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DETTE DOKUMENT RETTER SIG UDELUKKENDE MOD DANSKE INVESTORER 

 

Dette Supplement er et supplement til, udgør en del af, og bør læses i sammenhæng med 
prospektet for Brown Advisory Funds plc ("Selskabet") dateret den 07. juni 2017 
("Prospektet") og dets tillæg, som ændret fra tid til anden, og som er vedlagt dette 
prospekt. 

 

Dansk repræsentant 

Brown Advisory Funds plc (”Investeringsselskabet”) har som Investeringsselskabets lokale 
repræsentant udpeget: 
 
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB  
Investor Services 
Large Corporates & Financial Institutions 
Bernstorffsgade 50 
DK-1577 København V  
 
Direct No.:  +45 33 28 10 55 
Group No.:  +45 33 28 10 70 
Fax No.:  +45 33 28 28 67  
E-mail:  mailto:subcustody.dk@seb.dk  
 
Contact-name: Patrik Bjernalt  
 
Investeringsselskabets danske repræsentant skal på en detailinvestors anmodning herom bistå 
med indløsning, udbetaling af udbytte og ombytning af andele m.v., samt hjælpe investoren med 
kontakten til Investeringsselskabet. Repræsentanten skal endvidere udlevere de dokumenter, 
som Investeringsselskabet offentliggør i sit hjemland og oplyse om Investeringsselskabet på en 
investors anmodning herom. Investorers henvendelser til repræsentanten skal have samme 
retsvirkning som henvendelser til Investeringsselskabet.  

 

Skat - gældende for danske investorer  

Skattemæssig kvalifikation af aktier i Investeringsselskabet (”Aktierne”)  
 
Indledning 
 
Nærværende information om skattereglerne skal anses som en beskrivelse af reglerne på tidspunktet 
for prospektets offentliggørelse og er således ikke en tilsikring eller garanti for udformningen af 
skattereglerne på ethvert senere tidspunkt. Investeringsselskabet vil dog bestræbe sig på, at sådanne 
ændringer bliver gjort tilgængelige. Investeringsselskabet vil dog ved hver opdatering af prospektet 
bestræbe sig på, at beskrivelsen også bliver opdateret. 
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Nærværende beskrivelse af skattereglerne skal anses som generel information og ikke konkret 
rådgivning. Investeringsselskabet eller dens danske repræsentant yder ikke skatterådgivning, men kan 
dog i et vist omfang bidrage med yderligere information. Investorer opfordres til at søge individuel 
rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold samt for mere detaljeret 
information. 
 
Selvom Investeringsselskabet ikke yder skatterådgivning, er De velkommen til at kontakte 
Investeringsselskabet for generelle spørgsmål. 
 
Aktier (shares) i Investeringsselskabets underafdelinger (Sub-funds) er omfattet af 
aktieavancebeskatningslovens § 19. Skattemæssigt anses Investeringsselskabet for at være et 
akkumulerende investeringsselskab, desuagtet nogle aktieklasser udbetaler udbytte. 
 
Udbyttebetalende aktieklasser vil ikke i dansk skattemæssig henseende være at betragte som 
udbyttebetalende, men som akkumulerende, idet det ikke er praktisk muligt for en stor udenlandsk 
investeringsvirksomhed at tilrettelægge sine rapporteringer efter danske skatteregler. 
 
Beskatning af Investeringsselskabet i Irland 

 
Investeringsselskabets prospekt indeholder en fyldestgørende beskrivelse af Investeringsselskabets 
skattemæssige forhold i Irland.  
 
Beskatning af privatpersoner (frie midler) 

 
Gevinst eller tab på Aktier i Investeringsselskabet opgøres efter lagerprincippet, det vil sige som 
forskellen mellem værdien af Aktierne ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets 
begyndelse. Ved køb i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien ved 
indkomstårets udløb og købesummen. Ved salg i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen 
mellem salgssummen og værdien ved indkomstårets begyndelse. 
 
I de tilfælde, hvor investor og Investeringsselskabet har forskelligt indkomstår, træder værdien ved 
begyndelsen af Investeringsselskabets indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af investors 
indkomstår, og værdien ved udgangen af Investeringsselskabets indkomstår træder i stedet for 
værdien ved udgangen af investors indkomstår. 
 
For fysiske personer beskattes gevinst som kapitalindkomst, og tab fradrages i kapitalindkomsten. 
Udbytte beskattes ligeledes som kapitalindkomst. 
 
Skematisk fremstilling: 
 

 

 

 

 

 
*I henhold til Europa Rådets direktiv 2003/48/EU (rentebeskatningsdirektivet) vil der efter omstændighederne 
skulle betales en kildeskat til Irland af renteindtægter og udbytte, der modtages fra Investeringsselskabet. Den 
således indeholdte kildeskat vil dog i givet fald blive modregnet ved opgørelsen af investorens slutskat i Danmark. 

