
 DE NYE HVIDVASKREGLER I PRAKSIS                            

 

Morgenseminar særligt for ejendomsmæglere og revisorer    

Vil din virksomhed kunne tåle et tilsyn?
Vi går i dybden med de nye hvidvaskregler og deres praktiske betydning. 
Gennem teori og konkrete eksempler bliver du klædt på til håndtering af 
de skærpede krav i forhold til hvidvasklovgivningen og et eventuelt tilsyn. 

 

Den 6. december 2017 kl. 8 - 11 
hos Focus Advokater, Odense 



KLAR TIL ET BESØG AF TILSYNSMYNDIGHEDEN? 

De nye hvidvaskregler trådte i kraft den 26. juni 2017 og  
indebærer væsentlige ændringer i kravene til virksomhed-
ernes arbejdsprocesser, dokumentationskrav m.m.

Tilsynet er skærpet og interessen markant for at  
bekæmpe de kriminelles misbrug af danske virksomheder  
og det finansielle system til hvidvask. Der er med rette  
god grund til at sikre, at reglerne overholdes, og at din  
virksomhed undgår sanktioner, herunder bøde. 

På dette seminar stiller vi skarpt på reglerne og deres  
praktiske betydning for ejendomsmægler- og revisor- 
branchen.  

Du får bl.a. svar på:  

 ▪ Hvad indebærer de nye hvidvaskregler?
 ▪ Hvem bærer ansvaret for overholdelse af reglerne?
 ▪ Hvilke forpligtelser har din virksomhed, og hvilken  

    betydning har de for arbejdsprocesserne i virksomheden?
 ▪ Råd og vejledning i relation til dokumentkrav.

Læs mere om programmet og indlægsholderne på de  
følgende sider.

Der udleveres materiale og deltagerbevis, og der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne og de 
øvrige deltagere om den praktiske håndtering af reglerne. 

Vi glæder os til at se dig! 

TID OG STED
Onsdag den 6.12.2017 kl. 8.00 - 11.00 
Focus Advokater P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C

PRIS
750 kr. + moms pr. pers./ 2 pers. for 1.000 kr. + moms
Prisen inkluderer forplejning og materialer

TILMELDING  
Senest den 29.11.2017 på 
www.focus-advokater.dk/arrangementer



08.00    MORGENMAD OG VELKOMST

08.15   DE NYE HVIDVASKREGLER, v/Maria Malling Eriksen, Focus Advokater P/S 
Få overblik over de væsentligste ændringer: 

 ▪ Risikovurdering
 ▪ Politikker, procedurer og kontroller
 ▪ Whistleblowerordning
 ▪ Reelle ejere
 ▪ Politisk eksponerede personer.

09.30   PAUSE & NETVÆRK
Her vil der bl.a. være mulighed for at drøfte konkrete emner med indlægsholderne og et par advokater fra vores 
afdeling for fast ejendom. 

09.50   REGLERNES BETYDNING FOR EJENDOMSMÆGLERE OG REVISORER, v/Kristina Juul Nielsen, Focus Advokater P/S
 ▪ Sammenhæng med persondata
 ▪ Faldgruber i øvrigt
 ▪ Sanktioner.

 

11.00    TAK FOR I DAG!

PROGRAM



MARIA MALLING ERIKSEN 

Maria Malling Eriksen er advokat og partner i Focus Advokater. Hun er specialiseret inden for selskabsret  
og virksomhedsoverdragelser samt immaterialret. Maria Malling Eriksen underviser også i kreditsikring  
ved Syddansk Universitet.

INDLÆGSHOLDERNE

KRISTINA JUUL NIELSEN 

Kristina Juul Nielsen er advokatfuldmægtig og tilknyttet Focus Advokaters afdeling for selskabs- og 
skatteret samt afdelingen for ansættelsesret. Derudover underviser hun i selskabsret ved Syddansk  
Universitet. 

FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel 63 14 20 20   www.focus-advokater.dk 

ODENSE  ∙  KOLDING  ∙  KØBENHAVN  ∙  HAMBORG

Indlægsholderne er en del af Focus Advokaters hvidvask-team. De bistår vores kunder med juridisk rådgivning og overholdelse  
af hvidvasklovgivningen.
 
   
Focus Advokater er et af de største advokatfirmaer i Syddanmark med 75 medarbejdere, herunder 36 jurister. Vi arbejder i integrerede teams, hvor 
kunden får adgang til flere specialiserede juridiske kompetencer, uanset hvilken sag der måtte være tale om. Vi har kontorer i Odense, Kolding, Køben-
havn og Hamborg. For yderligere information - tjek focus-advokater.dk. 


