
 

 

 

Senior Legal Counsel til BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 

Vil du være en del af en kvalitetsbevidst, dynamisk og højt specialiseret kapitalforvalter? BLS 

Capital Fondsmæglerselskab A/S har brug for en Senior Legal Counsel, til en stilling med mange 

opgaver indenfor en bred vifte af lovgivningen i den finansielle sektor. 

Baggrund 

BLS Capital er en globalt førende dansk kapitalforvalter med fokus på langsigtede 

aktieinvesteringer inden for danske og globale aktier. BLS Capital har siden virksomhedens start 

i 2008 demonstreret et af branchens absolut bedste afkast. Vi investerer med høj integritet og 

engagement i nøje udvalgte selskaber. Organisationen består i dag af 25 yderst professionelle 

og engagerede kollegaer, der alle sætter en ære i at levere et af verdens bedste aktieprodukter.  

Legal- og compliancefunktionens fornemste opgave er at sikre, at virksomheden har metoder og 

procedurer, som opfylder alle standarder som udspringer af det danske Finanstilsyn, samt andre 

tilsynsmyndigheder, inkl. det amerikanske finanstilsyn (SEC). Dette foretages ved hjælp af 

kontroller og retningslinjer til medarbejdere, rådgive og rapportere om juridiske og 

compliancemæssige risici til bestyrelse og direktør, samt generelt at bistå med rådgivning på 

alle relevante områder af lovgivningen. 

Stillingen 

Vi ønsker at styrke vores Legal & Compliance kontor med en seniorprofil, hvis primære 

stillingsindhold vil bestå i at rådgive og være sparringspartner for bestyrelsen, direktøren, samt 

medarbejderne i selskabet. Selskabet har forretningsben i såvel Danmark som i USA, men Legal-

og compliancefunktionens primære opgaver ligger i den danske del af forretningen. Vi har et 

samarbejde med selskabets amerikanske compliance-team, som varetager 

compliancefunktionen for vores amerikanske forretningsben. 

Du vil indgå i et team, som består af Line Samuel Vesth, vores Head of Legal & Compliance, en 

studentermedhjælper og dig selv. Du vil, sammen med dine to kolleger, varetage ansvaret for 

compliance, samt bistå med intern og ekstern juridisk rådgivning af medarbejdere og 

samarbejdspartnere. Du vil herudover skulle hjælpe med at rådgive om virksomhedens 

kontrakter. 

Om dig 

Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. og har et solidt kendskab til kapitalmarkederne 

samt lovgivningen i den finansielle sektor generelt. Du har minimum nogle års erfaring, gerne 



fra en tilsvarende finansiel virksomhed, advokat-eller konsulentbranchen. Det er en fordel, hvis 

du har erfaring med udarbejdelse af kontrakter samt kendskab til amerikansk lovgivning.  

Vi er rådgiver for Kapitalforeningen BLS Invest, hvorfor kendskab til AIF og UCITS-lovgivningen 

ligeledes vil være et plus.  

Du skal kunne trives med varierende arbejdsindhold- og mængde, da vi er en lille organisation, 

hvor du vil få berøring med de fleste aspekter af den finansielle lovgivning. 

Du kan lide at arbejde selvstændigt, er struktureret og har en god forretningsmæssig forståelse. 

Du bliver en aktiv rådgiver for alle områder, så derfor er det vigtigt, at du er åben og udadvendt, 

har gå-på mod og trives med at arbejde i et alsidigt miljø. Du har gode kommunikationsevner 

og begår dig godt mundtligt såvel som skriftligt på både dansk og engelsk.  

Om jobbet 

▪ Bidrage til BLS Capitals regelefterlevelse på bl.a. kapitalmarkedsområdet, herunder 

investorbeskyttelse og markedsmisbrug samt GDPR, ESG, AML/CTF, m.fl. områder. 

▪ Rådgive, informere og bidrage til oplæring af ledelse og ansatte om efterlevelse af 

eksterne og interne regler. 

▪ Udføre kontroller samt gennemgå processer og forretningsområder for at sikre 

efterlevelse af eksterne og interne krav, herunder kvalitetssikring, opfølgning og 

overvågning af compliancerelaterede områder. 

▪ Bidrage til god virksomhedsstyring, herunder forankring og ajourføring af virksomhedens 

styredokumenter. 

▪ Løbende rapportering om resultatet af compliancevurderinger og undersøgelser til 

direktøren og bestyrelse. 

▪ Bidrage til strømlining af kontrakter og Investment Management Agreements. 

 

Kontaktinformation   

Nærmere information om stillingen fås ved henvendelse til Head of Legal & Compliance, Line 

Samuel Vesth på telefonnr.: +45 26140785, eller CEO, Christian Bindslev på telefonnr. +45 

44227242. Ansøgninger kan stiles til Head og Legal & Compliance på e-mail: 

line.vesth@blscapital.dk. 

Vi evaluerer indkomne ansøgninger løbende, så derfor opfordres du til at indsende din ansøgning 

og dit cv hurtigst muligt.  

Vi ser frem til at høre fra dig!  


