen har stor erfaring med venturekapitalfonde og deres investeringer og rådgi-
ver inden for alle områder af venturekapital. Vi har endvidere inden for de seneste år repræsenteret flere 
selskaber fra stiftelsen og frem til succesfuld børsnotering i både Danmark og USA.  

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Ændringerne af EuVECA-forordningen, herunder 
særligt udvidelsen af definitionen af kvalificerede 

porteføljevirksomheder, må forventes at føre til en 

øget anvendelse af reglerne. Et egentligt gennem-

brud for ordningens udbredelse vil dog formentlig 

forudsætte, at EuVECA forordningens anvendelses-

område udvides til også at omfatte de mindre PE-
fonde uden FAIF-tilladelse.   
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Yderligere information om ændringerne kan fås ved 

henvendelse til: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Jakob Mosegaard Larsen 

Partner, advokat, MBA 

E-mail: jml@mazanti.dk 

Direkte tlf.: +45 3319 3720 
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Julie Høi-Nielsen 

Advokat 

E-mail: jhn@mazanti.dk 

Direkte tlf.: +45 3319 3745 

 

Mazanti-Andersen Korsø Jensen 

AdvokatPartnerselskab 

Amaliegade 10 

DK-1256 København K 
Danmark 

tel +45 3314 3536 

mazanti.dk 

 


