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Vissa förkortningar och förklaringar  
 

AIFM-direktivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 

2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

 

AIF-fond  Företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från ett antal 

investerare för att investera det i enlighet med en fastställd 

investeringspolicy till förmån för dessa investerare och som ej omfattas 

av UCITS-direktivet. 

 

AIF-förvaltare  Juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en 

eller flera alternativa investeringsfonder.  

 

ESMA  European Securities and Markets Association. En oberoende EU-

baserad myndighet som verkar för stabilitet inom unionens finansiella 

system. Se vidare http://www.esma.europa.eu 

 

FI  Finansinspektionen 

 

FSA  Financial Services Authority. Den brittiska tillsynsmyndigheten för 

finanssektorn. Heter numer  FCA (Financial Conduct Authority)  

 

HFSB  Hedge Fund Standards Board. En oberoende branschorganisation för 

hedgefonder.  

 

Kommissionens Commission delegated Regulation no 231/2013 of 19.12.2012. 

genomförande-   

förordning     

 

LAIF  Lagen (2013:XXX) om alternativa investeringsfonder 

 

LIF  Lagen (2004:46) om investeringsfonder 

 

MIFID-direktivet  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 
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2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets 

direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG 

 

PE Private-equiy  

 

UCITS-direktivet Direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar 

som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 

(värdepappersfonder). Ursprungligt direktiv: Rådets direktiv 

85/611/EG. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 antog Europaparlamentet och rådet i juni 2011 ett direktiv 
som reglerar så kallade förvaltare av alternativa investeringsfonder.1 För dessa förvaltare har 
det tidigare ej funnits en gemensam europeisk reglering. Direktivet, vilket benämns som 
AIFM-direktivet, är till stora delar ett fullharmoniseringsdirektiv. Det ålägger EU:s 
medlemsstater att införa en lagstiftning innebärande att sådana förvaltare måste söka tillstånd 
för sin förvaltande verksamhet. Till följd av direktivets antagande tillsatte regeringen under 
hösten 2011 en särskild utredare, justitierådet Ann-Christine Lindeblad, med uppdrag att 
lämna förslag till hur AIFM-direktivet borde genomföras i svensk rätt. Utredningen antog 
namnet AIF-förvaltarutredningen, vilken överlämnande betänkandet Förvaltare av alternativa 
investeringsfonder till finansmarknadsminister Per Boman den 5 oktober 2012.2 Betänkandet 
skickades därefter ut på remiss bland en bred krets av intressenter och olika remissvar inkom 
under årsskiftet 2012/2013.3 Den 11 april 2013 överlämnade regeringen en remiss till 
Lagrådet och den 13 maj 2013 överlämnades regeringens proposition till riksdagen.4 AIFM-
direktivet ska vara genomfört i svensk rätt den 22 juli 2013.5 
 
Genom direktivets införlivande i svensk rätt kommer en ny svensk fondlag att tillskapas, 
titulerad lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF). En ny aktör i svensk 
fondlagstiftning kommer uppträda, förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-
förvaltare). Vidare uppstår även en ny form av fond, alternativ investeringsfond (AIF-fond).6 
Vissa av dessa AIF-aktörer har tidigare varit föremål för reglering på europarättslig eller 
nationell nivå, såsom förvaltare av svenska specialfonder. Dessa har tidigare reglerats i lag 
(2004:46) om investeringsfonder (LIF). Till följd av AIFM-direktivets implementering 
kommer regleringen av specialfonder att överflyttas från LIF till LAIF. Syftet med begreppet 
AIF-fond är att skilja dessa från en annan typ av fond, värdepappersfonden, vilken har sitt 
ursprung i UCITS-direktivet. Andra AIF-aktörer har tidigare administrerat fonder under 
oreglerade former, såsom förvaltare av riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Detta kommer 
dock att förändras genom LAIF. 
 
AIFM-direktivet avser att reglera AIF-förvaltarna i första hand. För svensk vidkommande 
kommer dock direktivets genomförande att innebära vissa konsekvenser avseende den 
rättsliga formen för fonder, vilka kan erbjudas till konsumenter och marknadsföras som fond. 
Tidigare har svensk fondlagstiftning enbart reglerat förvaltare av kontraktsrättsliga fonder. I 
och med LAIF kommer dock förvaltare av fonder vilka skapats på associationsrättslig grund 
att regleras. 
 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa  
investeringsfonder. 
2 SOU 2012:67. 
3 Se ex. FI:s remissvar (FI Dnr 12-10980) eller Konsumentverkets remissyttrande (Dnr 2912/1273).  
4 Prop. 2012/13:155, Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
5 Beredning i utskottet skall ske den 30 maj 2013 och omröstning i riksdagen den 18 juni 2013.  
6 Denna terminologi används av författarna genomgående i arbetet. Alternativ kan dock förekomma i andra 
sammanhang, där AIF-förvaltare betecknas AIFM, AIF-fond som AIF och AIFM-direktivet som AIFMD. Se 
prop. 2012/13:155, s. 186-187. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Den kommande lagstiftningen innebär en helt ny situation för flera företag verksamma i 
Sverige. Detta då tidigare oreglerade företag kommer att definieras som förvaltare av AIF-
fonder och därmed bli skyldiga att söka tillstånd för sina verksamheter. Vilka företag detta 
berör är emellertid oklart och kan innebära en oro inom vissa företagssegment. Vidare torde 
även osäkerhet råda avseende vad det faktiskt innebär att vara AIF-förvaltare. Syftet med 
denna examensuppsats är därför att redogöra för utvalda delar av AIFM-direktivet samt LAIF 
och belysa dess tänkbara konsekvenser. AIFM-direktivet utformades under en relativt kort 
tidsperiod, vilket innebär att lagstiftningsproduktens kvalité kan ifrågasättas. Författarna 
kommer därför redogöra för vissa av de brister AIFM-direktivet uppvisar.  
 
1.3 Avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för utvalda delar av AIFM-direktivet och LAIF samt 
dess tänkbara konsekvenser. Uppsatsförfattarna avser därmed ej att lämna en heltäckande 
redogörelse för LAIF utan endast för de delar som enligt författarna är av särskilt intresse. 
Exempelvis studeras syftet med AIFM-direktivet noggrant men marknadsföringsreglerna 
presenteras endast översiktligt, vilka annars lämpar sig för omfattande studier. I och med att 
alla faktiska konsekvenser till följd av implementeringen av förklarliga skäl ej ännu kan 
urskönjas kommer uppsatsen avgränsas till de tänkbara konsekvenser, som sannolikt är av 
störst betydelse. 
 
I denna uppsats används många begrepp som förutsätter viss förkunskap. Av 
utrymmesmässiga skäl kommer vissa av dessa ej att förklaras närmare, utan läsaren hänvisas 
vid behov till egenstudier.  
 
Vidare kommer ingen sammanfattning av uppsatsen att lämnas. Finns en sådan bör den täcka 
hela uppsatsen men fokusera på slutsatserna, och en läsare inleder vanligtvis med denna.7 
Författarna anser att en sådan skulle, för att göra uppsatsen rättvisa, kräva stort utrymme och 
en hög detaljnivå, vilket skulle ta ett antal sidor i anspråk. Därför utelämnas en sådan. En i 
fondlagstiftning väl insatt person hänvisas företrädesvis till läsning av kapitel tre och fyra.  
 
1.4 Metod och material 
Uppsatsen har huvudsakligen författats i enlighet med en rättsvetenskaplig metod innebärande 
en rättsdogmatisk studie av rättskällor såsom lagtext och förarbeten. I de delar av uppsatsen 
där olika länders regelverk jämförs har, såsom inbegripet i den rättsvetenskapliga metoden, 
även en viss komparativ metod tillämpats. Uppsatsen har skrivits av två författare i 
huvudsaklig gemenskap, och därefter även bearbetats gemensamt. Detta i syfte att uppnå en 
enhetlig text, såväl språkligt som innehållsmässigt.  
 
Svensk doktrin gällande AIFM-direktivet är av förklarliga skäl i det närmaste obefintlig. 
Således har utländsk doktrin, artiklar och rapporter utgjort viktiga kompletterande källor, 
framför allt avseende analysen av de problem och brister som AIFM-direktivet uppvisar. 
Förutom användande av AIFM-direktivet, den svenska utredningen samt propositionen, har 
andra svenska förarbeten utgjort källor till förklaring av övriga relevanta delar av svensk samt 
europeisk lagstiftning. 
 

                                                
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 72.  
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Uppsatsen utgick ursprungligen från SOU 2012:67, vilken överlämnades i september 2012. 
Lagrådsremissen överlämnades mitt under uppsatsens gång, den 11 april 2013. Propositionen 
var ursprungligen tänkt att överlämnas den 29 april 2013, vilket istället skedde den 13 maj. 
Med hänsyn till detta har revideringar av uppsatsen givetvis krävts. Då AIFM-direktivet samt 
LAIF ej är slutligt utformade vid uppsatsens inlämnande torde vissa delar av denna kunna bli 
inaktuella inom den närmaste tiden. Dock är uppsatsens avslutande fas inriktad mot 
grundläggande problem med direktivet, varför denna del torde behålla sin aktualitet. 
 
1.5 Disposition 
I en inledande del av uppsatsen redogörs generellt för fondbegreppet och för svensk 
fondlagstiftning ur ett historiskt perspektiv. I efterföljande del beskrivs dagens 
fondlagstiftning, dess historik, motiv och systematik. Därefter presenteras AIFM-direktivet 
och LAIF. I ett avslutande kapitel lämnas författarnas slutsatser avseende regleringens 
konsekvenser samt brister.  
 
Tack vare den grundläggande genomgången av de olika lagverken hoppas författarna att 
läsaren ska uppnå en förståelse för fondlagstiftning generellt, och kunna dra egna slutsatser 
avseende AIFM-direktivets betydelse utöver de som författarna presenterar i denna uppsats.  
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2 Fondmarknaden och dess reglering  
 
2.1 Inledning 
Ordet fond betyder bakgrund, förråd, kapital avsatt för särskilt ändamål eller värdepapper.8 
För att beskriva vilken betydelse ordet fond utgör för detta arbete kan en kombination av de 
nämnda förklaringarna användas. En fond består av en sammansatt förmögenhetsmassa, som 
har tillskapats genom att ett antal investerare tillskjutit kapital. Fonden investerar därefter i 
varierande tillgångar. Därav kan en fond sägas vara kapital avsatt för särskilt ändamål som 
samtidigt kommer bestå av ett förråd av spridda tillgångar. När investerare tillsammans 
skapar en förmögenhetsmassa, för investeringsändamål, kan detta exempelvis ske genom att 
investerarna bildar ett aktiebolag, som i sin tur investerar kapitalet. Alternativt skapas 
förmögenhetsmassan genom en kontraktsrättslig överenskommelse. Det vardagliga uttrycket 
”fondsparande” avser sparande i en kontraktsrättslig fond, som även har reglerats särskilt av 
lagstiftaren, främst i syfte att skydda spararna. Sparande i reglerade fonder har under lång tid 
utgjort en vanlig och viktig sparform för svenska hushåll och andra aktörer.9 Reglerat 
fondsparande innebär vanligtvis ett andelsköp i en fond, vars tillgångar består av spridda 
underliggande finansiella instrument såsom aktier eller obligationer, och 
kontotillgodohavanden. Fondspararna får således möjlighet till investering i spridda 
finansiella instrument, vilket annars hade varit otillgängligt och dyrt. Dessutom erhåller 
spararna en indirekt kvalificerad disktretionär förvaltning, då förvaltaren kontinuerligt företar 
nya investeringar för fondens räkning.  
 
I Sverige förvaltas den reglerade fonden av en utomstående fondförvaltare, som tar beslut om 
vilka värdepapper fonden skall investera i och sköter annat för fonden och fondspararna 
administrativt arbete. Fondförmögenheten är dock skild från fondspararna och fondförvaltaren 
eftersom ett förvaringsinstitut innehar fondens tillgångar. De reglerade fonderna definieras i 
den svenska fondlagstiftningen som värdepappersfonder och specialfonder, vilka i regel 
vänder sig till allmänheten.10 Fonderna ska även som huvudregel vara öppna, vilket innebär 
att nyutgivningen av andelsbevis ska vara obegränsad. Därmed har allmänheten en konstant 
möjlighet till investering i den enskilda fonden.11 Storleken av en öppen fond är följaktligen 
inte bestämd på förhand.12 Sammanfattningsvis reglerar fondlagstiftningen huvudsakligen de 
näringsrättsliga förutsättningarna för att bedriva fondverksamhet.13  
 
Då majoriteten av fondsparare utgörs av icke-professionella investerare har det grundläggande 
ändamålet med svensk fondreglering varit att begränsa den ekonomiska risk som dessa 
investerare kan utsättas för vid fondsparande. En riskfaktor kan bestå i att fonden investerar 
hela eller majoriteten av kapitalet i en enskild tillgång eller i en specifik sektor.14 Därför 
måste de reglerade fonderna sprida riskerna och inneha varierade tillgångar. En annan risk 

                                                
8 Svenska Akademiens ordlista. 
9 Vid utgången av 2012 uppgick den totala svenska fondförmögenheten till 2 049 mdr. kr. (se Fondbolagens 
förenings årsrapport 2012). Förutom hushållens direkta fondsparande sker investeringar i fonder indirekt genom 
fondförsäkring, individuellt pensionssparande (IPS) samt genom det statliga premiepensionssystemet (PPM), se 
SOU 2012:67, s. 263.  
10 Prop. 1974:128, s. 19.  
11 Den öppna fonden skiljs från s.k. slutna fonder som har ett begränsat antal andelsbevis, där köp måste ske från 
befintlig ägare. Skilj även allmänhetskravet från regler om ex. minsta insättningskrav vid investering i fonden, 
ett krav som är tillåtet i svensk rätt.   
12 Prop. 1974:128, s. 21. 
13 Prop. 2002/03:150, s. 134. 
14 SOU 2002:56, s. 258. 
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består i att fondförmögenheten ej skulle vara skyddad vid en fondförvaltares eventuella 
konkurs, vilket har fått till följd att fondtillgångarna ska förvaras hos ett så kallat 
förvaringsinstitut.  
 
Den första svenska fondlagstiftningen trädde i kraft under 70-talet och har sedan dess 
undergått flertalet förändringar. Författarna kommer att redogöra för utvecklingen avseende 
relevanta delar av svensk fondlagstiftning i kronologisk ordning, från den första svenska 
lagen om aktiefonder till dagens reglering, lagen om investeringsfonder (LIF). Den nuvarande 
lagstiftningen kommer behandlas mest utförligt, medan den äldre endast kommer presenteras 
övergripande och framförallt användas till att belysa ändamålsskäl och syften bakom dagens 
lagstiftning. 
 
2.2 1974-1990: Aktiefondslagen (1974:931)  
Den första svenska fondlagstiftningen var aktiefondslagen15 som stiftades 1974. Där 
definierades aktiefond som en av aktier eller av andra värdepapper bestående fond, som 
uppkommit genom kapitaltillskott från allmänheten, och samtidigt ägdes av dem som 
tillskjutit kapitalet.16 Redan innan lagen tillkom var kollektiva investeringar i likhet med 
aktiefonden vanligt förekommande i den industrialiserade världen,17 så även i Sverige varför 
behov av en fondlagstiftning förelåg. Syftet med lagen var främst att tillskapa en trygghet för 
de sparare som anförtrodde sina medel till en aktiefond. Med trygghet avsågs inte minimering 
av risken för fondens värdenedgång och spararnas värdeförluster, utan istället avsågs 
tillförsäkrandet av ett tryggt rättsförhållande mellan aktiefondsföretagen och 
andelsinnehavarna/spararna, samt ett för spararna tryggt förhållande till tredje man vid 
eventuella insolvensrättsliga förfaranden. Även vikten av andelsinnehavarnas inflytande och 
insyn i förvaltningen betonades.18 Lagen kom att visa grundläggande likheter med EG:s 
ursprungliga UCITS-direktiv, som tillkom först 1985,19 då både aktiefondslagen och 
direktivet hade sin grund i riktlinjer utarbetade av Europarådet och OECD i början av 1970-
talet.20  
 
2.3 1990-2002: Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder 
Aktiefondslagen upphävdes år 1990 och ersattes av lagen om värdepappersfonder. Eftersom 
den internationella marknaden tenderade att avregleras förelåg ett behov av mindre 
detaljstyrning av svenska fonder. Vidare krävde även EG:s lagstiftning om fondens 
riskspridning och informationsskyldighet gentemot andelsägarna en modernisering av svensk 
lagstiftning.21 Dessutom hade en förändring av fondernas typiska innehav skett. Tidigare 
bestod tillgångarna mestadels av aktier, vilket hade förändrats till differentierade typer av 
värdepapper.22 Efter ikraftträdandet ändrades lagen flertalet gånger, främst i anledning av 
behov att anpassa lagen till EES-avtalet.23   

                                                
15 Aktiefondslagen (1974:931). 
16 1 § aktiefondslagen.  
17 Prop. 1974:128, s. 19. 
18 Prop. 1974:128, s. 38.  
19 Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985. UCITS är en förkortning av Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities   
20 Prop. 1989/90:153, s. 33. 
21 Prop. 1989/90:153, s. 1. 
22 Prop. 1989/90:153, s. 47.  
23 SOU 2002:56, s. 165 
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2.4 2002 -Lag (2004:46) om investeringsfonder 
2.4.1 Inledning  

Till följd av två EG-direktiv år 2002,24 vilka kompletterade UCITS-direktivet, uppkom 
återigen ett behov av förändringar i svensk fondlagstiftning. Detta resulterade i en ny svensk 
fondlag med titeln lag om investeringsfonder (LIF), vilken är den idag gällande.25 Denna lag 
kommer beskrivas ingående. Olika delar av lagen rubriceras separat. De tidigare lagarna och 
dess förarbeten är dock alltjämt av värde då ändamålsskäl och frågeställningar bakom dessa 
även gjorde sig gällande vid utarbetandet av LIF. Vidare utgör utvecklingen av den äldre 
lagstiftningen en viktig grund för förståelse av LIF. Därför kommer hänvisningar till den äldre 
lagstiftningen göras där detta är nödvändigt.  
 