 
  

Udbytte 

Kildeskat på udbytte Nej* 

Beskatning af udbytte Kapitalindkomst  

Avancebeskatning 

Princip for beskatning af gevinst og tab Lagerprincippet 

Gevinst Kapitalindkomst 

Tab Fradrages i kapitalindkomst 
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Beskatning af selskaber undergivet almindelig selskabsbeskatning 

 

Gevinst eller tab på Aktier i Investeringsselskabet opgøres efter lagerprincippet, det vil sige som 

forskellen mellem værdien af Aktierne ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets 

begyndelse. Ved køb i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien ved 

indkomstårets udløb og købesummen. Ved salg i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen 

mellem salgssummen og værdien ved indkomstårets begyndelse. 

I de tilfælde, hvor investor og Investeringsselskabet har forskelligt indkomstår, træder værdien ved 

begyndelsen af Investeringsselskabets indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af investors 

indkomstår, og værdien ved udgangen af Investeringsselskabets indkomstår træder i stedet for 

værdien ved udgangen af investors indkomstår. 

For selskaber beskattes gevinst som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab er 

fradragsberettigede. 

Udbytte beskattes ligeledes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. 

Skematisk fremstilling: 

*I henhold til Europa Rådets direktiv 2003/48/EU (rentebeskatningsdirektivet) vil der efter omstændighederne 
skulle betales en kildeskat til Irland af renteindtægter og udbytte, der modtages fra Investeringsselskabet. Den 
således indeholdte kildeskat vil dog i givet fald blive modregnet ved opgørelsen af investorens slutskat i Danmark. 

 

Beskatning af juridiske personer undergivet beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven 

Investorer der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven (f.eks. pensionsfonde), beskattes af det 

samlede årlige afkast på Aktier i Investeringsselskabet (opgjort efter lagerprincippet (realiserede og 

urealiserede gevinster/tab samt udbytte). 

Beskatning af juridiske personer undergivet såvel almindelig selskabsbeskatning som beskatning efter 

pensionsafkastbeskatningsloven 

 

Investorer, der er undergivet såvel almindelig selskabsbeskatning som beskatning efter 

pensionsafkastbeskatningsloven (f.eks. livsforsikringsselskaber), beskattes som beskrevet ovenfor 

under afsnittene om beskatning af selskaber og beskatning af investorer undergivet beskatning efter 

pensionsafkastbeskatningsloven. Der er fastsat særlige regler i lovgivningen med henblik på at undgå 

dobbeltbeskatning. 

  

Udbytte 

Kildeskat på udbytte Nej* 

Beskatning af udbytte Selskabsskat  

Avancebeskatning 

Princip for beskatning af gevinst og tab Lagerprincippet 

Gevinst Selskabsskat 

Tab Fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
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Beskatning af pensionsmidler 

Gevinst eller tab på Aktier i Investeringsselskabet opgøres efter lagerprincippet, det vil sige som 

forskellen mellem værdien af Aktierne ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets 

begyndelse. Ved køb i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen mellem værdien ved 

indkomstårets udløb og købesummen. Ved salg i løbet af året opgøres gevinst og tab som forskellen 

mellem salgssummen og værdien ved indkomstårets begyndelse. 

Gevinst beskattes som almindelig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst, og tab kan fradrages 

ved opgørelsen af øvrig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst i det pågældende og senere 

indkomstår. 

Udbytte beskattes ligeledes som almindelig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst 

Virksomhedsskatteordningen 

Aktier i Investeringsselskabet kan indgå i virksomhedsskatteordningen. 

Deponering af Aktierne 

Det følger af skattekontrollovens § 11B, at værdipapirer, der ikke er registreret i en værdipapircentral i 

Danmark, skal deponeres i et pengeinstitut. Deponeringspligten gælder dog ikke for statsanerkendte 

arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, værdipapirhandlere og 

kreditinstitutter. 

Deponeringspligten omfatter værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn, 

bortset fra de, der er børsnoterede. Deponeringspligten omfatter endvidere værdipapirer, der alene 

eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet. Uanset det foregående, 

omfatter deponeringspligten alle unoterede aktier, anparter mv., som indestående på en rate- eller 

Kapitalpension er placeret i. 

Generelle oplysninger 

Tilgængelig Information 

De dokumenter og oplysninger, som Investeringsselskabet løbende skal offentliggøre i sit hjemland, 

skal ligeledes offentliggøres i Danmark. Offentliggørelse skal ske på samme måde som i hjemlandet. 

Investeringsselskabet offentliggør relevant materiale på www.brownadvisory.com.  

http://www.brownadvisory.com/

