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ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 

xxx 

Registrering i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask 

 

Erhvervsstyrelsen har den xxx modtaget en anmodning om optagelse af xxx, 

CVR-nr. xxx i styrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask jf. hvidvasklo-

vens § 31. Styrelsen blev oplyst om, at du som direktør skulle registreres og i 

denne forbindelse har du givet tilladelse vores indhentning af din straffeattest 

fra politiet. 

 

Erhvervsstyrelsen fik dermed konstateret, at du er dømt for bl.a. bedrageri og 

underslæb ved retterne i xxx og i xxx, hvorfor styrelsen har den xxx modtaget 

domsudskrifterne daterede den xxx 2006 og xxx 2006. 

 

Erhvervsstyrelsen må i henhold til hvidvasklovens § 31 stk. 2, ikke registrere 

virksomheder og personer i Registeret til bekæmpelse af hvidvask, hvis med-

lemmer af ledelsen er dømt for et strafbart forhold, og det udviste forhold be-

grunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. 

 

Erhvervsstyrelsen har foretaget en konkret vurdering af sagernes samlede 

aspekter, herunder ved at sammenholde det begåede forhold og dommens 

præmisser med karakteren af de pligter og opgaver, som du vil blive pålagt i 

henhold til hvidvaskloven. 

 

Det fremgår af domsudskriften fra retten i xxx, at du er blevet idømt en betin-

get fængselsstraf på fire måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, samt 

§ 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 89, for tre tilfælde af bedrageri i perioden xxx 2004 – 

xxx 2004. 

 

Det fremgår af domsudskriften fra xxx, at du er blevet idømt en delvist betinget 

fængselsstraf på ni måneder, jf. straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 278, stk. 1, nr. 

1 og jf. § 279, § 296, stk. 1, nr. 2, litra d, jf. tidligere § 296, stk. 1, nr. 2, jf. § 89 

for 12 tilfælde af bedrageri, et tilfælde af underslæb samt to tilfælde af, at give 

urigtige eller vildledende oplysninger om juridiske personers forhold ved an-

meldelse til registreringsmyndighed i perioden xxx 1999 - xxx 2002. 

 

Særligt lægger Erhvervsstyrelsen vægt på, at der har været tale om gentagne 

domme samt at domstolen har fundet, at der har været tale om en systematisk 

og ret professionel kriminalitet, begået i forening med en medgerningsmand 

over en længere periode på over to år. Erhvervsstyrelsen lægger desuden vægt 

på, at der er tale om i alt xxx gentagelsestilfælde af bedrageri, formuetab på i 
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alt mere end 200.000,- DKK samt uberettiget registrering af kapitalforhøjelser 

på henholdsvis over 5.000.000,- DKK og 50.000.000 EUR. 

 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at de strafbare forhold, som du er dømt for 

at have begået, giver grund til at antage at der er en risiko for misbrug, herun-

der i forhold til de pligter og opgaver som virksomheden og dermed du som di-

rektør ville blive pålagt efter hvidvaskloven, såfremt du blev optaget i Registe-

ret til bekæmpelse af hvidvask. 

 

Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at du ikke bør registreres 

i Registeret til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen skal for god ordens 

skyld gøre opmærksom på, at den der udøver virksomhed, der er omfattet af 

registreringspligten efter hvidvaskloven, uden at være registreret i Registeret til 

bekæmpelse af hvidvask, kan straffes med bøde jf. hvidvaskloven § 37, stk. 1. 

 

Klagevejledning 

 

Afgørelsen kan i henhold til hvidvaskloven § 36 indbringes for Erhvervsanke-

nævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, ean@erst.dk  

En eventuel klage skal være Erhvervsankenævnet i hænde senest fire uger efter, 

at afgørelsen er truffet. 

 

Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med 

en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, så-

fremt der gives medhold i klagen, jf. § 7 og § 15, stk. 4, i bekendtgørelsen om 

Erhvervsankenævnet (nr. 1154 af 18. december 1994). 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

xxx 

Fuldmægtig 