2.4.2 Parter och fond 

 
 
LIF reglerar två kontraktsrättsliga fondformer, värdepappersfonder och specialfonder, 
gemensamt benämnda investeringsfonder. Värdepappersfonden är EU-harmoniserad och har 
sin grund i UCITS-direktivet, och specialfonden är en svensk nationell fond. 
Värdepappersfonden får marknadsföras i hela EES-området, medan specialfonden som 
utgångspunkt endast får marknadsföras i Sverige. Ingen av fondtyperna tillåts vara egna 
juridiska personer, som kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. De praktiska funktionerna 
avseende fonden och fondförvaltningen grundas i tänkta avtal mellan förvaltare (fondbolaget), 
fondandelsägare (investerare) och förvaringsinstitut.26 Förvaltaren och förvaringsinstitutet ska 
verka oberoende av varandra.27  
 
                                                
24 Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/107/EG samt 2001/108/EG. 
25 Syftet med denna likt tidigare fondlagstiftning, var konsumentskydd. I prop. 2002/03:150, s. 126 uttalades att 
fonderna ej utgör del av betalningssystemet eller kreditgivningen och därmed ej är kritiska för det finansiella 
systemets stabilitet, jfr. traditionell bankverksamhet. Det finns dock exempel på när fondverksamhet kan utgöra 
en systemrisk, se hedgefonden Long-Term Capital Managments handhavanden, s. 126 prop. 2002/03:150.  
26 SOU 2002:104, s. 32. 
27 3:1 st. 2, jfr. 4:2 st. 4 LIF. 

Investeringsfond 

Fondandelsägare Fondbolag 

Förvaringsinstitut 

”Kontrakt” ”Kontrakt” 

”Kontrakt” 
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2.4.3 Närmare om fondens legala konstruktion   

Svensk fondlagstiftning tillåter som sagt ej en legal konstruktion innebärande att fonden utgör 
en egen juridisk person. Fondförmögenheten skyddas sakrättsligt från förvaltaren genom ett 
obligatoriskt krav på anlitande av ett förvaringsinstitut, som ska inneha fondens tillgångar.28 
Investering i en investeringsfond sker genom tillskjutande av kapital vilket berättigar till en 
andel ur fondförmögenheten, en så kallad fondandel. Utgivande av andelar är i regel 
obegränsat. Försäljning av fondandelen sker genom att fonden löser in fondandelen och 
återbetalar kapital. Sedan en tid tillbaka finns även börshandlade fonder i Sverige, så kallade 
EFT:er.29 Dessa fonder utger ej nya fondandelar i samma utsträckning. Istället handlas 
fondandelarna på börsen, dit spararna får vända sig om de är intresserade av att investera i 
fonden.30 
 
Redan vid utarbetandet av aktiefondslagen år 1974 övervägdes dock möjligheten att tillåta 
fonden att anta formen av en juridisk person och därmed regleras av associationsrättslig 
lagstiftning. Fond i form av aktiebolag hade varit mest lämpat för detta ändamål.31 Förslaget 
avslogs dock med motiveringen att detta hade inneburit en allt för omfattande förändring av 
dåvarande associationsrättslig lagstiftning. Eftersom de reglerade fonderna ska erbjudas till 
allmänheten och vara öppna, innebär detta som huvudregel att ingen begränsning av antalet 
investerare får föreligga. Aktiebolag har dock traditionellt betraktats som en sluten 
organisation i svensk rätt. Förändring hade då behövt göras av reglerna om aktiebolagens 
aktiekapital, innebärande tillskapandet av rörligt sådant. Förslaget genomfördes ej och idag 
kan aktiekapitalet ändras endast i viss särskild ordning.32 I kapitel fyra kommer de närmare 
konsekvenserna av detta att beröras.  
 
2.4.4 Närmare om äganderätten till fondförmögenheten 

Hur äganderätten till själva fondförmögenheten är konstruerad är en fråga av mer teoretiskt än 
praktiskt intresse. Den legala konstruktionen av investeringsfonder kan sägas utgöra en 
specialiserad form av samäganderätt33 där fondförmögenheten ägs gemensamt av 
fondandelsägarna. Dock är äganderätten kraftigt beskuren och består endast i ägarnas rätt att 
få sina andelar i fonden inlösta samt i förekommande fall erhålla utdelning.34 Förvaltningen 
av fondförmögenheten sköts av ett fondbolag för fondandelsägarnas räkning. Fondbolaget kan 
därmed likställas med en uppdragstagare. Även förvaringsinstitutet är att betrakta som en 
sådan. 35 
 
Närmare svar kring frågan vad andelsägarnas äganderätt innebär kan sökas i förarbeten till 
1974 års aktiefondslag. Där uttalas att äganderätten kan anses tillkomma andelsägarna med 
tillämpning av lagen (1944:181) om redovisningsmedel. I detta avseende lämnas emellertid 
ett tvetydigt besked rörande förekomsten av redovisningsskyldighet för förvaltaren.36 
Redovisningsskyldighet enligt RVL kan föreligga antingen på grund av föreskrift i lag eller 
till följd av förhållandet mellan parterna. Efter att lagen (2007:652) om 

                                                
28 SOU 2002:56, s. 166. 
29 Exchange Trade Funds. 
30 Kågerman, Lohmander, De Ridder, Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden, Nordstedts Juridik, 
Stockholm, 2008, s. 32. 
31 Prop. 1974:128, s. 38 f. 
32 SOU 2002:56, s. 167. 
33 Lagen (1904:48) om samäganderätt är dock ej tillämplig, 4:1 st. 4 LIF. 
34 4:13 LIF. 
35 Avtalet kan anses reglerat i fondbestämmelserna samt i LIF, SOU 2002:56, s. 166 f. 
36 Prop. 1974:128, s. 35.  
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värdepappersmarknaden trädde i kraft med dess uttryckliga föreskrift om 
redovisningsskyldighet för kreditinstitut genomfördes motsvarande ändring i LIF, där 
redovisningsskyldighet för förvaltaren numera uttryckligen framgår.37 Vidare är även 
äganderättsfrågan vad avser fonden uttryckligen reglerad på sådant sätt att investerarna 
tillskrivits denna.38  
 
2.4.5 Närmare om förvaltning av investeringsfonder 

Då investeringsfonden ej kan ikläda sig skyldigheter eller förvärva rättigheter ska fonden och 
andelsägarna företrädas av ett fondbolag. Fondbolaget sköter även förvaltningen av fondens 
tillgångar och fattar investeringsbeslut inom ramen för fondbestämmelserna. Fondbolaget är 
skyldigt att uteslutande handla i andelsägarnas intressen.39 Andelsägarna företräder inte 
fonden och ansvarar ej för fondens förpliktelser.40 Istället har fondförvaltaren erhållit många 
av de befogenheter som vanligtvis följer med äganderätt. Exempelvis företräder förvaltaren 
andelsägarna vad avser den rösträtt som tillkommer med fondens aktieinnehav. Dock finns 
begränsningar i fondförvaltarens dispositionsrätt. Förvaltaren får exempelvis ej placera 
fondens medel helt fritt.41 Denne får ej heller låna ut fondförmögenheten eller i 
fondverksamheten ingå borgensförbindelse.42 Förvaltaren ansvarar för skada som tillfogas 
andelsägarna genom överträdelse av fondbestämmelserna eller LIF.43 Till följd av det 
rättsförhållande som råder mellan fondförvaltare och andelsägarna kan den förstnämnda även 
ådra sig skadeståndsskyldighet grundat utom LIF. Detta liknar den skadeståndsskyldighet som 
kan uppkomma vid allmänna kontraktsbrott eller överträdelser inom 
sysslomannaskapsförhållanden.44  
 
Fondförvaltning får som huvudregel bedrivas av ett svenskt aktiebolag, som efter ansökan 
erhållit tillstånd att driva fondverksamhet.45 De största fondförvaltarna utgörs av 
storbankernas fondbolag, som genom tillgången till ett stort befintligt kundunderlag och 
välutvecklade distributionskanaler bidragit till skapandet av en massmarknad för 
fondsparande.46 LIF ger också kreditinstitut och värdepappersbolag, med tillstånd för 
portföljförvaltning avseende finansiella instrument, möjlighet att erhålla tillstånd för 
fondverksamhet avseende förvaltning av specialfonder.47 Som arvode för sitt arbete uttar 
fondförvaltaren avgifter ur fonden.     
 
2.4.6 Närmare om förvaringsinstitut 

Som nämnts var ett grundläggande motiv med fondlagstiftning att bereda andelsägarna en 
trygghet, innebärande att fondförmögenheten i alla lägen ska vara skyddad och förbehållen 
andelsägarna. Därför ska det anlitas ett förvaringsinstitut för varje investeringsfond.48 
                                                
37 Prop. 2006/07:115, s. 673. 
38 1:1 p. 25 LIF. 
39 4:2 LIF. Vid utgången av 2011 hade 81 bolag beviljats tillstånd att bedriva fondverksamhet. Vidare bedrev 50 
st. utländska förvaltningsbolag fondverksamhet i Sverige, se SOU 2012:67 s. 266. 
40 4:1 st. 3 LIF. 
41 Se 5:1, 6:2 LIF om riskspridning. 
42 5:23, 6:2 LIF. 
43 2:21 LIF. 
44 SOU 2002:56 s. 168. 
45 1:1 p. 7, 1:4 LIF. Se även 1:6-1:6 d LIF, som anger att utländska förvaltningsbolag får verka i Sverige under 
vissa förutsättningar. Skilj dock utländska förvaltningsföretag från utländska fondföretag, vilka är en 
företagsform för själva fonden som också får verka i Sverige under vissa förutsättningar, 1:7 f. LIF. 
46 SOU 2012:67, s. 266. 
47 1:5 LIF. 
48 3:1 LIF. 
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Förvaringsinstitutet ska utgöras av en bank eller annat kreditinstitut och har till uppgift att ta 
emot och förvara fondens egendom. Förvaringsinstitutet skall även övervaka förvaltarens 
verksamhet och tillse att försäljning och inlösen av fondandelar sker på korrekt sätt, att 
andelarna blir rätt värderade, tillgångarna i fonden kommer förvaringsinstitutet tillhanda utan 
dröjsmål samt att fondens medel disponeras i enlighet med LIF och fondbestämmelserna.49 
Förvaringsinstitutet har således en självständig kontrollfunktion och dess verksamhet 
övervakas i sin tur av FI.50  
 
Anlitande av ett förvaringsinstitut ska grundas i ett skriftligt avtal mellan fondbolaget och 
förvaringsinstitutet och kan avse förvaring av flera investeringsfonders tillgångar.51 Avtalet 
ska försäkra att de ovan nämnda uppgifterna klargörs och ska således mer i detalj beskriva de 
procedurer som anses nödvändiga.52 Detta innebär dock ej att parternas inbördes oberoende 
förhållande ska åsidosättas.53 
 
Förvaringsinstitutet kan i vissa lägen behöva överta fondförvaltningen då fondbolaget ej har 
möjlighet eller vilja att fortsätta den förvaltande verksamheten, exempelvis då FI dragit in 
fondbolagets tillstånd för fondverksamhet.54 Förvaringsinstitutet ska efter övertagandet 
snarast överlåta fondförvaltningen till ett annat fondbolag, förutsatt att FI givit sitt 
godkännande.55 Om förvaltningen ej överlåts ska förvaringsinstitutet låta upplösa fonden. Då 
förvaringsinstitutet övertar förvaltning enligt ovan, ska de erhålla skälig ersättning, vars 
storlek ska bestämmas av FI.56  
 
Även förvaringsinstitutet har en skyldighet att uteslutande tillvarata andelsägarnas intresse.57 
Förvaringsinstitutet är underkastat samma ansvar som förvaltaren. Därmed kan det bli 
skadeståndsskyldigt mot andelsägarna vid överträdelser av LIF och fondbestämmelserna. 
Förvaringsinstitutet kan även ådra sig skadeståndsskyldighet gentemot fondförvaltaren.58   
 
2.4.7 Fondtyper 
2.4.7.1 Inledning 

Den första svenska fondlagstiftningen år 1974 reglerade så kallade aktiefonder.59 
Huvudsakligen samma fondtyp kom att regleras i UCITS-direktivet år 1985, varför svensk 
fondlagstiftning reviderades först år 1990. Vid denna tidpunkt hade det uppstått en efterfrågan 
av andra fondtyper än den tämligen begränsade värdepappersfonden.60 En ny fondtyp infördes 
därför i lagen och titulerades nationell fond.61 I LIF benämns denna nationella fond, efter 
beaktande av utländsk terminologi, som specialfond och den ursprungliga aktiefonden, som 

                                                
49 3:2 LIF. 
50 10:1 LIF. 
51 3:4 LIF. 
52 Prop. 2010/11:135, s. 295. 
53 3:1 st. 2, jfr. 4:2 st. 4 LIF. 
54 9:1 LIF. 
55 9:2 LIF. 
56 9:6 LIF. 
57 Prop. 2002/03:150, s. 120. 
58 2:21 LIF. 
59 Prop. 1974:128, s. 1. 
60 Det fanns även, som nämnts, ett behov av revidering till följd av EG:s regler avseende riskspridning och 
informationsskyldighet till andelsägarna. Vidare behövde den svenska marknaden öppnas upp för utländska 
fonder och rättssubjekt, SOU 2002:56, s. 165.  
61 3 § Lag om värdepappersfonder.  
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numer är harmoniserad, som värdepappersfond.62 Dessa två fondtyper uppvisar vissa 
skillnader men regleras på samma sätt i flera avseenden. Exempelvis ska fondandelar i bägge 
fondtyperna kunna lösas in eller återköpas på fondandelsägarens begäran och information om 
fonderna tillhandahållas genom faktablad och informationsbroschyr.63  
 
Dessa två fondtyper, som gemensamt kallas investeringsfonder, ska nedan beskrivas närmare. 
 
2.4.7.2 Värdepappersfond 

Sparande i värdepappersfonder är den vanligaste formen av fondsparande i Sverige.64 Den är 
grundad i UCITS-direktivet och implementerad via LIF. Värdepappersfonden får ej disponera 
fondförmögenheten helt fritt utan ska bestå av olika finansiella instrument, varav ett enskilt 
innehav i regel ej får utgöra mer än 5 % av den totala fondförmögenheten.65 Undantag får 
dock göras. Huvudregeln och undantagen sammantagna innebär att fondens kapital måste 
placeras i minst 16 olika finansiella instrument utgivna av 16 olika emittenter.66 De 
instrument som fonden är tillåten att investera i är bland annat aktier, obligationer, 
fondandelar, derivatinstrument och andra i huvudregel likvida penningmarknadsinstrument.67 
Genom kravet på en jämn fördelning av fondens innehav sprids risken i fonden, vilket gagnar 
andelsägarna som ofta är icke-professionella investerare. Den svenska regleringen uppställer 
dock i vissa avseenden en mer långtgående reglering än den i UCITS-direktivet.68 
 
2.4.7.3 Specialfond 

UCITS-direktivet är ej ett fullharmoniseringsdirektiv. Därmed tillåts medlemsstaterna införa 
egna nationella former för kollektiva investeringar vid sidan av värdepappersfonden. En 
nationell fond, benämnd specialfond infördes i svensk rätt år 1990 i syfte att tillskapa ett 
bredare fondutbud.69 Värdepappersfonden ska, som tidigare nämnts, bestå av ett visst antal 
olika innehav vilka ska vara jämt fördelade. Specialfonden däremot behöver enbart uppvisa 
en tillräcklig riskspridning och kan därför bestå av färre olika slag av värdepapper.70 Därmed 
kan exempelvis svenska indexfonder göras tillgängliga för fondspararna.71 Specialfonden får 
även till skillnad från värdepappersfonden vända sig till en begränsad krets investerare och i 
fondbestämmelserna begränsa möjligheten till förvärv av fondandelar.72 Vidare får 
andelsägarnas möjlighet till inlösen begränsas till ett tillfälle per år.73 
 
                                                
62 SOU 2002:56, s. 410. 
63 4:13, 15-20 LIF. 
64 Vid utgången av 2011 fanns 535 st. svenska värdepappersfonder registrerade, och sparandet i 
värdepappersfonder utgjorde 80 % av det totala fondsparandet, se SOU 2012:67, s. 264-265. 
65 5:6 LIF. 
66 Kågerman, Lohmander, De Ridder, a.a, s. 29. 
67 5:1, 3 och 4 LIF. Fondernas tillåtna innehav har förändrats. Ursprungligen fick den svenska 
värdepappersfonden (aktiefonden) bestå av aktier, obligationer och andra värdepapper. Förändringen av svensk 
fondlagstiftning år 1990 grundade sig b.la. i utveckling av den svenska finansiella marknaden och tillskapandet 
av nya finansiella instrument, som lämpligen kunde ingå i fonderna. Exempel på dessa var optioner och terminer, 
prop. 1989/90:153 s. 35. 
68 Se 4:22 LIF ang. fondbolagets skyldighet att upplysa om kostnader för fonden.  
69 Prop. 1989/90:153, s. 38, 3 § lag om värdepappersfonder. Se även SOU 2002:56, s. 407. Vid utgången av 2011 
fanns 395 st. godkända specialfonder. Intresset för denna fondform ökar stadigt. År 1998 utgjorde sparande i 
specialfonder 3 % av det totala fondsparandet. 2011 hade denna siffra vuxit till 20 % se SOU 2012:67, s. 265 
70 6:2 LIF. 
71 Beckman, Jansson, Wallin-Norman, Wendby, Lagarna på värdepappersområdet, Nordstedts Juridik, 
Stockholm, 2002, s. 38. 
72 4:8 st. 4 LIF. 
73 6:1 LIF. 
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Skillnaderna mellan special- och värdepappersfond är vanligen varken relevanta eller 
uppmärksammade för en svensk fondsparare eller media, och borde ej heller vara det. Detta 
då bägge fondformer står under tillsyn, ska ha godkända fondbestämmelser och följa likadana 
regler för fondbolag.74 De nationella fonderna får dock inte fritt saluföras i andra 
medlemsstater.75 
 
2.4.7.4 Andra fondtyper 

Det finns flertalet andra typer av företag vilka benämns som fonder, men som delvis ej är 
reglerade i LIF. Vissa av dessa fonder ska nu presenteras närmare, eftersom de kommer att 
definieras som AIF-fonder enligt LAIF. I och med att läsaren förses med bakgrundsfakta 
kring dessa fonder uppnås en bättre förståelse för konsekvenserna med LAIF. 

