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Cirkulære nr. 21 af 2022 
  

udstedt af 
  

Divisionsforeningens 
  

bestyrelse 

 

Kontrakttilladelse i forbindelse med overdragelse af væsentlig indflydelse over klubber i Herre-DM og 
divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed 

 

På given foranledning meddeles følgende:   

§ 1 Indledning og definitioner  

1.1 Dette cirkulære finder anvendelse på divisionsklubber i Herre-DM samt enhver fysisk eller juridisk 
person, som direkte eller indirekte erhverver væsentlig indflydelse over en klub i Herre-DM.  

 

1.2 ”Væsentlig indflydelse” foreligger, når erhververen eller personer, der handler i forståelse med 
denne, direkte eller indirekte besidder mindst en tredjedel af stemmerettighederne i en klub, 
medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør væsentlig 
indflydelse.  

”Væsentlig indflydelse” foreligger desuden, når en erhverver eller personer, der handler i 
forståelse med denne, der ikke besidder mindst en tredjedel af stemmerettighederne i en klub, 
har råderet over mindst en tredjedel af stemmerettighederne i klubben i kraft af en aftale eller 
har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i klubbens centrale 
ledelsesorgan. 

Ved opgørelsen af stemmerettigheder medregnes eventuelle stemmerettigheder, som knytter sig 
til ejerandele, der besiddes af klubben selv eller af klubbens dattervirksomheder.  

Såfremt erhvervelsen af ejerandele i en klub sker ved arv, kreditorforfølgning eller som 
overdragelse inden for samme koncern, foreligger der ikke væsentlig indflydelse i cirkulærets 
forstand.  

I relation til børsnoterede klubber har den i cirkulæret anvendte definition af ”væsentlig 
indflydelse” samme betydning som definitionen af ”kontrol” i kapitalmarkedslovens § 44. I 
cirkulæret anvendes dog begrebet ”væsentlig indflydelse” med henblik på at omfatte såvel 
børsnoterede som ikke-børsnoterede klubber.  

For så vidt angår børsnoterede klubber, hvor erhververen kan påvise at være omfattet af en af 
undtagelserne i kapitalmarkedsloven § 46, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller hvor Finanstilsynet konkret har 
truffet afgørelse om dispensation i medfør af kapitalmarkedslovens § 46, stk. 2, lægges dette til 
grund ved Divisionsforeningen administrations vurdering af, om cirkulærets regler om erhvervelse 
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finder anvendelse på transaktionen, idet der i så fald ikke er tale om erhvervelse af væsentlig 
indflydelse. 

1.3 Ordet “kontraktklub” bruges som fællesbetegnelse for følgende juridiske enheder i Herre-DM:  

a) Klubber, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse udstedt i medfør af 
lovenes § 17.4, nr. 1 og  

b) tredjemænd, der driver kontraktfodboldvirksomhed på grundlag af en tilladelse, som er stillet 
til deres rådighed i overensstemmelse med lovenes § 17.4, nr. 2. 

 

1.4 Ordet “divisionsklub” eller ”klub” bruges som fællesbetegnelse for kontraktklubber og øvrige 
klubber i Herre-DM. 

 

1.5 Begrebet ”reel ejer” bruges i den betydning, som fremgår af selskabslovens regler.    

1.6 Ved erhvervelse af væsentlig indflydelse, jf. cirkulærets § 1.2, bortfalder klubbens 
kontrakttilladelse automatisk og uden varsel, jf. dog § 1.7.  

Klubbens eksisterende spillerkontrakter består.  

 

1.7 Kontrakttilladelse kan bevares eller generhverves, såfremt erhververen dokumenterer at opfylde 
kravene i dette cirkulære enten på tidspunktet, hvor man opnår væsentlig indflydelse, jf. 
cirkulærets § 1.2, forud herfor eller efterfølgende.  

 

§ 2 Oplysningskrav  

2.1 Klubben skal straks informere Divisionsforeningens administration om enhver erhvervelse af 
væsentlig indflydelse, som defineret i dette cirkulæres § 1.2, som sker efter cirkulærets 
vedtagelse. 

 

2.2 Ved enhver erhvervelse af væsentlig indflydelse som defineret i dette cirkulæres § 1.2, efter 
cirkulærets ikrafttrædelse, skal klubben til Divisionsforeningens administration fremsende 
følgende oplysninger:  
 
a) Navn og identifikationsnummer på erhververens reelle ejere, samt selskabsnavn og 

virksomhedsnummer. 
 

b) En oversigt over den reelle ejers samlede ejerskaber af andre virksomheder på over 5 %. 
 

c) En liste over adgang til verificering af ovenstående oplysninger, eller selve de verificerede 
oplysninger, herunder kopi af pas/kørekort. Ved danske aktiviteter er henvisning til CVR-
registret tilstrækkeligt, men der skal tillige sendes en oversigt over den reelle ejers globale 
aktiviteter. 

 
d) Uanset lovkravene i den pågældende reelle ejers jurisdiktion: Regnskaber for de seneste tre 

år, ejeroplysninger og lignende, der giver et retvisende indblik i den reelle ejers aktiviteter.  
Erhververen skal sikre, at oplysningernes korrekthed er verificeret af en advokat eller revisor 
i overensstemmelse med EU’s regler for godkendte revisorer, eller hvad der svarer dertil i 
erhververens jurisdiktion. Erhververen afholder selv omkostningerne hertil.    
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Oplysningerne skal tilsendes Divisionsforeningens administration på dansk eller engelsk. 
Oplysninger på andre sprog accepteres ikke.  

