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opslagsværk Lov om finansiel virksomhed er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven
trådte i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 2. udgave, er den eneste bog, der omfatter
loven. Formålet med lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og forfatterne har derfor
tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret. De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og
inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant praksis, herunder afgørelser. Med hjemmel i
loven er der udstedt et stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I kommentaren er

disse omtalt, hvor de har større betydning for forståelsen af lovens bestemmelser. Nyt i 2. udgave
Lovgivningen ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til, hvorfor en ny udgave er
påkrævet. Dog har der ikke været markante ændringer i lovgivningen siden 1. udgaven fra 2007. Bogen
findes også i en onlineversion, som opdateres løbende. Læs mere om onlineversionen her. Om forfatterne:
Merete Hjetting, kontorchef Finansrådet Marianne Simonsen, underdirektør, Jura og Kommunikation,

Finansiel Stabilitet A/S Thomas Kjøller, advokat Kromann Reumert Malene Stadil, underdirektør Danske
Bank
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er en af de mest omfattende enkeltlove, der findes i dag. Loven trådte

i kraft i 2004, og denne lovkommentar, som nu foreligger i 2.
udgave, er den eneste bog, der omfatter loven. Formålet med

lovkommentaren er at give praktikeren et anvendeligt værktøj, og
forfatterne har derfor tilstræbt at gøre kommentaren meget detaljeret.

De enkelte bestemmelser i hver paragraf forklares grundigt og
inddrager baggrund og formål. Der henvises løbende til relevant
praksis, herunder afgørelser. Med hjemmel i loven er der udstedt et



stort antal bekendtgørelser, vejledninger og indberetningsskemaer. I
kommentaren er disse omtalt, hvor de har større betydning for

forståelsen af lovens bestemmelser. Nyt i 2. udgave Lovgivningen
ændres adskillige gange hvert år, ligesom der kommer ny praksis til,
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