2.4.7.4.1 Hedgefonder 
 
En medialt uppmärksammad fond är hedgefonden.76 En hedgefond har som målsättning att 
generera avkastning för sina investerare, oberoende av konjunktur- och 
aktiemarknadsutveckling.77 Hedgefonden investerar ofta i instrument som förstärker 
marknadsrörelser, såsom hävstångsinstrument samt i instrument som genererar avkastning 
trots negativ marknadsutveckling. Den största risken i en hedgefond utgörs därför av 
förvaltarens kompetens. Jämför detta med en investeringsfond, där marknadsutvecklingen 
utgör den största risken.78 Hedgefonden kan struktureras rättsligt på olika sätt, exempelvis 
som ett aktiebolag eller via en kontraktsrättslig överenskommelse. De flesta hedgefonder 
vänder sig till professionella investerare, är slutna och kräver stora summor i insatser. Dock 
kan en hedgefond kräva en mindre insats, vara av öppet slag och vända sig till en bredare 
skara av investerare för det fall den utgör en specialfond.79 Följaktligen måste den då följa 
LIF.80 
  

                                                
74 SOU 2002:56, s. 407. 
75 SOU 2002:56, s. 169 f.  
76 Hedgefonderna och finanskrisen 2008, Strömqvist, Marie, Ekonomiska Kommentarer nr. 3, Utg. Riksbanken 
2009. 
77 Prop. 2002/03:150, s. 243. 
78 Prop. 2002/03:150, s. 106. 
79 SOU 2012:67, s. 262. 
80 Se 6:2 LIF om möjlighet att tillåta fonden bestå av derivat, vilka värdepappersfonder ej kan inneha, samt om 
tillåtelse för undantag från de strikta placeringsreglerna.  



21 
 

 

2.4.7.4.2 Riskkapitalfonder 
 

                           81 
 
Termen riskkapital är ett samlingsbegrepp för investeringar i ett bolags ägarkapital. 
Riskkapitalfonder är företag vilka förvärvar kontroll över onoterade bolag. Investeringar kan 
även ske i noterade bolag, som därefter vanligtvis avnoteras. Riskkapitalfonden bildas, 
administreras och förvaltas av ett så kallat riskkapitalbolag.82 Under riskkapitalfonder 
insorteras bland annat private equity-fonder (PE-fonder), vilka ska beröras närmare i kapitel 
fyra. Riskkapitalfonder kännetecknas av att de är slutna och att andelarna ej kan lösas in vid 
begäran. Kapitalet investeras utifrån en bestämd tidshorisont och fonden likvideras när tiden 
löpt ut. De är i regel ej öppna för allmänheten, utan vänder sig till en begränsad krets av 
institutionella samt professionella investerare. Vanligtvis investerar även förvaltaren i 
fonden.83 I Sverige är cirka 180 000 arbetstagare anställda av riskkapitalägda företag, vilket 
motsvarar sju procent av de anställda inom privat sektor.84  
 
Riskkapitalfonder, till skillnad från värdepappersfonder, tar ofta en aktiv roll i ägarstyrningen 
över portföljbolagen. Riskkapitalfonder, genom förvaltarna, utformar en långsiktig planering 
av portföljbolagens verksamhet, allt i syfte att maximera effektiviteten och vinsterna, så att 
portföljbolagen bringar en så hög köpeskilling som möjligt vid vidareförsäljning. Till skillnad 
från andra fonder är en riskkapitalfond oftast bildad på associationsrättslig grund, såsom 
aktiebolag eller kommanditbolag.85 

2.4.7.4.3 Fastighetsfonder 
 
Fastighetsfonder investerar i fastigheter. Detta sker antingen direkt eller indirekt genom 
investeringar i andra direktinvesterande fastighetsfonder eller i noterade fastighetsbolag. Då 
LIF inte tillåter att investeringsfonder investerar direkt i fastigheter är svenska 
fastighetsfonder i regel bildade på associationsrättslig grund, som ett aktie- eller 
kommanditbolag. De är likt riskkapitalfonder slutna och riktar sig till professionella och 

                                                
81 Bilden har hämtats från Svenska Riskkapitalföreningens (SVCA) hemsida.  
82 SOU 2012:67, s. 269. Generellt förekommer tre former av riskkapitalbolag i Sverige: privata riskkapitalbolag 
såsom EQT, koncernägda riskkapitalbolag, såsom Volvo Technology Transfer, och statliga institutioner och 
företag såsom Sjätte AP-fonden. 
83 SOU 2012:67, s. 258.  
84 SVCA:s årsrapport 2011, s. 4. 
85 I andra länder är det dock vanligt förekommande att riskkapitalfonder tillskapas med annan rättslig struktur, 
ex. som limited partnership på Jersey, se SOU 2012:67, s. 259. 



22 
 

institutionella investerare. Avkastning uppkommer genom fastighetsinnehavens genererade 
driftsnetto samt det realisationsresultat som uppkommer vid avyttring av fondens innehav.86   

2.4.7.4.4 Infrastrukturfonder 
 
Infrastrukturfonder investerar i broar, vägar, kollektivtrafik, energiförsörjning och annan 
infrastruktur. Det har blivit allt vanligare att stater väljer att finansiera kollektiva nyttigheter 
via infrastrukturfonder och privata investerare. I och med detta belastar staterna ej sina 
statsfinanser och står ej risken för att kostnaderna för projekten samt förvaltningen blir 
oväntat höga.  
 
Infrastrukturfonder behöver av förklarliga skäl anskaffa en stor mängd kapital. Kapitalet 
investeras långsiktigt genom köp eller arrende av infrastrukturdelar. Investeringen generar i 
regel stabila kassaflöden över en lång period. Därav är infrastrukturfonder tilltalande för 
livförsäkringsbolag samt andra investerare med långsiktiga åtaganden. Även 
infrastrukturfonder är vanligtvis bildade på associationsrättslig grund och förvaltas av ett 
utomstående bolag, ofta ett riskkapitalbolag.87  
  

2.4.7.4.5 Råvarufonder 
 
Råvarufonder är på olika sätt exponerade mot råvarumarknaden. Vanligtvis investerar 
råvarufonder ej direkt i råvaror utan i råvaruderivat, så kallade råvaru-futures. Alternativt 
köper de aktier i bolag vars lönsamhet är starkt beroende av råvarupriser, såsom gruv- och 
oljebolag. Beteckningen råvarufonder kan vara missvisande då andra faktorer än råvarupriset 
påverkar fondens avkastning. En råvarufond kan vara öppen då LIF ej hindrar en specialfond 
från att inneha derivat samt inrikta sina innehav mot en viss bransch. För erhållande av 
tillstånd krävs dock att derivaten är upptagna till handel på en reglerad marknad och ej medför 
leveransskyldighet avseende den underliggande tillgången.88  
 
2.4.8 Konsumentskydd 

Som tidigare nämnts har öppna investeringsfonder i regel en skyldighet att vända sig till 
allmänheten, vilket också var utgångspunkten vid stiftandet av 1974 års aktiefondslag.89 Trots 
detta innehöll aktiefondslagen inga bestämmelser om informationsskyldighet gentemot 
fondspararna. Skälet till detta är oklart men torde enligt författarnas mening vara att koppla 
till att konsumentskyddande lagstiftning generellt ej ännu hade blivit särskilt utbrett.90 
 
Inför moderniseringen av fondlagstiftningen år 1990 hade emellertid den 
konsumentskyddande aspekten börjat få en mer framträdande ställning. I lagen om 

                                                
86 SOU 2012:67, s. 260. 
87 SOU 2012:67, s. 261. 
88 6:2 LIF samt SOU 2012:67, s. 262. 
89 Prop. 1974:128, s. 19. 
90 Visserligen fanns näringsrättslig lagstiftning med konsumentskyddande aspekter tidigare såsom lagen 
(1970:412) om otillbörlig marknadsföring och lagen (1971:112) om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor. Vidare 
trädde den första konsumentköplagen (1973:877) i kraft år 1986 men redan år 1963 uppdrogs åt 
köplagsutredningen (Ju 1963:51) att överväga om konsumenters skydd behövde stärkas, åtminstone avseende 
den köprättsliga regleringen. Således kan slutsatsen dras att konsumentskyddande lagstiftning sakta men säkert 
börjat växa till en ur lagstiftningssynpunkt viktig aspekt. Att detta var en tendens även i övriga Europa bekräftas 
av Tysklands förändring av BGB:s allmänna del, där konsumentskyddet infördes under 1970-talet. 
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värdepappersfonder infördes därför regler om informationsskyldighet.91 Emellertid nämnde 
propositionen ej uttryckligen att konsumentskydd var syftet bakom bestämmelserna. Att detta 
ändock var syftet bekräftas i senare förarbeten.92 Dagens fondlagstiftning är uttryckligen av 
konsumentskyddande karaktär. Förvaltaren anses oftast ha ett påtagligt informationsövertag i 
förhållande till spararna och regelverket utgår från en konsument, som är mindre kunnig och 
intresserad av det finansiella området.93  
 
LIF reglerar ingående vilken information investeringsfonderna är skyldiga att tillhandahålla.94 
För varje investeringsfond ska det upprättas en informationsbroschyr samt ett faktablad.95 
Informationsbroschyrens främsta uppgift är att tillhandahålla information i syfte att potentiella 
investerare ska kunna göra välgrundade investeringsbedömningar. Detta innebär bland annat 
att de ska kunna förutse vilka risker som är förenade med en investering i fonden.96 Av 
informationsbroschyren ska bland annat framgå vilken placeringsinriktning fonden har, de för 
fonden aktuella fondbestämmelserna samt om investeringsfonden utgör en specialfond. 
Kravet på faktablad har unionsrättslig grund. EU har velat tillskapa ett enhetligt faktablad och 
därmed underlätta för investerare att jämföra fonder från olika medlemsländer och därmed 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.97 Innehållet i faktabladen specificeras i kommissionens 
förordning nr. 583/2010 och liknar i huvuddrag informationsbroschyrerna.98 Faktabladen ska 
innehålla grundläggande information, som ska anges på ett rättvisande, tydligt och icke 
vilseledande sätt. För den angivna informationen är fondbolaget underkastat det 
skadeståndsansvar som framgår av LIF samt ett begränsat sådant enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer.99  
 
Både informationsbroschyren och faktabladet ska skickas in till Finansinspektionen och 
därmed offentliggöras.100 På begäran ska dessa även tillhandahållas befintliga andelsägare 
samt potentiella investerare. Om dessa ej lämnas enligt ovan anger LIF att 
marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas.101 Enligt MFL ska väsentlig information om 
produkten lämnas ut, i annat fall kan marknadsföringen anses vara vilseledande.102 
Informationsbroschyren och faktabladet anses vara väsentlig information i MFL:s mening.103  
 
Av LIF framgår vidare att det för varje investeringsfond ska upprättas en årsberättelse samt en 
halvårsredogörelse, vilka också ska inlämnas till FI.104 Dessa ska finnas tillgängliga och 
tillhandahållas under samma förutsättningar som informationsbroschyren och faktabladet. 
Syftet med årsberättelsen och halvårsredogörelsen är främst att ge information om fondens 
utveckling och ställning.  
 
                                                
91 Se 26-28 §§ lag (1990:1114) om värdepappersfonder. Att denna informationsskyldighet kom till uttryck i 
lagen var en följd av UCITS-direktivets bestämmelser. 
92 Prop. 2002/03:150, s. 120. 
93 Kågerman, Lohmander, De Ridder, a.a., s. 38. 
94 Se 4:15-26 LIF. 
95 4:15-16.a LIF. 
96 Prop. 2002/03:150, s. 177. 
97 Prop. 2002/03:150, s. 179. 
98 Prop. 2010/11:135, s. 137. FI har efter bemyndigande i LIF givit ut föreskrifter avseende faktabladets 
utformning, FFFS 2008:11. Se även UCITS-direktivet art. 78 p. 2. 
99 Prop. 2010/11:135, s. 139. 
100 4:21 LIF. 
101 4:20 LIF. 
102 10 § MFL. 
103 4:20 st. 3 LIF. 
104 4:18 LIF. 
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Enligt UCITS-direktivet åligger det varje fondbolag att kunna hantera klagomål. Att en 
konsument har möjlighet att klaga genom att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden 
(ARN), FI eller domstol har i Sverige ansetts tillräckligt i detta avseende.105 Närmare 
riktlinjer om hur klagomålsrutinerna kan utformas har utgivits av FI.106  
 
Ett svenskt fondbolag har vidare möjlighet att via UCITS-direktivet marknadsföra 
värdepappersfonder i andra länder inom EES. En förutsättning för detta är att FI dessförinnan 
underrättats.107 Vad underrättelsen ska innehålla framgår av kommissionens förordning nr 
584/2010 vilket bland annat innefattar fondens faktablad, informationsbroschyr samt 
fondbestämmelser.108 FI ska härvidlag göra en bedömning av om den erhållna informationen 
är tillräcklig och i överensstämmelse med UCITS-direktivet varefter underrättelsen 
tillsammans med ett av FI upprättat intyg inom tio dagar ska sändas till behörig myndighet i 
det land fondbolaget avser marknadsföra fonden.109 På motsvarande sätt gäller att ett 
utländskt fondföretag inom EES har möjlighet att i Sverige marknadsföra andelar efter 
anmälan till sin nationella myndighet och efterföljande underrättelse till FI.110 Vad gäller 
marknadsföring från fondföretag utom EES eller företag inom EES men som ej omfattas av 
UCITS-direktivet krävs tillstånd från FI.111  
 
2.5 Tillstånd och registrering 
2.5.1 Inledning 
I förarbetena till aktiefondslagen uttalades att den verksamhet som ett 
värdepappersfondsföretag utövar kan liknas vid bankernas inlåningsrörelse.112 Med hänsyn till 
att det vid denna tid erfordrades tillstånd för bedrivande av bank-, försäkrings- och 
fondkommissionsrörelse fann lagstiftaren det ofrånkomligt med ett tillståndskrav för rätten att 
bedriva värdepappersfondsrörelse. Aktiefondslagen tillät ej utländska företag att bedriva 
denna typ av verksamhet i Sverige, utan blev tillåtet först i och med UCITS-direktivet och den 
efterföljande implementeringen via lagen om värdepappersfonder.113 
 
2.5.2 Tillstånd för svenska bolag 

Ett företag som avser att bedriva fondverksamhet måste erhålla tillstånd från 
Finansinspektionen, oaktat om det är en värdepappersfond eller specialfond som ska förvaltas. 
Efter givet tillstånd definieras företaget i huvudregel som fondbolag. De företag som kan 
erhålla tillstånd enligt LIF är svenska aktiebolag, värdepappersbolag samt svenska 
kreditinstitut.114 Verksamheten får inledas först efter att tillstånd erhållits.115 Ett fondbolag 
kan efter FI:s godkännande även erhålla tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.116 Har 

                                                
105 Prop. 2010/11:135, s. 233-234. 
106 FI:s allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23. 
107 2:15 c LIF. 
108 Artikel 93 UCITS-direktivet. 
109 2:15 c st. 2 samt prop. 2010/11:135, s. 127-128. 
110 1:7 LIF. 
111 1:9 LIF. 
112 Prop. 1974:128, s. 43. 
113 Prop. 1974:128, s. 19. 
114 1:4-5 LIF. Med fondverksamhet avses förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i 
fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder, se 1:1p.10 LIF. 
115 2:7 st.2 LIF. 
116 1:4 LIF. Med diskretionär portföljförvaltning avses förvaltning av värdepapper på skönsmässig grund enligt 
uppdrag från enskilda kunder, se prop. 2006/07:115, s. 558.  
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ett sådant tillstånd erhållits föreligger även möjlighet att beviljas tillstånd för vissa andra typer 
av verksamheter, såsom att ta emot fondandelar för förvaring.117 
 
Ett bolag kan erhålla tillstånd för fondverksamhet först efter granskning av bolagets ledning, 
organisation samt ägare.118 Ägarprövningen är ytterligare en del i skyddet för investerare, då 
reglerna i detta avseende ska tillse att ägarna av ett potentiellt fondbolag är lämpliga och kan 
förväntas bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagar och regler.119 Ägarprövningen 
omfattar i detta avseende både inledande ägare samt den som önskar förvärva ett kvalificerat 
innehav i fondbolaget.120   
 
En ansökan kan ej beviljas om inte bolaget är registrerat i aktiebolags- eller 
europabolagsregistret och en ansökan ska enligt LIF innehålla en verksamhetsplan för den 
tilltänka verksamheten.121   
 
2.5.3 Utländska företags verksamhet i Sverige 

Förvaltningsbolag med säte inom EES kan bedriva verksamhet i Sverige med stöd av det 
tillstånd de erhållit i sitt hemland.122 Detta under förutsättning att Finansinspektionen från det 
utländska förvaltningsbolagets behöriga myndighet erhållit en underrättelse innehållande 
bland annat det utländska förvaltningsbolagets verksamhetsplan.123 För det fall verksamheten 
i Sverige ska omfatta förvaltning av en värdepappersfond, krävs dessutom att 
verksamhetsplanen innehåller information angående förvaltningsbolagets system för 
riskhantering och åtgärder för att möjliggöra inlösen av andelar.124  
 
En något säregen situation ska nu beröras. Ett förvaltningsbolag kan ha tillstånd för 
verksamhet förenlig med UCITS-direktivet i sitt hemland, och enligt ovan få bedriva denna i 
Sverige. Om det inhemska tillståndet ej omfattar förvaltning av en värdepappersfond, kan 
emellertid förvaltningsbolaget från FI ges tillstånd för denna typ av verksamhet i Sverige. En 
förutsättning för detta är att förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta 
fondföretag av samma typ som de önskar förvalta i Sverige.125 Detta krav ska dock ej ses som 
absolut men FI bör ej bevilja tillstånd för förvaltning av en värdepappersfond om denna 
förutsättning ej är uppfylld.126 
 
Beträffande förvaltningsbolag inom EES men som ej omfattas av UCITS-direktivet samt 
förvaltningsbolag utom EES får verksamhet bedrivas i Sverige endast efter tillstånd från FI.127 
 

                                                
117 7:1 LIF. 
118 Se 2:1 LIF. 
119 Prop. 2010/11:135, s. 225-226. 
120 Ägarprövningen som ska göras stämmer överens med den i 3:1-2 lag om värdepappersmarknaden och 3:1-2 
lag om bank- och finansieringsrörelse. Dessa bestämmelser har sin grund i Europaparlamentets och rådets 
Direktiv 2007/44/EG avseende förvärv av kvalificerade andelar i finansiella företag. 
121 FI är som sagt tillståndsgivande myndighet och ställer, utöver vad som framgår av LIF, flertalet specifika 
formella krav på vad en ansökan ytterligare ska innehålla. 
122 Prop. 2010/11:135, s. 99. 
123 UCITS-direktivet omfattar olika typer av verksamheter inkluderande förvaltning av värdepappersfond, 
diskretionär portföljförvaltning, investeringsrådgivning samt förvaring och administration avseende fondandelar, 
se art. 6. 
124 1:6 LIF. 
125 1:6 b LIF. Ett fondföretag definieras i 1:1 p. 8 LIF. 
126 Prop. 2010/11:135, s. 110. 
127 1:8 LIF. 
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2.6 Utländsk fondreglering 
2.6.1 Inledning 
Liksom i Sverige har fondsparandet inom övriga Europa och USA fått en allt mer 
framträdande roll såsom sparform för allmänheten.128 Detta avsnitt syftar till att framhäva 
vissa grundläggande skillnader som utländska fondlagstiftningar uppvisar i förhållande till 
den svenska.  
 