2.3 Erhververen skal på forespørgsel fra Divisionsforeningens administration levere uddybende 
oplysninger, såfremt dette efter Divisionsforeningens administrations vurdering skønnes 
nødvendigt for opfyldelsen af dette cirkulæres § 3. 
 

 

§ 3 Sikkerhed for fodboldens og turneringernes integritet  

3.1 Efter gennemgang af oplysningerne i § 2 foretager Divisionsforeningens administration en 
vurdering af, om kontrakttilladelse kan tildeles på ny.  
 
Afgørelse træffes inden for en sagsbehandlingstid på op til 3 uger fra det tidspunkt, hvor 
Divisionsforeningens administration har modtaget alle nødvendige oplysninger, jf. cirkulærets § 
2. Endelig tildeling af kontrakttilladelse er dog betinget af, at erhververen tillige opfylder 
cirkulærets § 4.  
 

 

3.2 Divisionsforeningens administration foretager en helhedsvurdering af, om kontrakttilladelse kan 
bevares henholdsvis, meddeles på ny. Formålet med vurderingen er at sikre fodboldens og 
turneringernes integritet og omdømme. Kontrakttilladelse meddeles som udgangspunkt, 
medmindre erhververen eller dennes reelle ejere opfylder et eller flere af følgende forhold:  
 

- Er tidligere straffet for økonomisk kriminalitet, herunder også skatteunddragelse og 
hvidvask, jf. hvidvasklovens bestemmelser, eller andre alvorlige forseelser;  

- Er i konkurskarantæne eller i øvrig har væsentlig og omfattende konkurshistorik; 
- Har aktiviteter i lande med høj placering på indekser for korruption og/eller hvidvask eller 

terrorfinansiering;  
- Har væsentlig indflydelse i et bettingselskab; 
- Er ejer af en fodboldagentvirksomhed eller registreret som fodboldagent; 
- Er underlagt ultimativ kontrol af nationalstater. 

 
Øvrige forhold end de ovenfor oplistede, som medfører væsentlig risiko for fodboldens og 
turneringernes integritet eller omdømme, kan konkret danne grundlag for afslag, ligesom der for 
de første tre forhold foretages en konkret vurdering af oplysningerne og aktiviteterne. 
 

 

§ 4 
 
4.1 

Sikkerhed for viden om dansk fodbold 
 
Ved erhvervelse af væsentlig indflydelse, jf. § 1.2, efter cirkulærets ikrafttrædelse skal 
erhververen, eller en til erhververen erhvervsmæssig tilknyttet repræsentant, afgive en tro- og 
loveerklæring på, at erhververen er bekendt med en række reguleringer og aftaler. 
 
Erklæringen omfatter Divisionsforeningens gældende regler, Overenskomsten mellem 
Spillerforeningen og Divisionsforeningens Arbejdsgiverforening, samt dele af licensreglerne for 
den givne række, i hvilken erhververen ønsker at erhverve væsentlig indflydelse i en klub. 
 
Alle erhververe tilbydes en gennemgang af erklæringen fra Divisionsforeningens administration. 
Divisionsforeningens administration kan på baggrund af erhververens konkrete forhold kræve, at 
erhververen, eller en til erhververen erhvervsmæssig tilknyttet repræsentant, deltager på et 
møde, hvor erklæringen gennemgås, i hvilket tilfælde Divisionsforeningens administration er 
forpligtet til at være tilgængelig for et sådant møde indenfor højst 3 hverdage. 
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§ 5 

 
Krav til divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed 
 

 

5.1 Ingen klub i Herre-DM må være koncernforbundet eller under fælles kontrol med en anden klub i 
Herre-DM. 
 

 

5.2 Hvis en person eller gruppe af personer har væsentlig indflydelse over én klub i Herre-DM, må 
vedkommende person eller gruppe af personer ikke direkte eller indirekte eje mere end 20 % af 
ejerandelene eller stemmerettighederne i, eller på anden måde have tilsvarende indflydelse over, 
en anden klub i Herre-DM. 

Hvis de to klubber spiller i samme række, må denne person eller gruppe af personer ikke direkte 
eller indirekte eje mere end 10 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i, eller på anden måde 
have tilsvarende indflydelse over, den anden klub i Herre-DM. 
 

