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Tilladelse til at drive virksomhed som forbrugs-

lånsvirksomhed 

 

Finanstilsynet har behandlet 2020 Finance ApS’ ansøgning af 31. december 

2019 om tilladelse til at udøve virksomhed som forbrugslånsvirksomhed i 

medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 450 af 24. april 2019 om forbrugslånsvirksom-

hed.   

 

Til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen, er der indsendt føl-

gende dokumentation og oplysninger: 

 

 Dokumentation for, at virksomheden har forretningsgange for god 

skik, kreditværdighedsvurdering og identifikation af målgrupper.  

 

 Oplysningsskema fra selskabets ledelse i forbindelse med vurdering 

af egnethed og hæderlighed (Fit & Proper). 

 

Selskabets forretningsgange 

Finanstilsynet har vurderet, at selskabet har forretningsgange for efterlevelse 

af bestemmelserne om god skik, kreditværdighedsvurdering og identifikation 

af målgrupper i kapitel 3 og 4 i lov om forbrugslånsvirksomheder. Finanstilsy-

net har ved denne vurdering lagt de oplysninger, som selskabet har afgivet, 

til grund. Hvis de oplysninger, som selskabet har afgivet, ikke er retvisende 

kan Finanstilsynets vurdering fremadrettet være en anden. 

 

Det bemærkes, at det uanset denne tilladelse altid er selskabets ansvar at 

sikre, at der alene udbydes og bevilliges lån i overensstemmelse bestemmel-

serne i lovgivningen, herunder § 7 c i lov om kreditaftaler og kapitel 3 og 4 i 

lov om forbrugslånsvirksomheder. Finanstilsynet er med denne tilladelse ikke 

afskåret fra på et senere tidspunkt at anmode om yderligere oplysninger om 

selskabets efterlevelse af bestemmelserne for god skik, kreditværdigheds-

vurdering og identifikation af målgrupper på baggrund af klager eller som led 

i Finanstilsynets inspektionsvirksomhed. Finanstilsynet kan i den forbindelse 
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påbyde ændringer i forretningsgangene, hvis disse ikke er i overensstem-

melse med lovgivningen. 

 

Selskabets ledelse 

Finanstilsynet har modtaget oplysningsskema for vurdering af egnethed og 

hæderlighed for: 

 

- Niclas Kwami Adegnika (direktør) 

 

Finanstilsynet har vurderet, at selskabets ledelse opfylder kravene til eg-

nethed og hæderlighed, som følger af § 4 i lov om forbrugslånsvirksomheder.  

 

Finanstilsynet har underrettet de pågældende personer om godkendelsen. 

 

Tilladelse 

Finanstilsynet tillader herved, at 2020 Finance ApS udøver virksomhed som 

forbrugslånsvirksomhed i medfør af § 3, stk. 2, i lov om forbrugslånsvirksom-

heder.  

 

Tilladelsen gives på baggrund af en samlet vurdering af de oplysninger, som 

Finanstilsynet har modtaget fra 2020 Finance ApS, herunder oplysninger om 

virksomhedens forretningsmodel og forretningsgange.     

 

Tilladelsen til 2020 Finance ApS registreres i Finanstilsynets register over 

forbrugslånsvirksomheder.   

 

Tilladelsen er gældende fra d.d.  

 

Indberetning  

Et ledelsesmedlem skal jf. § 4, stk. 2 i lov om forbrugslånsvirksomheder ind-

berette, hvis personen anmelder betalingsstandsning eller kommer under 

konkurs, eller der i øvrigt sker ændringer i forhold, der er lagt til grund ved 

vurderingen af ledelsesmedlemmets egnethed og hæderlighed efter § 4. 

 

Finanstilsynet skal orienteres om enhver ændring i virksomhedens ledelse og 

ansvarlige deltagere.  

 

Årlig afgift og indberetning 

Finanstilsynets bevilling dækkes af afgifter fra de virksomheder, der er under-

lagt tilsyn. Afgiftspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under tilsyn 

en del af et kalenderår, jf. § 368, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020. 

 

2020 Finance ApS vil i december 2021 modtage opkrævning for det indevæ-

rende kalenderår, jf. lovens § 361, stk. 10.   
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Virksomheder, der har tilladelse som forbrugslånsvirksomhed, skal én gang 

om året indberette oplysninger om virksomhedens kreditaftaler jf. § 6, stk. 2 i 

lov om forbrugslånsvirksomheder. 

 

Disse oplysninger skal indsendes senest den 1. marts hvert år, jf. § 2 i be-

kendtgørelse om indberetning af oplysninger til Finanstilsynet om forbrugs-

lånsvirksomheders kreditaftaler.  

 

2020 Finance ApS skal indsende oplysningerne første gang den 1. marts 

2022.  

 

Finanstilsynet henviser i det hele til lov nr. 450 af 24. april 2019 om forbrugs-

lånsvirksomheder, som senest ændret ved lov nr. 801 af 9. juni 2020.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mivan Jalal  

Kontor for Forbrugerspørgsmål og Finansielle Formidlere 

 