I förstone ska nämnas att UCITS-direktivet ej endast bygger på den kontraktsrättsliga 
fondtypen, såsom LIF, utan tillåter även fonder som vilar på associationsrättslig grund och 
fonder som bildats enligt trustlagstiftning.129 Detta torde vara en naturlig följd av att olika 
fondformer sedan länge stått att finna i olika medlemsstater.  
 
2.6.2 Storbritannien 

Storbritanniens fondlagstiftning innehåller två typer av öppna investeringsfonder, som får 
vända sig till allmänheten. Den ena utgörs av unit trusts och den andra av OEIC-fonder.130 
Vad gäller den förstnämnda typen är likheten med den svenska kontraktsrättsliga fonden stor. 
I överensstämmelse därmed är tre parter inblandade, där dock mellanhavandena parterna 
emellan följer en annorlunda struktur.131 I svensk rätt ägs fonden av fondandelsägarna och 
varken förvaltare eller förvaringsinstitut kan i något avseende göra anspråk på någon 
äganderätt till fonden.132 Fondförmögenheten i en unit trust ägs emellertid i formell mening av 
trusteen, som är så kallad ”legal owner” av fonden. Den ekonomiska rättigheten till 
densamma tillkommer investerarna i deras egenskap av ”beneficial owners”.133 Trusteen 
fungerar i viss utsträckning som ett förvaringsinstitut. Denne har dock mer vidsträckta 
uppgifter och befogenheter vad gäller utövandet av vissa rättigheter för fondandelsägarnas 
räkning, och måste ha tillstånd från tillsynsmyndigheten. Dessa unit trusts följer emellertid 
inte någon särskild lagstiftning utan regleringen vilar främst på oskriven rätt och allmänna 
rättsprinciper.134 Även om den juridiska konstruktionen av svenska investeringsfonder har den 
anglosachsiska rättens lösning, med en trust som bakgrund, innehåller svensk rätt ej någon 
direkt motsvarighet till en trust. Denna kan till viss del liknas vid en stiftelse, dock med 
väsentliga skillnader såsom att kapitalet kan återfås.135 
 
I och med UCITS-direktivets tillkomst skapades ytterligare en typ av investeringsfond i 
Storbritannien, OEIC-fonder.136 Dessa ansågs bättre anpassade för den europeiska 
fondmarknaden än unit trusts, då de senare visat sig vara svårförståeliga utomlands. OEIC-
fonder är aktiebolag med rörligt aktiekapital vilket förutsätter en reglering där aktiebolaget på 
löpande basis kan utfärda och återköpa egna aktier. OEIC-fonder följer dock ej den allmänna 

                                                
128 SOU 2002:56, s. 196. 
129 Artikel 1 p. 3 UCITS-direktivet. 
130 SOU 2002:45, s. 210. 
131 Parterna i en unit trust utgörs av investerare, förvaltare och trustee där den sistnämnde i princip motsvarar det 
svenska förvaringsinstitutet. 
132 Detta under förutsättning att man bortser från det faktum att det är förvaltaren som utövar den rösträtt som 
följer med aktierna i fonden, se prop. 2002/03:150, s. 116. 
133 Prop. 1974:128, s. 20. 
134 SOU 2002:56, s. 209-210. 
135 SOU 2002:56, s. 504. 
136 Open Ended Investment Companies. 
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aktiebolagsrättsliga regleringen, utan istället en för dessa fonder särskild tillskapad 
lagstiftning.137 
 
Till följd av aktiebolagsformen är fondandelsägarna i själva verket aktieägare och varje år ska 
det hållas bolagsstämma där de äger utöva sin rösträtt. Det är emellertid tillåtet för en OEIC 
att utfärda aktieklasser av olika slag och för detta ta ut differentierade avgifter.138 
Partsstrukturen för en OEIC-fond innehåller ett förvaringsinstitut liksom en förvaltare men 
dessa måste vara helt skilda från varandra och får ej ingå i samma koncern. Det är dock tillåtet 
för en OEIC-fond att ha en egen styrelse, egen personal och driva verksamheten i egen regi.139 
Sådana självförvaltande fonder är emellertid inte särskilt vanliga, utan istället tenderar en 
OEIC att bildas av ett förvaltningsbolag som sedan förvaltar fonden.140  
 
Vid sidan av OEIC-fonder och unit trusts finns olika typer av slutna fonder. En av dessa, 
benämnda investment trusts, är aktiebolag vilka följer den allmänna aktiebolagsrättsliga 
regleringen och har därvid ett fast aktiekapital. Till följd av slutenheten är det ej möjligt för 
andelsägare att när som helst påkalla inlösen av andelar. Detta möjliggör för fonden att företa 
mer illikvida placeringar. Fonderna kan i viss mån liknas vid svenska investmentbolag och 
berörs ej av den ovan beskriva fondlagstiftningen. Ytterligare förekommande fondtyper är 
exempelvis riskkapital- och fastighetsfonder, vilka ej vänder sig till allmänheten utan enbart 
till institutionella placerare eller förmögna privatpersoner.141  
 
2.6.3 USA 
I USA är den dominerande öppna fondtypen så kallade mutual funds, vilka liksom OEIC-
fonder är aktiebolag med ett rörligt aktiekapital. Mutual funds styrs ej av den vanliga 
aktiebolagsrättsliga regleringen utan följer en särskild tillskapad lagstiftning benämnd 
Investment Company Act (1940).142 Denna lagstiftning kompletteras med föreskrifter från 
Securities Exchange Comission (SEC) och uppdaterades i vis mån genom Dodd-Frank Act 
(2010).143 
 
En mutual fund sköts i stor utsträckning av en särskilt tillsatt styrelse vilken väljs vid en 
bolagsstämma. Fonden har oftast inga egna anställda, utan för fondens drift köps olika tjänster 
in såsom placerings- och administrationstjänster. 
 
I syfte att skydda fondandelsägarnas intressen måste styrelseledamöterna verka oberoende av 
de organisationer som är inblandade i fondens aktiviteter. Vid bolagsstämmor behandlas även 
andra viktigare frågor som exempelvis fondens placeringsinriktning. Noterbart är att the 
Investment Company Act ej innehåller detaljerade placeringsregler, såsom i LIF. De 
placeringar fonden ämnar göra ska framgå av prospekt vilka ska tillhandahållas 
kostnadsfritt.144  
                                                
137 SOU 2002:56, s. 211. Den särskilda lagstiftning som avses är Open Ended Investment Companies (OEIC) 
Regulations 2001. 
138 SOU 2002:56, s. 212. 
139 SOU 2002:56, s. 211. 
140 SOU 2002:56, s. 512. 
141 SOU 2002:56, s. 213. 
142 SOU 2002:56, s. 203 och 197. Lagstiftningen reglerar dock även fonder av sluten typ, se Section 5 a, 
Investment Company Act. 
143 Dodd-Frank Act är en federal lag som infördes 2010, i kölvattnet av finanskrisen. Denna beskrivs som den 
mest ingripande lagstiftningen I USA sedan 1930-talet. Se vidare How the Dodd-Frank-Act Should Affect 
Mutual funds, David M. Geffen och Joseph R. Flemming, Bloomberg Law Reports, January 2011.  
144 SOU 2002:56, s. 204. 
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2.6.4 Frankrike 
I Frankrike kan öppna fonder organiseras antingen kontraktsrättsligt eller bolagsrättsligt. De 
kontraktsrättsliga fonderna liknar i stor utsträckning de svenska investeringsfonderna. En 
kontraktsrättslig fond är således ej en juridisk person och andelsägarna äger fonden med 
samäganderätt.145 De fonder som är organiserade bolagsrättsligt benämns som SICAV-
fonder.146 De har ett rörligt aktiekapital, vilket är detsamma som fondförmögenheten. 
Andelsägarna i en SICAV-fond är aktieägare och har i denna egenskap rätt att delta och rösta 
på en bolagsstämma. Andelsägarna har dock ej en automatisk rätt till tillgångarna i fonden 
utan endast en ekonomisk rätt. Fonden kan förvaltas internt eller externt. Fondförmögenheten 
är liksom i Sverige placerad hos ett förvaringsinstitut.147 SICAV-fonder regleras främst av en 
för dessa fonder särskild lag men även av en allmän fondlag, vilken även de kontraktsrättsliga 
fonderna följer. Därtill tillkommer föreskrifter från den franska tillsynsmyndigheten. Vad 
gäller de kontraktsrättsliga fonderna kan dessa delas upp beroende på placeringsinriktning i 
allmänna respektive specialiserade. De förra är likställda med UCITS-fonder och de senare 
utgör så kallade nationella fonder. Vidare gör lagstiftningen en uppdelning mellan fonder som 
riktar sig till allmänheten och fonder vilka primärt vänder sig till institutionella placerare eller 
förmögna privata investerare.148 
 
2.6.5 Tyskland, Norge och Finland 
I dessa länders fondlagstiftningar regleras, liksom i Sverige, enbart den kontraktsrättsliga 
fonden.149 Trots detta existerar vissa avvikelser. Generellt synes fondandelsägarna ha större 
möjlighet än i Sverige att påverka förvaltningen av fonden.  
 
I Norge har fondandelsägarna bland annat rätt att utse en tredjedel av fondbolagets 
styrelseledamöter.150 Även i Finland återfinns denna rätt, där även vissa beslut ska fattas 
gemensamt av fondandelsägarna på en särskild andelsägarstämma.151 Den finska 
fondlagstiftningen uppvisar även väsentliga skillnader i förhållande till den svenska vad avser 
skadeståndsskyldighet och straff. Detta då en minoritet av fondandelsägarna kan väcka talan 
mot fondbolaget och förvaringsinstitutet. Även fondbolagets styrelseledamöter, verkställande 
direktör samt aktieägare kan åläggas skadeståndsskyldighet.152  
 
Den tyska lagstiftningen är i många avseenden lik den svenska då en fondförvaltare måste 
vara ett aktiebolag och fondförmögenheten alltid måste hållas avskild. Det förekommer dock 
vissa nyanserade skillnader såsom möjlighet att i fondbestämmelserna ange att antingen 
fondföretaget eller andelsinnehavarna ska vara ägare till fondförmögenheten.153 Förutom 
värdepappersfonder vilka är uppbyggda efter UCITS-direktivet förekommer andra fondtyper, 
varvid fastighetsfonder främst ska nämnas. Fastighetsfonderna kan vara av både öppen och 
sluten typ men investeringar synes främst göras i de förra. Dessa fonder är bildade på 
kontraktsrättslig basis och är en viktig aktör för fastighetsaffärer i Tyskland.154 Vidare görs i 

                                                
145 SOU 2002:56, s. 217. 
146 Sociétés d´Investissements à Capital Variable. 
147 SOU 2002:56, s. 199. 
148 SOU 2002:56, s. 218. 
149 SOU 2002:56, s. 197. 
150 SOU 2002:56, s. 228-229. 
151 SOU 2002:56, s. 233. 
152 SOU 2002:56, s. 234. 
153 Det verkar åtminstone finnas en sådan möjlighet, se SOU 2002:56, s. 224. 
154 SOU 2002:56, s. 226. 



29 
 

Tyskland en tydlig uppdelning vad avser vilka fonder som vänder sig till allmänheten 
(Publikumfonds) och fonder som i princip enbart vänder sig till institutionella investerare 
(Spezialfonds).155  
 
2.6.6 Danmark 

Den danska fondlagstiftningen är av intresse då själva fonden tar formen av en ekonomisk 
förening. Föreningen äger sedan förvaltaren, som oftast utgörs av ett aktiebolag. 
Föreningsstämman är av stor vikt såsom föreningens högsta beslutande organ. Medlemmarna 
har rösträtt och kan bland annat utse styrelse, förvaltare och förvaringsinstitut.156 
  

                                                
155 SOU 2002:56, s. 227. 
156 SOU 2002:56, s. 236. 
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3 2013 - Lagen om alternativa investeringsfonder 
 
3.1 Inledning  
Såsom i inledningen förklarats antog Europaparlamentet och rådet i juni 2011 ett direktiv som 
reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder, även kallat AIFM-direktivet.157 Detta 
direktiv kommer implementeras i Sverige genom stiftandet av lagen om alternativa 
investeringsfonder (LAIF).158 I detta kapitel redogörs för bakgrunden till direktivet samt dess 
materiella innehåll. Den svenska lagstiftningen förutsätts följa innehållet i direktivet om inget 
annat förklaras. 
 
3.2 AIFM-direktivets bakgrund och skäl 
Traditionellt har reglering på området för finansmarknaden syftat till att motverka instabilitet i 
det finansiella systemet, alternativt att tillskapa och upprätthålla ett tillfredställande 
konsumentskydd.159 Det förstnämnda syftet resulterar exempelvis i regler om kapitaltäckning 
för finansiella institut, såsom banker, i förhållande till risken för deras verksamhet. Det senare 
resulterar exempelvis i regler för fondbolag, som ej vanligtvis är av betydelse för stabiliteten i 
det finansiella systemet. Finanskrisen 2008 medförde dock en stor turbulens på 
finansmarknaderna världen över och värderingar som tidigare var gällande ifrågasattes samt 
förändrades.160  
 
Under september 2008, när finanskrisen eskalerade, antog Europaparlamentet resolutioner i 
syfte att kommissionen skulle inleda en översyn av den unionsrättsliga regleringen avseende 
aktörer vilka bedömdes vara av vikt för den finansiella stabiliteten.161 Kommissionen 
konstaterade därefter att exempelvis hedgefonder, riskkapitalfonder och råvarufonder 
visserligen ej var orsak till finanskrisen men att krisen tydliggjort deras vikt och roll för 
stabiliteten och effektiviteten på finansmarknaden.162 Förvaltarna av dessa, som tidigare ej 
varit föremål för unionsrättsliga bestämmelser, ansågs därför vara i behov av en lämplig 

                                                
157 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder. 
158 Kommissionen har i direktivet tilldelats befogenhet att anta delegerade akter, för att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av detta direktiv, se skäl 77, 78 AIFM-direktivet. Detta motsvarar nivå II i 
Lamfalussyprocessen, en regleringsprocess EU tillämpar på finansmarknadsreglering, se närmare Meddelande 
från kommissionen – Översyn av Lamfalussyprocessen, en mer enhetlig tillsyn, COM/2007/0727 Final. 
159 Prop. 2012/13:155, s. 170. 
160 Se ex. Slovik & Cournède, “Macroeconomic Impact of Basel III”, OECD Economics Department Working 
Papers, No. 844, OECD Publishing, 2011 ang. följderna av Basel III. Basel III är en regleringsstandard för 
banker som framtagits av medlemmar i Baselkommittén. Kommittén består av centralbanker från olika länder 
och kommitténs ordförande är Stefan Ingves. Basel III, som kommer träda i kraft under 2013, reglerar ex. 
kapital- samt likviditetskrav och stresstester. Den nya regleringen kommer innebära sämre förutsättningar för 
global tillväxt men samtidigt kommer risker för finansiell turbulens att motverkas. 
161 Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om 
hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) och Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 
med rekommendationer till kommissionen om transparens i institutionella investerares verksamhet 
(2007/2239(INI)). 
162 Commission Staff Working Document Accompanying the proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2004/39/ec 
and 2009/.../EC. Risker till följd av verksamheter bedrivna av de aktörer som numer definieras som AIF-
förvaltare och AIF-fonder anses vara bl.a. aktörernas direktexponering mot systemrelevanta banker, som 
tillhandahåller finansiella hävstångsprodukter. Vidare anses avsaknad av investerarskydd, innebärande brist i 
informationen om riskhantering samt internförhållanden, utgöra en risk. Marknadseffektiviteten anses även 
kunna förbättras genom undanröjande av risk för aktörernas marknadsmissbruk, genom ex. blankning, se vidare 
prop. 2012/13:155, s. 171. 
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överstatlig reglering och tillsyn. Att de ofta verkar gränsöverskridande motiverade också 
behovet av en enhetlig reglering. Detta eftersom avsaknaden av en sådan medförde att det ej 
fanns förutsättningar för utveckling av en inre marknad för de finansiella produkter, som 
erbjuds och marknadsförs av dessa aktörer.163 Vidare identifierades ett behov av bättre insyn 
och inflytande över fonder som agerar på marknaden för företagskontroll, det vill säga 
riskkapitalfonder. Dessa fonder utövar verksamhet innebärande olika former av 
företagsförvärv och informationsbehov ansågs även föreligga för de anställda i förvärvade 
företag.164 
 
I syfte att avhjälpa dessa brister, och skapa en enhetlig reglering på området, lade 
kommissionen i april 2009 fram ett förslag till ett direktiv.165 Såsom i inledningen förklarats 
resulterade detta förslag i det slutliga AIFM-direktivet, vilket antogs i juni 2011. 
 
De aktörer som direktivet främst reglerar kallas för AIF-förvaltare och de förvaltade fonderna 
för AIF-fonder.166  
 
3.3 AIF-fond 
3.3.1 Kriterier 
Då AIFM-direktivets huvudsakliga syfte är att reglera förvaltare av AIF-fonder är en 
inledande redogörelse för definitionen av en AIF-fond nödvändig. Detta för att främst kunna 
förutse regleringens tillämpningsområde. Enligt direktivets artikel 4.1.a definieras en AIF-
fond som ett företag för kollektiva investeringar, inbegripet dess delfonder, som 
  

(i) tar emot kapital från ett antal investerare, och 
(ii) investerar kapitalet i enlighet med en definierad investeringspolicy till förmån för 

investerarna, och 
(iii) företaget kräver inte tillstånd enligt UCITS-direktivet. 

 
Nedan ska de olika kriterierna för en AIF-fond närmare förklaras.  
 