 

5.3 Ingen person må være bestyrelsesmedlem eller registreret direktør i mere end én klub i Herre-
DM. 
 

 

5.4 Overtrædes forbuddene i cirkulærets §§ 5.1-5.3, kan Fodboldens Disciplinærinstans inddrage en 
eller flere af de involverede divisionsklubbers tilladelse til at drive kontraktfodbold i 
overensstemmelse med lovenes § 21.4, nr. 4, jf. også dette cirkulæres § 8.3.   
 

 

§ 6  Procedurer 
 

 

6.1 Divisionsforeningens administration iværksætter alene godkendelsesproceduren på baggrund af 
konkrete henvendelser fra klubberne vedr. nye erhververe af væsentlig indflydelse, jf. cirkulærets 
§ 1.2. 
  
Godkendelsesproceduren og godkendelse kan ske forud for en transaktion.  
 

 

6.2 De oplysninger, som tilgår Divisionsforeningens administration i forbindelse med de 
administrative procedurer omkring en transaktion omfattet af dette cirkulære, herunder 
dokumentation for, for at erhververen opfylder kravene i dette cirkulæres § 3, behandles strengt 
fortroligt af Divisionsforeningens administration og i overensstemmelse med gældende 
persondataregler og kravene i Markedsmisbrugsforordningen for så vidt angår de børsnoterede 
klubber.  
 
I forbindelse med afgørelsen udgår alene offentlig meddelelse om, hvorvidt en given klub har eller 
ikke har kontrakttilladelse. I forhold til de børsnoterede klubber koordineres offentliggørelsen 
med klubberne sådan, at de har mulighed for at iagttage deres oplysningspligt efter 
Markedsmisbrugsforordningen. 
 

 

6.3 For sagsbehandlingen i forbindelse med en (påtænkt) transaktion, jf. cirkulærets § 1.2, og 
vurderingen af, om kontrakttilladelse kan bevares eller generhverves, opkræves klubben 7.500 
DKK i administrationsgebyr.  
 
Gebyret går til finansiering af administrative ressourcer, der er nødvendige for at kontrollere og 
formidle forudsætningerne for opfyldelsen af kravene i dette cirkulære og skal være indbetalt, før 
sagsbehandlingen påbegyndes.  
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6.4 Såfremt klubben ikke i første omgang har fremsendt de af cirkulærets § 2.2 afkrævede oplysninger 
til brug for administrationens vurdering, således at der må indhentes yderligere oplysninger, 
opkræves et tillægsgebyr på 5.000 DKK pr. erhverver. 
 

 

§ 7 Løbende forpligtelser  

7.1 Klubben er efter godkendelse forpligtet til at sikre, at erhververen overholder reglerne i dette 
cirkulære under ejertiden.  
 
Såfremt forudsætningerne for kontrakttilladelse ændrer sig, er klubben forpligtet til at orientere 
Divisionsforeningens administration hurtigst muligt efter at være blevet opmærksom herpå.  
 
Hvis forudsætningerne for kontrakttilladelse bortfalder, tilbagekaldes klubbens kontrakttilladelse, 
og erhververen må på ny dokumentere at opfylde kravene i dette cirkulære, før kontrakttilladelse 
kan generhverves. 
 

 

§ 8 Overtrædelse af cirkulæret  

8.1 Divisionsforeningens administration kan afvise at tildele en kontrakttilladelse, hvis 
bestemmelserne i dette cirkulære ikke overholdes. 
 

 

8.2 Divisionsforeningens administration kan desuden med to måneders varsel tilbagekalde en 
allerede meddelt kontrakttilladelse, hvis bestemmelserne i dette cirkulære, ikke længere 
overholdes. 
 

 

8.3 Overtrædelse af dette cirkulære sanktioneres af Fodboldens Disciplinærinstans, jf. DBU’s Loves § 
30.1, litra a) - d). 
 

 

§ 9 Dispensation  

9.1 Divisionsforeningens administration kan på anmodning, og hvor det vurderes nødvendigt, 
dispensere fra bestemmelserne i dette cirkulære. 
 

 

§ 10 Klageadgang  
 

 

10.1 Divisionsforeningens administrations afgørelser og beslutninger i henhold til dette cirkulære kan 
påklages skriftligt til Fodboldens Disciplinærinstans inden for 2 uger, jf. DBU’s Loves § 17.6.   
 

 

§ 11 Ikrafttrædelse  

11.1 Cirkulæret er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse den 16. juni 2022 og træder i kraft den 
1. juli 2022  

 

11.2 Samtidig ophæves DBU’s Cirkulære nr. 59 (2010) Divisionsklubbers indbyrdes uafhængighed 
f.s.v.a. klubber i Herre-DM. 
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Brøndby, den 16. juni 2022 
 

På bestyrelsens vegne 
Thomas Christensen 

 
 

Cirkulæret er sendt til: 
 
- Alle klubber i Herre-DM  
- Kvindedivisionsforeningen 

• - Spillerforeningen 
• - Foreningen af Lokalunioner 
• - Lokalunionerne  
• - Divisionsforeningens bestyrelse 
• - DBU’s bestyrelse  
• - DBU’s administration 
•  

 
 

 


