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Er I klar til Brexit Day?

Brexit-parathed



Brexit is coming… 

Brexit er blevet synonymt med politisk drama og urolige markeder. Brexit har allerede betydet væsentlige ændringer for 
mange finansielle og ikke-finansielle selskaber. 

Vi har nedenfor samlet de centrale Brexit-temaer (operating model, compliance og business model), som vi har hjulpet 
andre finansielle institutioner med at undersøge, forberede og implementere. Vi anbefaler, at I tjekker jeres parathed og 
Brexit-planer forud for Brexit Day. 

Har I defineret jeres Brexit-kunder? Har Intern Revision revideret jeres plan? Er I i dialog med Finanstilsynet? Er I klar til 
Brexit Day?

London er Europas finansielle centrum   – og vil sandsynligvis stadig være dette efter Brexit  – med 
størstedelen af   de finansielle infrastrukturudbydere (FMU’er) forankret i UK. Såfremt 
ingen aftale bliver indgået mellem UK og EU, vil FMU-ydelser, der kræver en licens, ikke være tilladt efter 
Brexit Day. 

EØS-selskaber bør undersøge, om de har de rette licenser til at servicere kunder, som er bosiddende 
i UK, hvor de p.t. benytter sig af deres nationale licens til at markedsføre og servicere kunder i UK. Vi har 
konstateret, at selv selskaber uden markedsføring i UK har kunder, som er flyttet dertil via arbejdskraftens 
fri bevægelighed. Nogle af disse kundeforhold vil ikke være tilladt efter Brexit.

Når UK forlader EU, er der en risiko for regulatorisk divergens mellem EU og UK. Selv hvis UK fortsat 
indfører regulering, som svarer til EU’s, har EU kun 14 reguleringer med lovgivningsmæssig ækvivalens for 
lande uden for EU. Dette øger kompleksiteten af grænseoverskridende UK-aktiviteter efter Brexit. 

EU og lokale myndigheder har udvist utilfredshed med manglen på Brexit-forberedelser hos finansielle 
selskaber. Derfor har myndighederne stillet krav om kommunikation til berørte kunder, risikoanalyser 
baseret på Brexit-scenarier, og fremvisning af beredskabsplaner, såsom novationsplaner for central clearing 
undtaget instrumenter og midlertidig licens til grænseoverskridende servicering af professionelle, jf. § 33 i 
lov om finansiel virksomhed.

Brexit kræver, at selskaber med UK-eksponering genbesøger deres forretningsmodel, og identificerer 
kommende udfordringer og muligheder. Vi anbefaler, at I træffer en strategisk beslutning om, hvordan 
I skal være positioneret forud for Brexit Day, fx ved at minimere UK-eksponering, sikre nuværende position 
eller udnytte de muligheder som Brexit bringer.

Vi anbefaler, at I stresstester jeres forretningsmodel og fastsætter jeres UK-risikoappetit. Det 
inkluderer test af risikomodeller – fx asset and liability management- modeller – mod markedsudsving, tab 
af likviditet og operationelle hændelser. Dertil bør I gennemgå de medarbejdere, applikationer 
og processer med UK-afhængighed, som kan udfordre forretningsmodellen.

2016
23. juni: UK stemmer 
sig ud af EU i folke-
afstemning; 51,9 % for 
leave mod 48,1 %

2017
29. marts: UK 
påberåber artikel 50 
af Lissabontraktaten, 
og påbegynder 
forhandlingerne med 
EU den 26. juni

2018
13. november: UK og 
EU fremlægger udkast 
til skilsmisseaftalen

2019
November-marts: Tre 
gange nedstemmes 
skilsmisseaftalen i UK. 
13. april: Udskydelse 
af Brexit Day til 31. 
oktober

I dag

2020
29. marts: Central 
clearing udtagelse 
bortfalder

2021
Januar-marts: Sidste 
mulighed for at søge 
UK-licens i henhold til 
”Temporary Permission 
Regime”

2022
31. oktober: enten 
afslutningen på 
”Temporary Permission 
Regime”, eller 
overgangsperiode ved 
aftalen

Brexit Day

Revidér jeres operating model

Vær compliant med lovgivningen

Genbesøg jeres Business Model



Brexit-parathed – temaer og emner

Operating model Business modelCompliance

FMU’er og kontrakter

Stresstest og kontroller

Rapportering

Kundetilfredshed og kommunikation

Risiko (marked, likviditet, operationel, regulatorisk)

Adgang til kunder

Brexit-muligheder

Medarbejdere, applikationer og processer
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Vi anbefaler, at ...

Vi tager en snak om Brexit

I foretager en Brexit-
konsekvensanalyse og 
vurderer jeres Brexit-
parathed
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Emner



Brexit-parathed – analyse og resultater 

Vi anbefaler, at ...

I udarbejder en overordnet 
rapport til bestyrelsen, Intern 
Revision og tilsynet

I foretager en 
dybdegående analyse 
af udvalgte temaer/ 
emner og udarbejder 
plan for ændringer og 
positionering 
af forretningen
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Resultat
Parathedsscore 
Plan for nødvendige ændringer 
Plan for foreslåede muligheder
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Emner

Parathedsresultat
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Operati
ng 

Model

Operating 
model

50 % klar
Compliance

25 % klar
Business 

Model
Business 

model
100 % klar

Parathed: 58 %
(Simpelt vægtede)

Parathed: 80 %
(Indsatsvægtede)

Parathed: 85 %
(kompleksitetsvægtede)

40-50 kritiske FMU’er er 
fornyet. De sidste 

fornyelser er hæmmet af 
manglende prioritering af 
modparten. Dertil mangler 
fem modpartskontrakter

EU-GDPR-modelklausuler.

FMU’er

Manglende dokumenteret 
risikoanalyse. Vi anbefaler 
en analyse med udgangs-
punkt i FSB (2018). Dertil 
så vi ufuldstændig kunde-
kommunikation i forhold til 

EBA-notatet (2018).

Risiko og kommunikation
Bookingmodellen er 
upåvirket af Brexit. 

Endvidere har vi fundet, at 
stresstests er blevet udført 
tilstrækkeligt til at vurdere 

den mest effektive 
afdækning mod GBP-

eksponering.

Risiko
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© 2019 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til 
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver 
enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. 
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Vil du vide mere?
For uddybende spørgsmål - eller har du brug for konkret rådgivning mht. Brexit og reference rente 
reformen - så er du altid velkommen til at kontakte vores team, der er specialister indenfor regulering, 
risiko og kapital i den finansielle sektor.

Financial Markets & Risk tilbyder rådgivning i forbindelse med regulatoriske forandringer og 
bidrager med ekspertviden indenfor finansiel risikostyring, optimering af regulatorisk kapital samt 
markedsregulering. Vi har indenfor de seneste 4 år arbejdet intenst i Danmark og i Europa med bl.a. 
MiFID II, Basel IV, FRTB og EBA guidelines, samt ændringer i investeringsstrategi mod alternative 
investeringer. Vores dybe forståelse af vores kunders forretningsmodel og operating model er med 
til at målrette vores rådgivning, og gør at vi altid stiller med det stærkeste team af bl.a. økonomi- og 
risikoeksperter, jurister, proces eksperter, data arkitekter, og analytikere.
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