3.3.1.1 Ta emot kapital från ett antal investerare 

Det första rekvisitet stipulerar att kapital ska mottagas från ett antal investerare. Det finns 
ingen uttrycklig gräns för hur stort antalet måste vara. Det minsta bör dock kunna vara två, i 
annat fall hade direktivtexten försetts med ett annorlunda uttryck, såsom ”allmänheten” 
istället för ”ett antal investerare”.167  
 
Vidare ska det mottagna kapitalet vara externt då AIFM-direktivets skäl 7 anger att så kallade 
family office-konstruktioner ej utgör AIF-fonder. Med en family office-konstruktion avses en 
sammanslutning av privatpersoner, som investerar sina förmögenheter utan externt kapital. 
Detta innebär förmodligen att sammanslutningar där personerna i gemenskapen även har 
andra relationsband förutom den aktuella investeringen, såsom kamrater vilka bildar en 
aktiespararklubb, bör undantas från direktivets tillämpning.168 I skäl 6 föreskrivs även att 

                                                
163 Skäl 4 AIFM-direktivet. 
164 Skäl 53 AIFM-direktivet. 
165 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund 
Managers and amending Directives 2004/39/EC and 2009/.../EC. 
166 Prop. 2012/13:155, s. 168. 
167 Prop. 2012/13:155, s. 193. 
168 Prop. 2012/13:155, s. 193. 
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tillämpningsområdet för direktivet bör begränsas till enheter som förvaltar AIF-fonder såsom 
normal verksamhet, varför det ej bör vara fråga om att definiera ett privat 
investeringssällskap, med ett mindre antal sparare, som en AIF-fond. 
 
3.3.1.2 Investera kapitalet i enlighet med en definierad investeringspolicy till förmån för 

investerarna 

Det andra rekvisitet föreskriver att fondens kapital ska investeras i enlighet med en definierad 
investeringspolicy till förmån för fondens investerare. Stiftelser vars syfte ej gynnar de som 
tillskjutit kapital ska därför ej omfattas av direktivet. Detsamma gäller för de flesta 
insamlingsstiftelser men likaledes för pensionsstiftelser, som stiftats genom tillskjutande av 
kapital från företag i syfte att trygga deras pensionsutfästelser till anställda.169  
 
Rekvisitet medför att verksamhetsdrivande aktiebolag oftast faller utanför definitionen. 
Visserligen sker investering i aktiebolag normalt i syfte att bolaget ska generera vinst och 
därmed avkastning för investerarna. Dock sker ej investeringen i enlighet med en definierad 
investeringspolicy, eftersom bolaget ska generera vinst till sina ägare genom självständig 
verksamhet. Ett aktiebolag som stiftats i syfte att bolaget ska investera i vissa specifika 
tillgångar skulle dock, om inget undantag är tillämpligt, kunna definieras som en AIF-fond.170 
 
3.3.1.3 Ingen UCITS-fond    

Det tredje kriteriet innebär att fonden ej ska kräva auktorisation i enlighet med UCITS-
direktivets regler. Såsom tidigare beskrivits uppställer UCITS-direktivet krav på tillstånd för 
vissa former av kollektiva investeringar i värdepapper. I LIF definieras dessa som 
värdepappersfonder. Dessa får ej investera sina tillgångar helt efter eget tycke utan måste 
fördela sina innehav i enlighet med god riskspridning.171  
 
3.3.2 Tolkning av rekvisiten 
Begreppet AIF-fond bör tolkas extensivt med hänsyn till AIFM-direktivets syften. Regeringen 
och Lagrådet anser dock att tolkningen bör ske restriktivt till följd av svårigheter att 
överblicka alla de företeelser som kan anses utgöra AIF-fonder.172 Istället bör 
rekommendationerna från ESMA utgöra vägledning för tolkningen.173 Därmed främjas även 
en direktivkonform tolkning och risken för nationella variationer motverkas.  
 
Vissa associationsrättsligt reglerade företag kommer att definieras som AIF-fonder, till 
exempel en riskkapitalfond upprättad som ett aktie- eller kommanditbolag. Fonden har till 
syfte att investera i andra företag för att vid en senare tidpunkt sälja dessa. Riskkapitalfonden 
bedriver således en verksamhet innebärande investeringar av fondens tillgångar i enlighet 
med en investeringspolicy, men vidtar även andra åtgärder såsom omstruktureringar av de 
förvärvade bolagen.174 Fondens huvudsyfte är dock alltjämt att generera avkastning för 
investerarna genom försäljning av de förvärvade bolagen, snarare än att de förvärvade 
företagens verksamheter i sig ska generera avkastning. Riskkapitalbolagen torde utgöra de 
företag som huvudsakligen förvaltar och administrerar riskkapitalfonder.  
                                                
169 Prop. 2012/13:155, s. 194. 
170 Prop. 2012/13:155, s. 195. 
171 Prop. 2012/13:155, s. 195. 
172 Prop. 2012/13:155, s. 192, 1027. 
173 I art. 16 ESMA-förordningen 1095/2010/EG har ESMA givits befogenhet att meddela rekommendationer. Se 
vidare ESMA Consultation Paper ESMA/2012/845 där sådana rekommendationer meddelats. ESMA är en 
oberoende EU-baserad myndighet som verkar för stabilitet inom unionens finansiella system. 
174 Prop. 2012/13:155, s. 177.  
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Vid fråga om huruvida ett aktiebolag ska definieras som en AIF-fond eller ej, bör bolagets 
faktiska agerande utgöra främsta grund för bedömningen. Bolagsordningen med det däri 
angivna syftet kan dock tjäna som vägledning. Om bolagsordningen inte beskriver en 
verksamhet där investeringar sker i enlighet med en investeringspolicy kan ett företags 
systematiska försäljningar av förvärvade bolag medföra att företaget definieras som en AIF-
fond. Stöd för en sådan slutsats kan sökas i bolagets årsredovisningar med mera.175  
 
Vidare förtjänas det upprepas att det är förvaltarna av AIF-fonder som regleras av AIFM-
direktivet och inte fonden i sig. Detta innebär bland annat att det är förvaltare med säte i 
Sverige som kommer att behöva söka tillstånd här i landet och omfattas av den svenska 
lagstiftningen.  
 
3.3.3 AIF-fondens rättsliga form 

En AIF-fond omfattas av direktivets reglering oavsett dess rättsliga form.176 Därmed kommer 
ett antal olika bolagsformer och företag såsom specialfonder, aktiebolag och kommanditbolag 
att utgöra AIF-fonder. Bolagens rättsliga ställning kommer lämnas oförändrad, och reglerna 
för specialfonder kommer lyftas ur LIF och överflyttas till LAIF.177  
 
3.3.4 Aktörer som undantas från direktivets tillämpning 
3.3.4.1 Inledning 

Vissa företag, vilka faller under definitionen av AIF-fond, har undantagits från direktivets 
tillämpning.178 Här ska kortfattat redogöras för dem. Vidare ska även redogöras för AIF-
fonder vars värden understiger vissa tröskelnivåer och som därför delvis undantas från 
reglering. 
 
3.3.4.2 Holdingbolag   

Direktivet ska ej tillämpas på holdingbolag.179 Holdingbolag i direktivets mening är bolag 
vars tillgångar utgörs av aktieinnehav i andra bolag och vars syfte är att genomföra en 
affärsstrategi genom dessa dotterföretag för att bidra till deras värde på lång sikt.180 För 
tillämpning av undantaget ska holdingbolagets aktier vara upptagna till handel på en reglerad 
marknad. Alternativt ska holdingbolaget genera avkastning till sina ägare på annat sätt än 
genom försäljning av de ägda bolagsandelarna. Sammanfattningsvis innebär detta att 
börslistade investmentbolag som investerar direkt i andra bolag eller investmentbolag som 
generar avkastning genom dotterbolagens egna verksamheter omfattas av undantaget. Det 
faktum att ett enstaka innehav försäljs och därmed genererar intäkter och avkastning bör ej 
innebära att ett onoterat investmentbolag ska definieras som AIF-fond, så länge huvudsyftet 
förblir intakt. Notera att motsatsvis så undantas inte börslistade investmentbolag, som 
investerar direkt i exempelvis fastigheter. 
 

                                                
175 Prop. 2012/13:155, s. 195. 
176 Art. 2.2 AIFM-direktivet. 
177 Prop. 2012/13:155, s. 185. 
178 För en utförlig redogörelse över samtliga undantagna aktörer, se art. 2.3 AIFM-direktivet, SOU 2012:67, s. 
290 f. samt prop. 2012/13:155, s. 198 f. 
179 Art. 2.3 a AIFM-direktivet. 
180 Art. 4.1 o AIFM-direktivet 
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3.3.4.3 Överstatliga och nationella institutioner, myndigheter samt organ  

Aktörer med stor betydelse för de finansiella marknaderna, som i linje med direktivets motiv 
ej borde omfattas av regleringen, undantas också uttryckligen i artiklarna 2.3.c-2.3.d. 
Inledningsvis är överstatliga unionsbaserade institutioner såsom Europeiska centralbanken, 
Europeiska investeringsbanken samt Europeiska investeringsfonden undantagna, men även 
andra överstatliga organisationer såsom Världsbanken med flera.181 Vidare undantas 
nationella centralbanker, myndigheter, och organ som förvaltar fonder för försäkrings- och 
pensionssystem.182 
 
3.3.4.4 Koncerninterna fonder 

En AIF-fond vars enda investerare är förvaltaren, förvaltarens moder- eller dotterbolag, eller 
andra dotterbolag till dessa moderbolag, ska ej omfattas av direktivet. Undantaget för dessa så 
kallade ”koncerninterna fonder” gäller dock ej för det fall en koncernintern investerare själv 
utgör en AIF-fond.183 Företag som investerar i den koncerninterna fonden får vidare ej ha 
inhämtat kapital till investeringen från en i förhållande till koncernen utomstående aktör. I 
detta fall är undantaget ej tillämpligt. Undantaget innebär att koncernen kan samla kapital i ett 
dotterbolag och genom detta bolag investera i exempelvis fastigheter eller värdepapper utan 
att det investerande dotterbolaget anses utgöra en AIF-fond.184  
 
3.4 AIF-förvaltare 
3.4.1 Inledning 
Såsom tidigare nämnts är AIF-förvaltare föremål för direktivets huvudsakliga reglering. En 
AIF-förvaltare ska söka auktorisation för sin verksamhet hos behörig myndighet i sin 
hemlandsstat.185 Enligt direktivtexten utgör en AIF-förvaltare en juridisk person vars normala 
verksamhet består i att förvalta en eller flera AIF-fonder.186 Begreppet förvalta innebär 
portföljförvaltning eller riskhantering för en eller flera AIF-fonder.187 Innebörden av 
portföljförvaltning är i direktivet ej utförligt definierat men får generellt anses innebära 
beslutsfattande angående fondens investeringar samt genomförande av dessa. Riskhantering 
anses innebära hantering av uppstådda finansiella risker i förvaltningen av fonder.188   
 
Förvaltningen ska i regel hanteras av en enskild förvaltare, som ansvarar för efterlevnad av 
direktivets regler och kontakt med behöriga tillsynsmyndigheter.189 Förvaltaren har dock 
möjlighet att delegera vissa uppgifter till en utomstående uppdragstagare. Det är dock enbart 
den ursprunglige förvaltaren som innehar förvaltningstillståndet och som ansvarar för att 
samtliga krav enligt direktivet uppfylls.190 I vissa situationer, då omfattande delegering skett, 
kan det vara problematiskt att identifiera den egentliga förvaltaren.191 I denna situation bör 
                                                
181 Art. 2.3 c AIFM-direktivet. 
182 Art. 2.3 d-e AIFM-direktivet. 
183 Art. 3.1 AIFM-direktivet. 
184 Prop. 2012/13:155, s. 201. 
185 Art. 7.1 AIFM-direktivet.  
186 Art. 4.1 b AIFM-direktivet. 
187 Art. 4.1 w AIFM-direktivet. I denna art. anges att förvaltning innebär portföljförvaltning eller riskhantering. 
Se dock art. 6.5 d där det förutsätts att förvaltare ägnar sig åt förvaltning och riskhantering. För svenskt 
vidkommande, se prop. 2012/13:155, s. 196, där portföljförvaltning eller riskhantering till synes korrekt anges. 
188 Prop. 2012/13:155, s. 197. Ang. riskhantering anges vidare i art. 15 AIFM-direktivet närmare vad 
riskhantering innebär samt hur den ska organiseras av förvaltarna.  
189 Art. 5.1 AIFM-direktivet.  
190 Art. 20 AIFM-direktivet. 
191 Prop. 2012/13:55, s. 185. 
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den, som bär det juridiska ansvaret mot investerare och tillsynsmyndigheter, vara att anse som 
förvaltare. Detta ska beröras närmare nedan under avsnittet om delegering.  
 
3.4.2 Intern förvaltning 
Vid intern förvaltning är AIF-fonden kapabel att själv handa förvaltningen, såsom exempelvis 
via bolagsledningen eller en annan intern resurs i en AIF-fond i form av aktiebolag. Fonden 
och förvaltaren är med andra ord del av samma juridiska person. AIF-fonden, som även blir 
att anse som AIF-förvaltare, måste uppfylla samma krav som uppställs för AIF-förvaltare i 
allmänhet.192 En intern AIF-förvaltare kan ej erhålla auktorisation som förvaltare för en annan 
extern AIF-fond.193  
 
3.4.3 Extern förvaltning 
Extern förvaltning avser förvaltning utförd av en juridisk person skild från AIF-fonden. Detta 
motsvaras av den för LIF beskrivna konstruktionen med ett förvaltande fondbolag skilt från 
investeringsfonden.194 
 
3.4.4 Förvaltare av AIF-fonder vilka understiger vissa tröskelvärden 

För AIF-förvaltare, vars förvaltade AIF-fonders tillgångar ej överstiger vissa angivna 
tröskelvärden, förekommer möjlighet för medlemsstaterna att i sina nationella lagverk medge 
partiella undantag från fullständig reglering.195 Tröskelvärdena skiljer sig åt beroende på vilka 
tillgångar fonderna består av. Tröskelvärdena utgår ej från en enskilt förvaltad fonds värde, 
utan från det totala värdet av alla AIF-fonder som en förvaltare förvaltar. 
 
Om en fonds tillgångar innehåller finansiell hävstång, eller andra konstruktioner som medför 
hävstångseffekt, ska värdet av denna fond tillsammans med eventuellt övriga direkt eller 
indirekt förvaltade fonder understiga 100 miljoner euro för att undantag ska få införas.196 Om 
de förvaltade fonderna ej innehåller finansiell hävstång, eller liknande konstruktioner, är 
tröskelvärdet istället 500 miljoner euro, förutsatt att investerarna ej har rätt att lösa in sina 
fondandelar inom fem år från den initiala investeringen i fonden.197 
 
Tillskapandet av ovan beskrivna undantag är ej obligatoriskt, utan en valmöjlighet. Väljer en 
medlemsstat att göra så uppställer direktivet en minimigräns för vilka regler som likväl ska 
gälla.198 Dessa innebär att en förvaltare av fonder understigande tröskelvärdena i vart fall ska 
registreras hos den i medlemsstaten behöriga myndigheten, och vid registreringstillfället 
identifiera sig själv och de fonder som förvaltas. Vidare ska en beskrivning lämnas av 
investeringspolicyn för de förvaltade fonderna. Förvaltaren ska även till myndigheten 
redovisa vilka instrument de bedriver handel med och vilka koncentrationer fonden består av. 
Sistnämnda krav grundar sig i att myndigheten ska ha möjlighet att övervaka systemrisker. 
Förvaltaren har även en skyldighet att underrätta myndigheten om förutsättningar ej längre 
föreligger för undantagsreglering. Medlemsstaterna ska tillse att förvaltare vars fonder ej 

                                                
192 Skäl 20 AIFM-direktivet. 
193 Art. 6.3 AIFM-direktivet. 
194 Skäl 20 AIFM-direktivet. 
195 Art. 3.2 AIFM-direktivet. 
196 Art. 3.2 a AIFM-direktivet. 
197 Art. 3.2 b AIFM-direktivet. 
198 Se art. 3.3 i AIFM-direktivet, där det anges att förvaltare av de beskrivna fonderna minst ska vara föremål för 
viss reglering och således kan dessa fonder bli föremål för full reglering, likt vad som ska gälla för övriga AIF-
förvaltare.  
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längre understiger tröskelvärdena ansöker om tillstånd likt vad som gäller för övriga 
förvaltare av AIF-fonder.199 
 
Förvaltare av som beviljats undantag åtnjuter dock ej de rättigheter som fullt reglerade AIF-
förvaltare tilldelas, såsom möjlighet till gränsöverskridande verksamhet. Därför ska en delvis 
undantagen förvaltare ha möjlighet att frivilligt låta sig omfattas av regleringen fullt ut och 
därmed också åtnjuta de rättigheter som följer därav.200  
 
Regeringen har föreslagit att ovan beskrivna undantag ska vara tillgängligt för andra AIF-
fonder än specialfonder och som enbart riktar sig till professionella investerare.201  
 
3.5 Auktorisationsförfarandet 
3.5.1 Inledning 

Aktörer vilka definieras som AIF-förvaltare ska söka auktorisation202 för sin förvaltande 
verksamhet. I detta avsnitt ska förfarandet förklaras närmare innebärande beskrivning av 
bland annat formen för ansökan, förutsättningar för auktorisation, kapitalkrav och 
ägarprövning. 
 
