
 

 
 

 

 

 

 

Liste over obligationer der opfylder kravene i § 128, stk. 1, nr. 2 

og 3, i lov om investeringsforeninger m.v. 

 
I henhold til § 128, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. må en investeringsforening eller en afde-
ling højst investere sin formue i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent 
eller emittenter i samme koncern inden for bl.a. følgende grænser:  
 

 25 pct. af foreningens eller afdelingens formue i obligationer udstedt af KommuneKredit, skibsfi-

nansieringsinstituttet, danske realkreditinstitutter og lignende kreditinstitutter godkendt af et land, 

der er medlem af Den Europæiske Union, eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med 

på det finansielle område, når institutterne er optaget på en af Kommissionen udarbejdet liste.  

 

 25 pct. af foreningens eller afdelingens formue i særligt dækkede realkreditobligationer og særligt 

dækkede obligationer udstedt af danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller skibsfinansie-

ringsinstituttet eller i tilsvarende særligt dækkede obligationer udstedt af lignende kreditinstitutter 

godkendt af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Fællesskabet har indgået 

aftale med på det finansielle område.  

 

Følgende obligationer er omfattet: 

  
Alle realkreditobligationer udstedt af:  
 

 Nykredit A/S  

 Totalkredit A/S  

 Realkredit Danmark A/S  

 BRFkredit A/S  

 LR Realkredit A/S  

 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab  

 DLR Kredit A/S  

 FIH Realkredit A/S  

 

Institutter som ikke længere eksisterer, men som er fusioneret med ét af ovenstående institutter  

 

Alle særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af:  

 

 Realkredit Danmark A/S  

 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab  

Finanstilsynet 

 

7. juli 2011 

 

J.nr. 541-0037  



  

2 
 

 

Alle særligt dækkede obligationer udstedt af:  

 

 Nykredit A/S  

 Totalkredit A/S  

 BRFkredit A/S  

 DLR Kredit A/S  

 Danske Bank A/S  

 

 

Alle ikke-efterstillede obligationer udstedt af:  

 

 Danmarks Skibskredit A/S  

 

 

Alle obligationer udstedt af:  

 

 KommuneKredit  

 

Finanstilsynet fører et elektronisk register over hver enkel SDO/SDRO udstedelse, der er baseret på 

udstederens indberetning til Finanstilsynet. Det elektroniske register er tilgængeligt på Finanstilsynets 

hjemmeside:  

 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/Register-for-SDOSDRO.aspx  

 

For så vidt angår værdipapirer udstedt af kreditinstitutter, som ikke er godkendt i Danmark, men af en 

stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller stater som Fællesskabet har indgået aftale med, 

henvises til Kommissionens liste, som er tilgængelig på Kommissionens hjemmeside:  

 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/legal_texts/instruments_en.htm  

 

De værdipapirer, der er nævnt på denne liste, vil også være omfattet af lov om investeringsforeninger 

m.v. jf. § 128, stk. 1 nr. 2 og nr. 3. 
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