København, 20. juni 2022

Divisionsforeningen vedtager regelsæt for ejerskifter i dansk fodbold
Der har været stor fokus på ejerskifter i dansk fodbold de seneste par sæsoner. Nu har
Divisionsforeningens bestyrelse vedtaget et nyt regelsæt. Manglende overholdelse af regelsættet vil
fremover betyde, at en klub kan få frataget sin kontrakttilladelse i forbindelse med et ejerskifte.
Når en person uanset nationalitet fremover køber sig til væsentlig indflydelse i en klub i de fire øverste
rækker, så skal vedkommende opfylde en række krav og levere oplysninger på niveau med det, der er
almindeligt kendt i danske virksomheder, for at kunne bevare klubbens kontrakttilladelse. Formålet er at
skabe større transparens omkring ejerforhold i de danske klubber og beskytte fodboldens og
turneringernes integritet.
Kontrakttilladelsen bevares i udgangspunktet medmindre erhververen/den reelle ejer:
- er straffet for økonomisk kriminalitet såsom hvidvask eller skatteunddragelse,
- er i konkurskarantæne eller i øvrigt har væsentlig og omfattende konkurshistorik,
- har væsentlig indflydelse i et bettingselskab
- er registreret som fodboldagent eller ejer en fodboldagentvirksomhed,
- er underlagt ultimativ kontrol af en nationalstat
- har aktiviteter i lande placeret højt på diverse indekser for korruption, hvidvask eller
terrorfinansiering.
Eller hvor der foreligger øvrige forhold, som medfører en væsentlig risiko for fodboldens og turneringernes
integritet eller omdømme. Der vil være tale om en samlet afvejning af ovennævnte forhold.
Divisionsforeningen kan også kræve et møde med den nye erhverver eller dennes repræsentant, hvor der
gennemgås en erklæring, der skal sikre en vis viden om dansk fodbolds reguleringer og aftaler.
”I en verden med stadig hurtigere transaktioner, mere komplekse pengestrømme og flere internationale
investeringer er det afgørende, at vi medvirker til at sikre kvaliteten i transaktionerne og turneringernes
integritet. Det gør vi ikke mindst for at sikre det bedst mulige grundlag for nuværende ejere og fremtidige
investeringer. Dansk fodbold skylder naturligvis ejere og investorer en kæmpe tak, som en afgørende kraft
bag dansk klubfodbolds fantastiske udvikling. Større gennemsigtighed, sikring af integriteten og sikring af
kendskab til regelsæt og overenskomst har været et stort ønske fra klubberne – og det får vi nu,” udtaler
Divisionsforeningens formand Thomas Christensen.
Det nye regelsæt definerer også, at hvis en person eller gruppe af personer har væsentlig indflydelse over
én klub i Herre-DM, må disse ikke direkte eller indirekte eje mere end 20 % af, eller på anden måde have

tilsvarende indflydelse over, en anden klub i Herre-DM. Hvis de to klubber spiller i samme række, er
grænsen 10%.
”Senere i dag lanceres rapporten fra DBU´s arbejdsgruppe omkring ejerskaber, som ligeledes ser på
problemstillingen i et fremadrettet perspektiv. Det glæder vi os til at arbejde videre med og takker i den
forbindelse for de værdifulde bidrag, som arbejdsgruppen allerede er kommet med til det regelsæt, vi nu
lancerer,” siger Thomas Christensen.
Se hele det nye cirkulære på divisionsforeningen.dk.
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