3.5.2 Auktorisation som AIF-förvaltare samt tillåten verksamhet 

I AIFM-direktivet uppställs krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att förvaltare av AIF- 
auktoriseras. Vidare ska medlemsstaterna löpande tillse att förvaltare, som väl erhållit 
tillstånd, fortsatt uppfyller kraven för detsamma.203 Medlemsstaterna ska även kontrollera att 
AIF-förvaltare ej ägnar sig åt annan verksamhet än vad som i bilaga 1 till direktivet anges 
som tillåten, med undantag för externa förvaltare som även får förvalta värdepappersfonder 
enligt UCITS-direktivet.204 Dock kan en förvaltare tillåtas att bedriva annan så kallad 
sidoverksamhet. Medlemsstaterna ska också införa bestämmelser om tillämpliga åtgärder och 
sanktioner i syfte att stävja överträdelser av en nationell AIFM-lagstiftning.205 Med andra ord 
ska det för svenskt vidkommande finnas tillgängliga sanktioner i LAIF att vidta mot de 
aktörer som utan tillstånd bedriver förvaltande tillståndspliktig verksamhet.206  
 

                                                
199 Art. 3.3 a-e AIFM-direktivet. 
200 Art. 3.4 AIFM-direktivet. Vidare har kommissionen meddelat förslag till reglering ang. hur beräkningen av 
tröskelvärdena ska ske samt förslag till reglering angående precisering om förfarandet kring förvaltares frivilliga 
omfattande av direktivet, se kommissionens delegerade förordning art. 2. 
201 Prop. 2012/13:155, s. 202. 
202 Art. 6.1 i den svenska lydelsen av AIFM-direktivet talar om auktorisation. I prop. 2012/13:155, s. 204 
används istället termen tillstånd. Möjligen föreligger en skillnad mellan dessa begrepp rent språkligt, men någon 
sådan synes ej avsedd. Författarna har i denna uppsats använt dessa begrepp växelvis och utgått från att de har 
samma betydelse. 
203 Art. 6.1 AIFM-direktivet. 
204 Art. 6.2, 6.3 AIFM-direktivet. Se närmare bilaga 1 där det anges att en AIF-förvaltare minst ska ägna sig åt 
portföljförvaltning eller riskhantering avseende AIF-fonden, men därutöver även kan utföra (i) administration 
innebärande ex. juridiska tjänster, (ii) marknadsföring samt (iii) verksamhet med koppling till AIF-fondens 
tillgångar såsom ex. fastighetsförvaltning och rådgivning till företag om kapitalstruktur. En extern förvaltare får 
utföra dessa uppdrag i förhållande till flera fonder medan en intern förvaltare enbart får utföra dessa för sin egen 
fond. Se dock art. 6.5.c AIFM-direktivet där det anges att tillstånd ej får lämnas för enbart de i (i)-(iii) 
uppräknade tjänsterna. 
205 Art. 48 AIFM-direktivet. 
206 Sanktioner av nämnda slag förslås också i LAIF, se prop. 2012/13:155, s. 370. 
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3.5.3 Tidpunkt för tillståndsansökan 

Vad gäller frågan om vid vilken tidpunkt förvaltaren ska ansöka om tillstånd skiljer sig svaret 
åt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. För svenskt vidkommande torde frågan 
ej bli särskilt komplicerad för de aktörer som redan idag står under tillsyn, såsom förvaltare av 
specialfonder, samt för förvaltare av framtida sådana.207 För dessa söks tillstånd vanligtvis 
först efter att det administrativa arbetet med fondbestämmelser avslutats. Dock kan frågan bli 
mer komplicerad för idag oreglerade aktörer såsom förvaltare av riskkapitalfonder. För dessa 
aktörer föregås förvaltningen ofta av förhandlingar med tilltänkta investerare där ett 
avtalsförslag, innehållande bestämmelser om investeringsbelopp samt investeringspolicy 
presenteras. Avtalet är vanligtvis föremål för ett antal förhandlingar och omregleringar innan 
parterna kommer överens. När så väl är fallet sker en så kallad ”first closing” och det är vid 
denna tidpunkt fonden startas genom skapandet av ett kommanditbolag eller utländskt dito, 
varefter investeringarna genomförs först därefter.208 Ansökningsplikt för förvaltaren torde 
uppstå senast vid ”first closing”, dock med möjlighet för denne att söka tillstånd tidigare om 
så önskas. En tidigarelagd ansökan kan vara att föredra om förvaltaren i det inledande arbetet 
har kontakt med utländska tilltänkta investerare, en interaktion som eventuellt är att anse som 
marknadsföring enligt AIFM-direktivet. Marknadsföring får ske över nationernas gränser 
först efter tillståndsgivning och skulle förvaltaren ej vara tillåten att söka tillstånd innan 
fonden är på plats (och därmed innan en förvaltande verksamhet egentligen inleds) skulle en 
moment 22-liknande situation uppstå. Därmed torde förvaltaren vara fri att själv avgöra när 
ansökan ska lämnas in, dock senast vid tidpunkten för ”first closing”.209 
 
3.5.4 Tillstånd för sidoverksamhet 

En extern förvaltare kan givas tillstånd för sidoverksamhet, vilket förutsätter tillstånd för 
ursprunglig förvaltningsverksamhet.210 Inledningsvis innefattar sidoverksamhet förvaltning av 
investeringsportföljer. Givet att tillstånd erhållits för sidoverksamhet av detta slag får 
förvaltaren även givas tillstånd att erbjuda investeringsrådgivning, förvaring eller 
administration av aktier eller andelar i företag för kollektiva investeringar samt mottagande 
och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument.211 För sidoverksamhet ska 
artiklarna 2.2, 12, 13 och 19 i MIFID-direktivet tillämpas.212 Förvaltning av 
investeringsportföljer kan därmed definieras som diskretionär portföljförvaltning avseende 
finansiella instrument. Förvaltaren bör dock, utan särskilt tillstånd för sidoverksamhet, kunna 
vidta förvaltningsåtgärder som har ett naturligt samband med de förvaltade fondernas 
tillgångar, såsom administration av fastighetsaffärer för en fastighetsfond.213 
 
3.5.5 Särskilda verksamhetsregler för värdepappersinstitut  
En auktoriserad AIF-förvaltare får enligt ovan i regel enbart befatta sig med viss typ av 
verksamhet, som enligt direktivet är godkänd. Detta torde innebära att ett företag med annan 
tillståndspliktig verksamhet ej kan erhålla tillstånd för AIF-förvaltning. Dock har det i 
direktivet införts möjlighet för värdepappersföretag, som auktoriserats enligt MIFID- eller 
kreditinstitutsdirektivet, att erbjuda portföljförvaltning avseende AIF-fonder utan tillstånd 

                                                
207 Prop. 2012/13:155, s. 205. 
208 Se avsnitt 2.4.7.4.2. om riskkapitalfonder. 
209 Prop. 2012/13:155, s. 205. Ang. marknadsföring se avsnitt 3.6. 
210 Art. 6.5 a och art. 6.5 d AIFM-direktivet. Jämfört med art. 6.2 samt bilaga 1 måste denna sidoverksamhet 
förutsättas vara ämnad att utföras för förvaltade AIF-fonder. 
211 Art. 6.5 b och art. 6.4 AIFM-direktivet.  
212 Art. 6.6 AIFM-direktivet. MIFID-direktivet: direktiv 2004/39/EG. 
213 Prop. 2012/13:155, s. 205f. 
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som AIF-förvaltare.214 Denna undantagsregel innebär ej att ett värdepappersföretag, även om 
det uppfyller övriga krav som uppställs för en AIF-förvaltare, kan erhålla tillstånd för att 
förvalta en AIF-fond. Det är enbart portföljförvaltning avseende AIF-fondens tillgångar som 
kommer i fråga.215 Portföljförvaltning beskrivs enligt MIFID-direktivet som en diskretionär 
och skönsmässig förvaltning på uppdrag av enskilda kunder. Tillämpningen av 
undantagsregeln enligt AIFM-direktivet torde innebära att värdepappersföretaget måste 
mottaga ett uppdrag angående portföljförvaltning från en företrädare för AIF-fonden, det vill 
säga en auktoriserad intern eller extern AIF-förvaltare. Dessa har ju som beskrivits en 
möjlighet att delegera förvaltningsuppgifter. Således har värdepappersföretag på denna grund 
givits möjlighet att förvalta en AIF-fonds tillgångar utan tillstånd som AIF-förvaltare.216 
 
Undantagsregeln föreskriver att värdepappersföretag får erbjuda eller placera, direkt eller 
indirekt, andelar eller aktier i AIF-fonder till eller hos investerare i unionen i den mån 
andelarna eller aktierna får marknadsföras i enlighet med AIFM-direktivet.217 Därmed kan 
reglerna om marknadsföring ej kringgås eftersom kraven i direktivet måste vara uppfyllda 
oaktat om det är värdepappersföretaget eller förvaltaren som ämnar marknadsföra AIF-
fonden.218 
 
3.5.6 Närmare redogörelse för tillståndsansökan  

Direktivet anger närmare hur auktorisationskravet beskrivet i avsnitt 3.5.2 ska genomföras i 
de enskilda medlemsstaterna. Dessa ska kräva att en hemmahörande AIF-förvaltare söker 
tillstånd hos de i staten behöriga myndigheterna.219 Vid tillståndsansökan ska förvaltaren ange 
information om ledande befattningshavare, ägare eller medlemmar med kvalificerat innehav. 
Förvaltaren ska tillhandahålla en organisationsplan som beskriver hur förvaltaren avser att 
uppfylla de skyldigheter som uppställs i direktivet, och information om ersättningspolicy och 
ersättningspraxis.220 Vidare ska förvaltaren ge närmare upplysningar om den AIF-fond som 
avses förvaltas, innebärande överlämnande av information om investeringsstrategier, policy 
vad avser användande av finansiell hävstång, bolagsordning eller fondbestämmelser, 
arrangemang för att utse förvaringsinstitut med mera.221 Krav på vilken information som ska 
tillhandahållas kan, utöver direktivstexten, även komma att regleras av kompletterande 
standardformulär och mallar från ESMA.222 Dessa formulär syftar till att säkerställa en 
konsekvent harmonisering av auktorisationsförfarandet. ESMA har även till uppgift att 
administrera ett unionsövergripande offentligt centralregister över auktoriserade AIF-
förvaltare, en förteckning över de AIF-fonder som förvaltas och marknadsförs av förvaltarna 

                                                
214 Art. 6.8 p. 1 AIFM-direktivet. För svenskt vidkommande blir värdepappersbolag och kreditinstitut, som 
auktoriserats enl. LVM, de aktörer som kommer att omfattas av detta undantag. 
215 Ang. innebörden av diskretionär portföljförvaltning se bilaga 1, avsnitt A, p. 4 MIFID-direktivet och 2:1 p. 4 
lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
216 Prop. 2012/13:155, s. 210. 
217 Art. 6.8 p. 2 AIFM-direktivet. Begreppen placera eller erbjuda torde ha samma innebörd som begreppet 
marknadsföring, se avsnitt 3.6 och prop. 2012/13:155, s. 210.  
218 Prop. 2012/13:155, s. 210. 
219 Art. 7.1 AIFM-direktivet. 
220 Art. 7.2 AIFM-direktivet. Se dock art. 7.4 som anger att förvaltare auktoriserade enligt UCITS-direktivet vid 
ansökan enligt AIFM-direktivet ej behöver ange information om de fondföretag de förvaltar i enlighet med 
förstnämnda direktiv, förutsatt att denna information fortfarande är aktuell. 
221 Art. 7.3 AIFM-direktivet. 
222 Art. 7.6, 7.7 AIFM-direktivet. Till kommissionen har delegerats befogenhet att anta dessa förslag och 
standardformulär. 
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samt deras behöriga myndigheter. Detta register ska kontinuerligt uppdateras genom 
underrättelser från de behöriga myndigheterna till ESMA kvartalsvis.223 
 
Förvaltare av specialfonder har tidigare auktoriserats enligt LIF. Detta förfarande är uppbyggt 
kring ett formellt auktorisationskrav enligt lag, medan närmare regler om ansökans innehåll 
anges i myndighetsföreskrifter. För att utforma LAIF så direktivkonformt som möjligt 
föreslås dock de specifika informationskraven angivas i lagen medan ESMA är behörig att 
meddela kompletterande föreskrifter i form av tekniska standarder.224 
 
3.5.7 Villkor för beviljande av tillstånd 
De behöriga myndigheterna ska bevilja tillstånd för en ansökande förvaltare endast om ett till 
antalet omfattande förutsättningar är uppfyllda. Bland annat ska myndigheten förvissa sig om 
att förvaltaren kommer uppfylla villkoren enligt direktivet och att förvaltaren har ett 
tillräckligt startkapital och en tillräcklig kapitalbas. Ledningen i förvaltarbolaget ska ha gott 
anseende och god kompetens, samtidigt som dess aktieägare och medlemmar med 
kvalificerade innehav ej får vara olämpliga. Förvaltaren ska ha sitt verkligt verksamma 
huvudkontor och formella säte i samma medlemsstat. En auktorisation ska gälla i hela 
unionen.225  
 
Under vissa omständigheter måste behöriga myndigheter i andra medlemsstater rådfrågas 
innan auktorisation kan beviljas. Så är exempelvis fallet om ansökande förvaltare är ett 
dotterbolag eller systerföretag till en AIF-förvaltare, till ett värdepappersföretag eller till ett 
kreditinstitut med auktorisation i en annan medlemsstat. Detta ska även ske för det fall samma 
juridiska eller fysiska person kontrollerar både ansökande företag och en i annan medlemsstat 
redan auktoriserad AIF-förvaltare, värdepappersföretag samt kreditinstitut.226 
 
Den behöriga myndigheten ska avslå en ansökan för det fall myndigheten, på grund av vissa 
specifika omständigheter, är förhindrad att på ett effektivt sätt utöva sin tillsynsfunktion. 
Bland annat får effektiv tillsyn inte motverkas till följd av nära förbindelser mellan ansökande 
förvaltare och andra fysiska eller juridiska personer. Detta gäller oavsett om det är en följd av 
de nära förbindelserna i sig eller på grund av innehåll i eller tillämpning av författningar som 
gäller för de närstående.227  
 
Några krav på att förvaltaren ska vara en viss typ av företag uppställs inte i direktivet men för 
svenskt vidkommande föreslås en mer strikt reglering avseende förvaltare av specialfonder. 
För dessa kommer krävas att förvaltaren är ett aktiebolag, vilket måste ha en styrelse 
bestående av tre ledamöter och en verkställande direktör.228  
 

                                                
223 Art. 7.5 AIFM-direktivet. 
224 Prop. 2012/13:155, s. 213. 
225 Art. 8.1 AIFM-direktivet. 
226 Art. 8.2 AIFM-direktivet. 
227 Art. 8.3 AIFM-direktivet. 
228 Prop. 2012/13:155, s. 215. 
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3.5.8 Tillståndsbeslut 

Ett tillståndsbeslut ska skriftligen delgivas ansökande förvaltare inom tre månader från den 
dag då en fullständig ansökan ingivits.229 Dock får myndigheten förlänga tidsfristen med tre 
månader om detta påkallas av särskilda omständigheter i det enskilda fallet.230 
 
En auktorisations rättsliga verkningar kan inskränkas. Artikel 8.4, som stipulerar denna 
möjlighet, och dess ordalydelse öppnar upp för att begränsa tillståndet till en rätt att enbart 
förvalta de AIF-fonder eller de investeringsstrategier som angivits i ansökan.231 Den svenska 
utredningen har tolkat denna möjlighet som en huvudregel innebärande att en AIF-förvaltare 
auktoriseras att förvalta vissa angivna AIF-fonder i enlighet med vissa angivna 
investeringsstrategier.232 Regeringen tycks däremot anse att ett tillstånd ej bör utformas allt 
för snävt och ska enbart begränsas till godkända investeringsstrategier. Detta kan exempelvis 
ske om AIF-förvaltaren bedöms sakna resurser eller kompetens för att hantera en viss typ av 
investeringsstrategier.233 

 
3.5.9 Ändringar i verksamheten 
Som ovan beskrivits ska en ansökande förvaltare ingiva omfattande information till den 
behöriga myndigheten. Utifrån denna fattar myndigheten beslut om huruvida auktorisation 
som AIF-förvaltare ska utfärdas för den ansökande eller ej. För det fall den uppgivna 
informationen, som legat till grund för myndighetens beslut, förändras och blir inaktuell 
måste detta inrapporteras. I direktivet stipuleras därför skyldighet för medlemsstaterna att 
kräva underrättelse från auktoriserade AIF-förvaltare om förändringar sker som påverkar de 
förutsättningar som varit villkor för beviljandet av tillstånd. Anmälan ska inlämnas senast en 
månad innan förändringarna sker. Om de behöriga myndigheterna efter anmälan beslutar att 
införa begränsningar i tillståndet, eller ej godtar de anmälda förändringarna, ska de informera 
förvaltaren om detta inom en månad efter inlämnad anmälan.234 
 
3.5.10 Ägarprövning 
När en AIF-förvaltare söker tillstånd ska en prövning av dess ägare ske. Syftet är att 
säkerställa lämpligheten hos aktieägare eller medlemmar med kvalificerat innehav, med 
hänsyn till behovet av en sund och ansvarsfull ledning av AIF-förvaltaren.235 En 
lämplighetsprövning anses motverka risken för att en ägare med kvalificerat innehav 
missbrukar sin ställning och sitt inflytande över fondförvaltaren, på ett sådant sätt att skyddet 
för investerarna försämras. Ett annat syfte med ägarprövning sägs vara upprätthållandet av 
allmänhetens förtroende för de tillståndspliktiga bolagen.236 
 

                                                
229 En fullständig ansökan innehåller alla de uppgifter som anges i art. 7.2 a-d samt 7.3 a och b. Notera dock att 
förvaltaren ej får påbörja sin verksamhet för det fall information enligt art. 7.2 e och 7.3 c, d och e ej inlämnats, 
och först en månad efter eventuell komplettering av dessa uppgifter. 
230 Art. 8.5 AIFM-direktivet.  
231 I denna art. anges att de behöriga myndigheterna får begränsa räckvidden för auktorisationen, särskilt i fråga 
om investeringsstrategierna i de AIF-fonder som ämnas förvaltas. 
232 SOU 2012:67, s. 311.  
233 Prop. 2012/13:155, s. 217. 
234 Art. 10 AIFM-direktivet. 
235 Art. 8.1 d AIFM-direktivet. Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande motsvarande tio 
procent eller mer av kapitalet, rösterna eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av 
förvaltaren, art. 4.1 ah. 
236 Prop. 2012/13:155, s. 222. 
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Reglerna om ägarprövning enligt AIFM-direktivet skiljer från den som föreskrivs i LIF, 
vilken innehåller bestämmelser om ägarprövning även vid ägarförändringar och när någon 
förvärvar aktier som medför ett kvalificerat innehav.237  
 
Utredningen har föreslagit intagandet av bestämmelser om ägarprövning i LAIF motsvarande 
de i LIF, trots att bestämmelser härom ej finns i AIFM-direktivet. Detta med hänvisning till 
syftet att motverka risker för försämring av kundskyddet. Dock anser utredningen att svensk 
lagstiftning ej ska gå utöver AIFM-direktivets bestämmelser för de AIF-förvaltare som enbart 
vänder sig till professionella investerare. Därför föreslås att förvaltare av AIF-fonder, vilka 
marknadsförs till icke-professionella investerare, ska omfattas av de ägarprövningsregler som 
idag finns i 11 kap. LIF.238 De regler angående viss ägarprövning enligt direktivet, som ska 
ske vid tillståndsansökan, anses enligt utredningen vara tillräcklig för den förstnämnda 
kategorin av förvaltare.239 Regeringen anser dock att en ägarprövning enligt kapitel 11 LIF ej 
bör införas i LAIF, motiverat enligt följande: Vid tillståndsansökan enligt AIFM-direktivet 
ska en enklare ägarprövning göras.240 Denna ska tillse att ägare med kvalificerat innehav i en 
AIF-förvaltare är lämpliga med hänsyn till behovet av att säkerställa en sund och ansvarsfull 
ledning av förvaltaren. En AIF-förvaltare som erhållit tillstånd måste uppfylla villkoren för 
tillståndet vid varje tidpunkt.241 Den är således skyldig att underrätta den behöriga 
myndigheten för det fall omständigheter inträffar som kan medföra att tillståndet ej längre är 
gällande, det vill säga att en ny kvalificerad ägare tillkommer.242 Vidare har kommissionen 
givits befogenhet att anta tekniska standarder avseende ägarprövningen.243 För det fall sådana 
tekniska standarder meddelas, vilka avviker från utredningens förslag om ägarprövning, 
riskerar LAIF att stå i strid med EU-rätten. Därmed ska endast den enklare formen av 
ägarprövning, som anges i AIFM-direktivet, införas i LAIF.244 
 
3.5.11 Kapitalkrav 
3.5.11.1 Inledning 

AIFM-direktivet uppställer ett antal olika kapitalkrav, vilka innebär särskilda krav avseende 
AIF-förvaltarens eget kapital. Nedan förklaras ett antal av dessa. 
 
