
 

 

 

 

 

Kandidatskema til investorforum i Fundmarket A/S 

Opstilling af kandidat til valg i 2022 

 

I henhold til § 98 i Lov om finansiel virksomhed afholder Investeringsforvaltningsselskabet 

Fundmarket A/S’ investorforum valg af ét medlem til Selskabets bestyrelse. Reglerne herfor er fastsat 

i Selskabets vedtægter samt valgregulativ. Kandidater kan opstilles i opstillingsperioden. 

Opstillingsperiode: 25. februar 2022 – 9. marts 2022 kl. 16.00. Materialet (kandidatskema og bilag) 

skal være Selskabet i hænde senest den 9. marts 2022 kl. 16.00 på kontakt@fundmarket.dk. 

Valghandlingsperiode: 25. marts 2022 - 1. april 2022 kl. 16.00. I valghandlingsperioden kan der 

anmodes om deltagerbevis til valgmødet eller afgives fuldmagt til stemmeafgivelse på valgmødet. 

Deltagelse i valgmødet kræver gyldigt deltagerbevis. Fuldmagt skal være skriftlig, underskrevet og 

dateret. Fuldmagter er kun gyldige, hvis de er Selskabet i hænde inden udløb af 

valghandlingsperioden. Anmodning om deltagerbevis eller afgivelse af fuldmagt sendes til Selskabet 

på kontakt@fundmarket.dk inden udløb af valghandlingsperioden. 

Valgmøde: Digitalt valgmøde den 4. april 2022 kl. 7.00. Deltagelse i valgmødet kræver gyldigt 

deltagerbevis. 

Offentliggørelse af valgresultat: Senest 6. april 2022 på Fundmarket.dk 

Omfattede foreninger: Investeringsforeningen PortfolioManager, Kapitalforeningen 

PortfolioManager. Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i en af de af Selskabet 

administrerede foreninger. 

Fundmarket A/S vurderer, om kandidaten opfylder kravene til at blive valgt.  

Oplysninger om Finanstilsynets Fit & Proper krav findes på Finanstilsynets hjemmeside. 
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1. Oplysninger om kandidaten 

 

Jeg ønsker hermed at opstille som kandidat til investorforummets valg af ét medlem til bestyrelsen i 

Fundmarket A/S. 

 

Fulde navn:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Fødselsdato: _____________________________________________________________________ 

Uddannelse:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Stilling og ansættelsessted: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Øvrige bestyrelsesposter:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Kandidatens specifikke kompetencekrav inden for investeringsforvaltning 

Lovgivningen foreskriver, at bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal have tilstrækkelige 

kompetencer -både individuelt og kollektivt. 

Dette følger bl.a. af Lov om finansiel virksomhed §70, stk. 4: ”Bestyrelsen for den finansielle 

virksomhed skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og 

erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.” 

Lov om finansiel virksomhed §64: ”Et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel 

virksomhed 

1. skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller 

stillingen, 

2. skal have tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig 

uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen, 

3. må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller 

anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan 

varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde, 

4. må ikke have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller 

gældssanering, 

5. må ikke på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab, som medlemmet ejer, deltager 

i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre den finansielle 

virksomhed tab eller risiko for tab, 

6. må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at medlemmet ikke vil varetage 

hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. 
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Kandidaten skal angive sin vurdering af sine kompetencer på de forskellige kompetenceområder med 

værdierne 1-4 (1=Ej relevant, 2=Lav, 3=Medium, 4=Høj) 

 

Kompetenceområde 

Din kompetence på 

området? (1-4) 

Kerneydelsen: Administration af UCITS og AIF 

 

 

Markedet for investeringsforvaltning og potentielle kunder for 

Fundmarket A/S 

 

 

Risikostyring i IFS, FAIF, UCITS og AIF 

 

 

Regnskab og økonomi, herunder kapital og solvens for 

investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative 

investeringsfonde 

 

 

Selskabsledelse / corporate governance 

 

 

Hvidvask og anti-terrorfinansiering 

 

 

Compliance 

 

 

IT-sikkerhed 

 

 

Outsourcing og tilhørende risici 

 

 

ESG og bæredygtighed og tilhørende regulatoriske krav   

Finansmarkedet 
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3. Kandidaten er indstillet af 

☐ Fundmarket A/S 

☐ Investor 

Investors fulde navn:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

☐ Investor er medlem af Investeringsforeningen PortfolioManager 

☐ Investor er medlem af Kapitalforeningen PortfolioManager 

Investors konto-nr. hos VP eller Fundmarket.dk:__________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

☐ Investor- eller forbrugerorganisation 

Navngiv organisation og kontaktperson:________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Krav om dokumentation fra kandidaten  

Kandidaten skal vedlægge følgende bilag til kandidatskemaet: 

1. CV med erhvervsforløb 

2. Vellignende foto 

3. Signeret og dateret billedlegitimation 

4. Kort redegørelse om kandidatens egnethed som bestyrelsesmedlem i Fundmarket A/S samt 

redegørelse for eventuelle interessekonflikter med kandidatens aktuelle hverv  
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5. Kandidatens erklæringer 

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger i kandidatskema og bilag er korrekte. 

Jeg erklærer at have læst Fundmarket A/S’ vedtægter og valgregulativ. 

Jeg erklærer, at jeg er indforstået med, at jeg skal indsende min digitale straffeattest til Fundmarket 

A/S, hvis jeg opstilles på kandidatlisten. 

Jeg er indforstået med, at en investor ikke kan opstille sig selv og at hver investor kan kun opstille én 

kandidat. 

Med opstilling af min kandidatur giver jeg Fundmarket A/S tilladelse til at offentliggøre oplysninger 

(uddrag af CV samt foto) om mig på Fundmarket.dk i forbindelse med offentliggørelse af 

kandidatliste og valgresultat. 

Jeg erklærer, at jeg har gjort mig bekendt med Finanstilsynets Fit & Proper krav, og jeg er indforstået 

med, at Fit & Proper godkendelse er en forudsætning for at kunne bestride posten som 

bestyrelsesmedlem i Fundmarket A/S.  

Jeg erklærer, at såfremt jeg vælges som investorrepræsentant i bestyrelsen for Fundmarket A/S, vil 

jeg straks selv indsende anmodning til Finanstilsynet om Fit & Proper godkendelse. 

Jeg er indforstået med, at det af investorforummet udpegede bestyrelsesmedlem har samme 

rettigheder, ansvar og pligter, herunder tavshedspligt, som øvrige bestyrelsesmedlemmer i 

Fundmarket A/S. 

Jeg er opmærksom på, at jeg som kandidat til investorforum skal opfylde de sædvanlige regler om 

bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed, som fremgår af lovgivningen. 

 

 

Dato:  

 

 

______________________________________________ 

Kandidatens underskrift 


