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1. Indledning
DVCA skal hermed afgive foreningens høringssvar vedrørende implementeringsmæssige
tekniske standarder (ITS’er) til Kommissionen fsva EuVECA-forordningen.
Formålet med ITS 160 er at optimere og effektivisere proceduren i forbindelse med
notifikation fra den kompetente myndighed i det land, hvor en forvalter af en kvalificeret
venturekapitalfond (forvalteren) er registreret (registreringslandet), til de lande, hvor
Forvalteren har til hensigt at markedsføre den enkelte venturefond (markedsføringslandene)
og ESMA efter EuVECA forordningens artikel 14(1) d).
2. Indhold
I henhold til EuVECA-forordningens artikel 16(1) skal den kompetente myndighed i
registreringslandet notificere den kompetente myndighed i hvert af markedsføringslandene
umiddelbart efter registrering af forvalteren samt ved visse ændringer i relation til hertil.
I medfør af ITS 160 skal den kompetente myndighed i registreringslandet foretage sådanne
notifikationer pr. e-mail. Hidtil har praksis været, at disse notifikationer er blevet fremsendt
med almindeligt brev.
Notifikationen skal udarbejdes på den formular, som er vedlagt ITS 160 som bilag 1,
herunder indeholde oplysninger om:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

myndigheden i registreringslandet,
forvalteren og venturefonden,
markedsføringslandene samt
hvilken af de i artikel 16(1) nævnte forhold, der notificeres. Det er min
opfattelse, at notifikationens indhold svarer til EuVECA-forordningens
bestemmelser.

ITS 160 træder i kraft dagen efter publicering i det Europæiske Unions Tidende.
3. Konsekvenser og eventuelle uhensigtsmæssigheder
DVCA er ikke af den opfattelse, at ITS 160 har negative konsekvenser for europæiske
venturefonde. Tværtimod, er der tale om en effektivisering i notifikationsproceduren internt
mellem de kompetente myndigheder, som må forventes at forkorte notifikationsprocessen i
forhold til markedsføringslandene. Den reelle praktiske betydning heraf er dog ifølge
foreningens opfattelse relativt begrænset.
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Som ved al anden elektronisk kommunikation, forudsætter notifikation pr. e-mail, at de
kompetente myndigheder lever op til gældende standarder inden for datasikkerhed.
Herudover ses der ikke at være uhensigtsmæssigheder for europæiske venturefonde
forbundet med vedtagelsen af ITS 160.
4. Øvrige bemærkninger
Efter vores opfattelse er de virkelige udfordringer i relation til notifikationen af markedsføringslandene relateret til de registreringsgebyrer, som opkræves for, at en forvalter må
markedsføre en venturefond på Markedsføringslandets område.
I visse medlemslande har dette gebyr af en sådan størrelse, at det efter vores opfattelse
risikerer at begrænse udbredelsen af EuVECA-registreringer. Særligt henset til
bestemmelserne i forordningens artikel 14 (3) og 16 (2), mener vi, at dette er problematisk.
Denne problemstilling er dog ikke direkte forbundet med vedtagelsen af ITS 160.

Med venlig hilsen
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