3.5.11.2 Startkapital 

AIFM-direktivet uppställer krav på startkapital för en AIF-förvaltare.245 Startkapital avser 
kapital som räknas till eget kapital enligt nationell lagstiftning, som tecknats och inbetalts av 
aktieägare eller andra innehavare allt efter ifrågavarande associationsform. Även vissa former 
av kapitalreserver ska räknas som startkapital.246 Med andra ord ska förvaltarens 
balansräkning uppvisa vissa proportioner av eget kapital när den förvaltande verksamheten 
inleds.  

                                                
237 11:1, 1:1 p. 7 LIF, prop. 2012/13:155, s. 222. 
238 Definitionen av icke-professionella investerare enligt AIFM-direktivet stämmer överens med den som finns i 
8:16 -17 LVM, se prop. 2012/13:155, s. 239.  
239 SOU 2012:67, s. 314-315. 
240 Art. 8.1 b AIFM-direktivet. 
241 Art. 6.1 AIFM-direktivet. 
242 Art. 10 AIFM-direktivet. 
243 Art. 8.1 d AIFM-direktivet. 
244 Prop. 2012/13:155, s. 222. 
245 Art. 9 AIFM-direktivet. 
246 Definition (s) art. 4.1 AIFM-direktivet, som hänvisar till art. 57 a och b i direktiv (2006/48/EG) om rätten att 
starta och driva verksamhet i kreditinstitut, som i sin tur hänvisar till art. 22 direktivet (86/635/EG) om 
årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra institut.  
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Kravet på hur startkapitalet ska utformas skiljer sig åt mellan interna och externa förvaltare. 
Interna förvaltare ska ha ett startkapital på minst 300 000 euro medan externa förvaltare ska 
uppvisa ett startkapital om 125 000 euro.247  
 
Startkapitalet enligt AIFM-direktivet är definierat på samma sätt som i UCITS-direktivet, 
varför det för svenskt vidkommande bör bli fråga om att utforma reglerna i LAIF såsom de i 
LIF.248 Detta innebär att en AIF-förvaltares egna medel efter verksamhetens start ej får 
understiga det minsta startkapital som uppställs. 
 
3.5.11.3 Övriga krav på kapitalbasen 

AIFM-direktivet uppställer även andra krav på AIF-förvaltares kapitalbas.249 Kapitalbasen 
avser det egna kapitalet i en förvaltares balansräkning beräknat på visst sätt. Antalet poster 
som får medräknas är begränsade. Dock är antalet tillåtna poster vid beräkningen av 
kapitalbasen fler än vid beräkningen av startkapitalet.250 Kraven på AIF-förvaltares kapitalbas 
varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis ska en förvaltare som 
förvaltar en fondförmögenhet vilken överstiger 250 miljoner euro tillskjuta ett kompletterande 
belopp till kapitalbasen om 0,02 % av det överstigande beloppet. Dock behöver summan av 
startkapitalet och det överskjutande beloppet på denna grund ej överstiga 10 miljoner euro. 251 
Vidare kan det kompletterande belopp, som ska ingå i kapitalbasen till följd av en förvaltad 
förmögenhet överstigande 250 miljoner euro, till hälften att ersättas av en garanti från ett 
kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte inom EES.252  
 
Kapitalbasen får ej understiga en fjärdedel av de fasta omkostnaderna från föregående år.253 
Denna regel gäller för samtliga förvaltare och innebär att reglerna förklarade i föregående 
stycke kan komma att sättas ur spel, för det fall förvaltaren har höga omkostnader. Om 
förvaltaren ej ännu har avslutat ett första verksamhetsår ska beräkningen utgå från de fasta 
omkostnaderna, som angivits i den verksamhetsplan som inlämnats till den behöriga 
myndigheten vid tillståndsansökan. Med fasta omkostnader avses personalkostnader, 
fastighetskostnader, lokalkostnader, övriga kontraktsbundna kostnader och avskrivningar.254 
De behöriga myndigheterna får dock justera detta kapitalkrav om det inträffat en väsentlig 
förändring i verksamheten från föregående år.255 
 
Både externa och interna förvaltare måste kunna täcka potentiella förluster föranledda av 
penningkrav riktade mot dem, vilka grundar sig i fel eller försumlighet vid utövandet av den 
förvaltande verksamheten. Därför ska både interna och externa förvaltare antingen utvidga sin 
                                                
247 Art. 9.1 och 2 AIFM-direktivet. 
248 Prop. 2012/13:155, s. 223. En förvaltare som utför investeringstjänster ska ha det ytterligare kapital som kan 
krävas enligt lag (2006:1731) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 
249 Art. 9 AIFM-direktivet. 
250 Art. 4.1 ad AIFM-direktivet. Denna art. hänvisar till art. 56-67 i direktiv (2006/48/EG) som hänvisar till ett 
stort antal artiklar i direktivet (86/635/EG) om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra 
institut. Bl.a. får en form av uppskrivningsfond inräknas för beräkning av kapitalbasen men ej för startkapitalet. 
Beräkningen sker i övrigt på samma sätt som i UCITS-direktivet.     
251 Art. 9.3 AIFM-direktivet. Beräkningen av den förvaltade fondförmögenheten ska även medräkna fonder där 
funktioner delegerats till andra aktörer. Dock ska fonder som delegerats till förvaltaren ej medräknas.   
252 Art. 9.6 AIFM-direktivet. Alternativt kan det garantilämnande företaget ha säte utom EES för det fall 
sufficient tillsyn kan ske.  
253 Art. 9.5 AIFM direktivet, som hänvisar till art. 21 i direktiv (2006/49/EG) om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut, vari denna regel anges.  
254 Prop. 2012/13:155, s. 226. 
255 Art. 21 direktiv (2006/49/EG) om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.   
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kapitalbas med ett belopp som är tillräckligt för att täcka eventuella skadeståndsanspråk eller 
teckna en ansvarsförsäkring som täcker eventuella liknande skadeståndsanspråk.256  
 
Kapitalbasen, såsom den ska beräknas enligt ovan, ska bestå av likvida eller lätt 
omsättningsbara tillgångar, som snabbt kan förvandlas till likvida tillgångar. Kapitalbasen får 
dock ej innehålla spekulativa tillgångar.257  
 
Avslutningsvis ska påpekas att en AIF-förvaltare, som redan har tillstånd för förvaltning av en 
värdepappersfond enligt UCITS-direktivet, delvis ej ska omfattas av ovan beskrivna 
bestämmelser angående kapitalbasen. De ska dock följa reglerna avseende likvida tillgångar, 
utvidgning av kapitalbasen på grund av skadestånd, anskaffande av ansvarsförsäkring samt 
genomförandeåtgärder som kan meddelas av kommissionen.258 
 
3.6 Marknadsföring 
3.6.1 Inledning 

Ett av huvudskälen bakom AIFM-direktivet syftar till att skapa en inre marknad för AIF-
förvaltare och ett gemensamt ramverk för reglering och tillsyn för dess verksamheter.259 
Marknadsföring av AIF-fonder måste därför kunna ske gränsöverskridande på ett smidigt sätt 
för att detta syfte ska kunna uppfyllas.  
 
Marknadsföring definieras i direktivet som direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på 
AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF-
fond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt 
säte inom EES.260  
 
Direktivet uppställer regler för hur marknadsföring av AIF-fonder till professionella 
investerare ska få ske och vilka åtgärder som måste företas innan marknadsföring får inledas. 
Efter ett underrättelseförfarande ska en AIF-förvaltare erhålla ett så kallat 
marknadsföringspass som möjliggör marknadsföring av AIF-fonder i hela EES.261 
Bestämmelserna är omfattande och uppställer skilda krav för marknadsföring som sker i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat av en EU-baserad AIF-fond, marknadsföring av samma AIF-
fond i en annan medlemsstat, marknadsföring av en icke EU-baserad AIF-fond med mera.262 
Nedan kommer redogöras för en begränsad del av marknadsföringsreglerna.  
 
3.6.2 Marknadsföring till professionella investerare av EU-baserad AIF-fond i 

förvaltarens hemmedlemsstat  
Medlemsstaterna ska möjliggöra för en auktoriserad förvaltare att marknadsföra andelar eller 
aktier av en AIF-fond till professionella investerare i förvaltarens hemmedlemsstat, efter att 
                                                
256 Art. 9.7 AIFM-direktivet. I kommissionens genomförandeförordning anges att skadestånd till följd av bl.a. 
förlust av dokument som påvisar äganderätten till tillgångar för AIF-fonden, vårdslösa råd till fonden eller dess 
investerare samt brytande av omsorgsplikt ska täckas vid denna beräkning.   
257 Art. 9.8 AIFM-direktivet. 
258 Art. 9.10 AIFM-direktivet. 
259 Skäl 4 AIFM-direktivet. 
260 Art. 4.1 (x) AIFM-direktivet. 
261 Skäl 59 AIFM-direktivet. 
262 Se den omfattande regleringen i art. 31-43 AIFM-direktivet. Skillnad på professionella respektive icke-
professionella investerare görs i art. 4.1 ag resp. 4.1 aj. Professionella investerare definieras genom hänvisning 
till MIFID som huvudsakligen vissa tillståndspliktiga företag eller företag över en viss storlek. Icke-
professionella investerare definieras som alla investerare vilka ej är professionella.  
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förvaltaren överlämnat en anmälan till den behöriga myndigheten.263 Anmälan ska innehålla 
omfattande information och dokumentation. Bland annat ska förvaltaren skriftligen ange en 
verksamhetsplan med uppgifter om vilka AIF-fonder som avses marknadsföras och var dessa 
är etablerade. Vidare ska AIF-fondernas fondbestämmelser eller bolagsordningar samt 
uppgifter om fondernas förvaringsinstitut anges. I tillämpliga fall ska även tillhandahållas 
information om de åtgärder som vidtagits i syfte att förhindra marknadsföring av andelarna 
eller aktierna till icke-professionella investerare.264 
 
Senast 20 dagar efter mottagen fullständig ansökan ska den behöriga myndigheten meddela 
den ansökande förvaltaren sitt beslut. De behöriga myndigheterna får neka tillstånd endast om 
sökandens förvaltning av AIF-fonden ej är eller ej kommer vara förenlig med AIFM-
direktivet, alternativt om förvaltaren ej efterlever eller kommer efterleva direktivet. Om 
beslutet istället är positivt får förvaltaren börja marknadsföra AIF-fonden från dagen för 
beslutet.265 Om en väsentlig förändring i verksamheten planeras, som medför att de uppgifter 
som uppgivits i anmälan ej längre är aktuella, ska förvaltaren underrätta den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat en månad innan förändringen sker. Om ändringarna ej är 
godtagbara, och förvaltaren i så fall ej skulle komma att uppfylla kraven enligt direktivet, ska 
den behöriga myndigheten underrätta förvaltaren om att förändringarna ej får genomföras.266 
 
3.6.3 Marknadsföring till professionella investerare av EU-baserad AIF-fond i annan 

medlemsstat än förvaltarens hemmedlemsstat  

I direktivet åläggs även medlemsstaterna att möjliggöra för en EU-baserad auktoriserad AIF-
förvaltare att till professionella investerare marknadsföra andelar eller aktier av en förvaltad 
AIF-fond utom förvaltarens hemmedlemsstat.267 Med andra ord ska de behöriga 
myndigheterna i en medlemsstat möjliggöra för en utländsk EU-baserad AIF-förvaltare att 
marknadsföra en AIF-fond inom staten myndigheten verkar för. Förfarandet går till på så sätt 
att AIF-förvaltaren anmäler vilka fonder den avser marknadsföra utomlands till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat. Anmälan ska, likt vid anmälan av marknadsföring i 
förvaltarens hemmedlemsstat, innehålla ett antal uppgifter. Bland annat ska angivande av 
fondernas bolagsordningar eller fondbestämmelser ske.268 Inom 20 dagar efter mottagande av 
en komplett ansökan ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten överlämna ansökan 
till sin dito i den stat där fonden är avsedd att marknadsföras samt bifoga en förklaring om att 
förvaltaren är auktoriserad som AIF-förvaltare.269 Den överlämnande myndigheten ska 
underrätta AIF-förvaltaren om överlämnandet, som från denna dag får inleda marknadsföring 
i värdmedlemsstaten.270 Om en väsentlig förändring i verksamheten planeras, som medför att 
de uppgifter som uppgivits i anmälan ej längre är aktuella, ska förvaltaren underrätta den 
behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat en månad innan förändringen sker. Om 
ändringarna är godtagbara och medför att förvaltaren fortsatt kommer att uppfylla kraven 
enligt direktivet ska den behöriga myndigheten underrätta motsvarande myndighet i 

                                                
263 Art. 31.1 och art. 31.2 AIFM-direktivet. 
264 Se bilaga III till AIFM-direktivet. 
265 Art. 31.3 AIFM-direktivet. 
266 Art. 31.4 AIFM-direktivet. 
267 Art. 32.1 AIFM-direktivet.  
268 Art. 32.2 och bilaga IV AIFM-direktivet. 
269 Art. 32.1 och art. 32.2 AIFM-direktivet. 
270 Art. 32.4 AIFM-direktivet. Med värdmedlemsstaten avses en medlemsstat, annan än hemmedlemsstaten, där 
en EU-baserad AIF-förvaltare förvaltar en EU-baserad AIF-fond. 
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värdmedlemsstaten. Om så ej är fallet ska den behöriga myndigheten istället underrätta 
förvaltaren om att förändringarna ej får ske utan att marknadsföring kommer förbjudas.271    
 
3.6.4 AIF-förvaltares marknadsföring till professionella investerare inom unionen i 

vissa övriga situationer.   

Som nämnts i inledningen till detta kapitel är ett av motiven bakom AIFM-direktivet att 
tillskapa en inre marknad för AIF-förvaltares verksamheter inom unionen, dock oavsett om 
förvaltaren eller fonden är baserad inom EU eller ej. Då praktiska konsekvenser och möjliga 
svårigheter med ett enhetligt ramverk av detta slag ej varit och ej ännu är möjliga att förutse 
ska en översynsmekanism inrättas och utvärdering ske efter en tid.272 Avsikten är ett 
harmoniserat system med marknadsföringspass för alla aktörer. Direktivet innehåller därför 
bestämmelser för ett antal olika situationer, såsom marknadsföring av en EU- respektive icke 
EU-baserad fond förvaltad av en EU- respektive icke EU-baserad AIF-förvaltare. På grund av 
utrymmesmässiga skäl kommer uppsatsen endast att redogöra för situationen att en EU-
baserad AIF-förvaltare önskar marknadsföra en icke EU-baserad AIF-fond inom unionen till 
professionella investerare.273 
 
Om en EU-baserad auktoriserad AIF-förvaltare önskar marknadsföra en icke EU-baserad 
AIF-fond ska förvaltaren uppfylla, förutom de obligatoriska kraven enligt direktivet, vissa 
kompletterade villkor som enbart är aktuella när en icke EU-baserad fond förvaltas. Bland 
annat ska det finnas lämpliga arrangemang för samarbete avseende informationsutbyte mellan 
den behöriga myndigheten i förvaltarens hemmedlemsstat och motsvarande tillsynsmyndighet 
i det land där AIF-fonden är etablerad. Det tredje land där fonden är etablerad får ej vara listat 
som icke-samarbetsvilligt. Det tredje landet måste även ha undertecknat en överenskommelse 
avseende informationsutbyte med förvaltarens hemmedlemsstat och med varje stat där 
andelarna eller aktierna avses marknadsföras. Om en behörig myndighet i en annan än 
förvaltarens medlemsstat har avvikande synpunkter på hur förvaltarens behöriga myndighet 
har bedömt uppfyllandet av de ovan redogjorda villkoren får frågan hänskjutas till ESMA.274 I 
övrigt följer förfarandet i princip det ovan redogjorda avseende anmälan, innebärande 
angivande av omständigheter, underrättelse, förvaltarens skyldighet att anmäla 
verksamhetsförändringar med mera.  
 
3.6.5 Marknadsföring till icke-professionella investerare 

I AIFM-direktivet görs skillnad mellan marknadsföring till professionella respektive icke-
professionella investerare, varav den senare ej omfattas av samma utförliga reglering. 
Medlemsstaterna har givits utrymme att reglera denna fråga efter eget tycke, innebärande att 
striktare krav får uppställas vid marknadsföring till icke-professionella investerare. Dock är 
diskriminering otillåten i form av hårdare krav för AIF-fonder som marknadsförs över 
nationsgränserna. Det får med andra ord ej förekomma striktare krav för utomlands jämfört 
med inhemskt etablerade AIF-fonder, som båda avses marknadsföras till icke-professionella 
investerare.275 
  

                                                
271 Art. 32.7 AIFM-direktivet.  
272 Skäl 4 i AIFM-direktivet. 
273 Se dock vidare art. 34-42 i AIFM-direktivet för fler situationer och regleringar.  
274 Art. 35 AIFM-direktivet..  
275 Art. 43.1 st. 2 AIFM-direktivet. 
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3.6.6 Marknadsföringsreglering i LAIF 
3.6.6.1 Definition av marknadsföring 

Regeringen föreslår att det införs en definition av marknadsföring i LAIF vilken motsvarar 
den i AIFM-direktivet.276 Definitionen i direktivet innefattar uttrycket ”indirekt eller direkt 
erbjudande eller placering”, vilket är en allmänt hållen definition men måste anses innefatta 
åtgärder vidtagna före det att en andel eller aktie av en AIF-fond försäljs till kunden. Det 
krävs att åtgärden sker på förvaltarens initiativ eller för förvaltarens räkning. För att förstå 
vilka åtgärder som innebär marknadsföring bör vägledning kunna sökas i förarbetena till LIF, 
där definitionen av marknadsföring behandlats utförligt i anslutning till implementeringen av 
UCITS IV-direktivet. I detta lagstiftningsärende klargjorde regeringen att alla former av 
säljfrämjande åtgärder innebär marknadsföring.277 Marknadsföring av AIF-fonder bör därför 
anses innefatta reklam i massmedia, marknadsföring per telefon, post, internet samt särskilda 
evenemang för investerare. Även icke offentliga erbjudanden om köp eller teckning av 
finansiella instrument, som ibland benämns private placement, innefattas. Om en investerare 
självmant kontaktar ett värdepappersinstitut för köp av en AIF-fonds andelar, vilka är 
upptagna till handel på en marknadsplats, är det ej fråga om marknadsföring för förvaltarens 
räkning, under förutsättning att värdepappersinstitutet förhåller sig passivt.278 För det fall 
förvaltaren erhållit tillstånd för sidoverksamhet i form av diskretionär förvaltning likställs ett 
investeringsbeslut med marknadsföring. Detsamma gäller för de råd som lämnas vid finansiell 
rådgivning.279 
 
3.6.6.2 Marknadsföring till olika kategorier av investerare  

Såsom beskrivits tidigare har medlemsstaterna givits tillåtelse att utforma reglerna om 
marknadsföring till icke-professionella investerare efter eget skön, och i yttersta fall kan den 
förbjudas. För svensk del föreslås marknadsföring av specialfonder till icke-professionella 
investerare vara tillåten utan särskilt tillstånd, medan marknadsföring av övriga AIF-fonder 
kommer kräva tillstånd, upptagande av andelar till handel på en reglerad marknad och 
faktablad. Regeringen uppmärksammar därför vikten av att en AIF-fond ska kunna 
marknadsföras till professionella investerare utan att åtgärderna samtidigt betraktas som 
otillåten marknadsföring till icke-professionella investerare.280  
 
Förvaltaren bör noggrant se över vilka marknadsföringsåtgärder den planerar vidta. Om AIF-
fonden marknadsförs till professionella investerare genom brukande av massmediakanaler 
eller annan reklam, som sannolikt kan nå icke-professionella investerare, bör 
marknadsföringen anses tillåten om det tydliggörs att icke-professionella investerare ej har 
möjlighet att investera. Om marknadsföringen är tänkt rikta sig till professionella investerare, 
men icke-professionella investerare likväl har möjlighet att investera i fonden, ställs kraven 
högre. Marknadsföringsåtgärder som vanligtvis når icke-professionella, såsom 
massmediakanaler, nyhetsbrev och telemarketing, bör då undvikas. Information om fonderna 
                                                
276 Prop. 2012/13:155, s. 230 samt art. 4.1.x. AIFM-direktivet. 
277 Prop. 2010/11:135, s. 126-136. 
278 Prop. 2012/13:155, s. 231. Ang. sistnämnda situation ska noteras att saluförande av aktier eller andelar på en 
handelsplats är att anse som ett erbjudande enligt AIFM-direktivet. Dock får aktierna eller andelarna endast 
noteras på en reglerad för det fall förvaltaren har rätt att marknadsföra fonden i det aktuella EES-landet, se skäl 
60. 
279 Prop. 2012/13:155, s. 232. Avseende diskretionär portföljförvaltning bör förbudet mot investeringar i fonder 
som förvaltaren förvaltar uppmärksammas, se avsnitt 3.7.2. 
280 Prop. 2012/13:155, s. 243. Konsekvenserna av detta ska diskuteras närmare i kapitel fyra. Notera här de krav 
på angivande av vilka åtgärder som vidtagits i syfte till att marknadsföringen ej ska nå icke-professionella som 
ska anges vid ansökan om tillåtelse för marknadsföring. 
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på förvaltarens hemsida bör vara tillgänglig först efter upplysning om att fonderna är ämnade 
för professionella investerare. Förvaltaren ska även tillse att de som agerar på uppdrag eller 
för förvaltarens räkning inte vidtar otillåtna marknadsföringsåtgärder. Förvaltaren kan dock 
inte svara för åtgärder som vidtas av någon utan dess kännedom. Att en icke-professionell 
investerare köper en andel eller aktie i en AIF-fond, vilken enbart får marknadsföras till 
professionella investerare, medför dock ej i sig att otillåten marknadsföring är för handen.281 
Avseende de specifika marknadsföringsåtgärderna ska AIF-förvaltarna även beakta reglerna i 
MFL.282   
 
3.7 Verksamhetsregler 
3.7.1 Allmänna principer 

AIFM-direktivet uppställer villkor som en AIF-förvaltare ska följa vid bedrivandet av sin 
verksamhet.283 Villkoren tar utgångspunkt i allmänna krav och principer. En AIF-förvaltare 
ska bedriva sin verksamhet hederligt, rättvist och professionellt. Förvaltaren ska verka på det 
sätt som är mest gynnsamt för de förvaltade AIF-fonderna, men även i övrigt handla så att 
allmänhetens förtroende för marknaden upprätthålls. Vidare ska en förvaltare ha tillräckliga 
resurser för att verksamheten ska fungera väl, vidta åtgärder i syfte att undvika 
intressekonflikter samt behandla alla investerare rättvist. För svenskt vidkommande föreslås 
en utformning av LAIF i enlighet med direktivtexten. I LIF finns en generell så kallad 
uppföranderegel, vilken i princip motsvarar ovannämnda villkor i AIFM-direktivet.284 I 
grunden är direktivets regler av mer generellt slag.285  
 
3.7.2 Diskretionär portföljförvaltning 

Som beskrivits kan en AIF-förvaltare kan beviljas tillstånd att bedriva diskretionär 
portföljförvaltning, vilket innebär att kunden lämnar mandat till förvaltaren att fatta 
investeringsbeslut på löpnade basis för kundens räkning.286 När tillstånd för sådan 
portföljförvaltning ges uppställs en placeringsbegränsning innebärande att en AIF-förvaltare 
inte äger investera kundens medel i aktier eller andelar i AIF-fonder som förvaltaren redan 
förvaltar, utan att kunden särskilt medgivit detta på förhand. Detta avser även fonder som 
förvaltas efter uppdrag av annan.287 Regeringens förslag är ekvivalent med direktivets 
lydelse.288  
 
Enligt AIFM-direktivet ska de AIF-förvaltare som bedriver diskretionär portföljförvaltning 
även, såvitt avser den verksamheten, omfattas av Europaparlamentet och rådets direktiv 
97/9/EG om system för ersättning till investerare.289 Förslaget till genomförande i svensk rätt 
avviker ej från AIFM-direktivet, men lydelsen på den föreslagna bestämmelsen är emellertid 
tydligare. Detta då den uttryckligen anger att investerarskyddet endast omfattar de tjänster 
som AIF-förvaltaren utför inom ramen för sin diskretionära förvaltningsverksamhet.290 Även 
om detta kan anses framgå underförstått av direktivet är det ett lämpligt tydliggörande. 
                                                
281 Prop. 2012/13:155, s. 234-235. 
282 Marknadsföringslagen (2008:486). 
283 Art. 12.1 AIFM-direktivet. 
284 Se 2:17 b LIF. 
285 Prop. 2012/13:155, s. 252. 
286 Diskretionär förvaltning – en lönsam bransch, Annika Cruetzer, Svenska Dagbladet, 3 september 2010. 
287 Art. 12.2 a AIFM-direktivet. 
288 Prop. 2012/13:155, s. 269. 
289 Art. 12.2 b AIFM-direktivet. Här kan tilläggas att direktiv 97/9/EG implementerats i Sverige genom lag 
(1999:158) om investerarskydd. 
290 Prop. 2012/13:155, s.270. 
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3.7.3 Ersättningsregler 
I AIFM-direktivets artikel 13 uppställs regler för AIF-förvaltarnas ersättningssystem. 
Reglerna ska syfta till att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka risktagande 
som strider mot AIF-fondens riskprofil, fondbestämmelser eller bolagsordning.291 Policyn ska 
utformas mot bakgrund av principer som framgår av bilaga 2 till direktivet. För svenskt 
vidkommande föreslås bilagan ej införas i LAIF utan istället ska FI bemyndigas att meddela 
föreskrifter.292 Direktivet anger uttryckligen vilka personalkategorier som ska omfattas av 
ersättningssystemen.  
 
3.7.4 Intressekonflikter 

Ett område av vikt för AIFM-direktivet är intressekonflikter.293 Direktivet ålägger 
medlemsstaterna att införa regler innebärande att AIF-förvaltare tillämpar system för att 
identifiera, förhindra, hantera och övervaka intressekonflikter.294 Vidare uppställs krav på att 
AIF-förvaltare, vid förekomsten av oförenliga ansvarsområden eller uppgifter inom sin 
organisation, upprättar skiljelinjer, så kallade ”Chinese Walls”, mellan dessa.295  
 
För det fall investerarna löper risk att påverkas negativt av intressekonflikter har förvaltaren 
en skyldighet att förebygga dessa. Brister av denna art ska även kommuniceras till 
investerare, innan förvaltaren åtar sig att utföra ett uppdrag.296 Regeringen föreslår att LAIF 
utformas i linje med direktivet, det vill säga att det ska uppställas en skyldighet för förvaltaren 
att vidta förebyggande åtgärder samt informera investerare vid brister i hanteringen av 
intressekonflikter.297 Utredningen betonar även att det inte är tillräckligt för en förvaltare att 
endast fullgöra informationsskyldigheten, utan en skyldighet kvarstår att faktiskt vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att överbrygga dessa brister. Utredningen behandlar vidare, 
till skillnad från direktivet, förekomsten av intressekonflikter vilka en AIF-förvaltare ej har 
möjlighet att förebygga, varvid lämnande av kontrolluppgifter till skattemyndigheten anges 
som ett exempel. Härvidlag anges att även intressekonflikter av denna typ bör omfattas av den 
ovan beskrivna informationsskyldigheten.298  
 
Direktivet uppräknar olika situationer där intressekonflikter mellan angivna parter måste 
hanteras på det sätt som ovan beskrivits.299 Regeringen har dock föreslagit införandet av en 
övergripande bestämmelse angående intressekonflikter i LAIF.300 Regeringen anser att kravet 
på att undvika intressekonflikter inte bör tolkas som gällande endast för de situationer som 
uppräknas i direktivet, utan att kravet omfattar samtliga intressekonflikter som kan komma att 
påverka en AIF:s intressen, eller dess investerares gemensamma intressen, negativt. 
                                                
291 Art. 13.1 AIFM-direktivet. 
292 Prop. 2012/13:155, s. 259. 
293 Väldigt många av de regler som återfinns i direktivet syftar antingen primärt eller sekundärt till att förebygga 
risk för intressekonflikter, se t.ex. p. 22, 29, 43, 80 i direktivets skäl samt art. 12, 14 och 15. 
294 Art. 14 AIFM-direktivet. 
295 Art. 14.1 AIFM-direktivet. För ”Chinese Walls”, se Wood, Philip, Law and Practice of International 
Finance, 2008, London, s. 368. 
296 Art. 14.2 AIFM-direktivet. Regeringen har i sitt förslag till LAIF valt en annan språklig utformning där det 
anges att investeraren ska informeras ”innan förvaltaren utför några tjänster för deras (investerarnas) räkning”. 
Det torde enligt författarnas mening föreligga en väsentlig skillnad i betydelse mellan orden åtar respektive utför, 
prop. 2012/13:155, s. 256. 
297 Prop. 2012/13:155, s. 254. 
298 SOU 2012:67, s. 354. 
299 Art. 14.1 a-e AIFM-direktivet. 
300 Prop. 2012/13:155, s. 255. 



49 
 

 
3.7.5 Reglering avseende anlitande av primärmäklare (prime broker) 
Hedgefonder och andra AIF-fonder har ofta behov av specialiserade investerings- eller 
finansieringstjänster, såsom clearing, avveckling, derivattransaktioner och värdepapperslån. 
Dessa tjänster tillhandahålls oftast av en så kallad prime broker301 som vanligtvis är en 
bank.302 AIFM-direktivet tillåter en förvaltare att uppdra åt en prime broker att utföra tjänster 
för en förvaltad fond, förutsatt att uppdraget och tjänsten har reglerats i ett skriftligt avtal. 
Detta avtal ska även reglera möjligheterna till överföring av och förfoganderätt över AIF-
fondens tillgångar. Avtalet måste överensstämma med AIF-fondens fondbestämmelser eller 
bolagsordning och även ange att förvaringsinstitutet ska informeras om avtalet.303 Det åligger 
AIF-förvaltaren att visa vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid sitt val av prime 
broker.304  
 
Avtal av denna typ är ofta internationella standardavtal men det förekommer dock skillnader 
avseende utformningen av villkoren däri. Svensk rätt saknar lagregler avseende förhållandet 
mellan ett fondbolag och en prime broker. När avtal av förevarande slag används i Sverige 
medför de regelmässigt ej att en prime broker får fri förfoganderätt till de från AIF-fonden 
överförda tillgångarna, till skillnad från i vissa andra länder.305 
 
3.7.6 Riskhanteringssystem och dess funktion 
En AIF-förvaltare ska ägna sig åt riskhantering inom ramen för sin förvaltande verksamhet.306 
Direktivet uppställer även krav på riskhanteringssystemens organisatoriska utformning och 
funktion vilket detta avsnitt behandlar.307  
 
Hos en AIF-förvaltare måste enheten för riskhantering hållas avskild från de operativa samt 
eventuella portföljförvaltningsenheterna, både i funktionellt och hierarkiskt hänseende. Att 
denna skiljelinje upprätthålls ska kontinuerligt övervakas av de behöriga myndigheterna.308 
Riskhanteringssystemens funktion, så som den beskrivs i direktivet, ska säkerställa att en 
AIF-förvaltare på ett tillfredsställande sätt kan identifiera, mäta och hantera alla risker av 
betydelse för fonden. Detta innebär att AIF-förvaltaren ska inrätta och tillämpa ett system som 
säkerställer att investeringar görs i linje med fondens investeringsstrategi, mål och riskprofil 
samt med skicklighet, aktsamhet och omsorg. Systemet ska vidare möjliggöra för 
övervakning och hantering av risk, som varje enskild investering medför i förhållande till hela 
AIF-fonden. Detta innefattar utförande av så kallade stresstester. Slutligen ska systemet 
fungera som ett kontrollinstrument i förhållande till AIF-fondens riskprofil såsom den 
fastställts i fondbestämmelser, bolagsordning, prospekt och emissionsdokument.309    
 
3.7.7 Finansiell hävstång 
Som angivits reglerar AIFM-direktivet främst AIF-förvaltare. Dock ålägger direktivet 
förvaltare att fastställa den högsta nivå av finansiell hävstång som de får använda för varje 

                                                
301 Definitionen av en prime broker återfinns i art. 4.1 af AIFM-direktivet. 
302 Prop. 2012/13:155, s. 257. 
303 Art. 14.3 st. 1 AIFM-direktivet. 
304 Art. 14.3 st. 2 AIFM-direktivet. 
305 Prop. 2012/13:155, s. 258. 
306 Bilaga 1 AIFM-direktivet. 
307 Art. 15 AIFM-direktivet. 
308 Art. 15.1 AIFM-direktivet. 
309 Art. 15.3 AIFM-direktivet. 
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förvaltad fond.310 Skälet till denna reglering är att finansiell hävstång anses kunna bidra till 
systemrisker inom det finansiella systemet.311 Vid fastställandet av hävstångens nivå ska 
hänsyn tas till en rad olika faktorer, såsom kategorin av AIF-fond och dess 
investeringsstrategi.312 Vidare ska anges huruvida det enligt ett arrangemang för finansiell 
hävstång finns förfoganderätt över säkerheter eller om garantier kan lämnas.313 Det 
sistnämnda aktualiseras exempelvis då säkerheter lämnats i samband med värdepapperslån 
eller inom ramen för clearingsystem för derivathandel.314 Förvaltaren ska visa att den 
fastställda nivån för finansiell hävstång är rimlig och även respektera den valda nivån vid 
varje tidpunkt.315 
 
Regeringens förslag avseende AIF-fondens skyldighet att fastställa nivå på finansiell hävstång 
är av mer generell karaktär men stämmer i materiellt hänseende överens med direktivet. 
Gränserna för finansiell hävstång bör framgå av fondbestämmelser, bolagsordning eller 
liknande. Regeringen exemplifierar när bedömningen av tillåten finansiell hävstång bör ha 
olika utgångspunkter, och anger att hedgefonder, fastighetsfonder och riskkapitalfonder 
uppvisar skillnader i sina verksamheter varför de ska bedömas olika.316  
 
3.7.8 Likviditetshantering 
Givetvis torde det kunna hävdas att system för likviditetshantering är en del av 
riskhanteringen. Som regeringen påpekar fyller emellertid bestämmelser om 
likviditetshantering en självständig funktion, som bör regleras separat.317 Detta eftersom den, 
till skillnad från ovan beskrivna riskhantering, bör anpassas efter varje enskild fond. Varje 
enskild fonds placeringsstrategi, inlösenpolicy, likviditetsrisker samt likviditetsprofil måste 
alltså beaktas. Kraven på likviditetshantering gäller ej för slutna AIF-fonder, som ej tillämpar 
finansiell hävstång, eftersom behovet av likviditet är lägre för dessa. För bedömning och 
övervakning av en fonds likviditetsrisker ska förvaltaren begagna sig av regelbundna 
stresstester, vilka ska pröva likviditeten under både normala och exceptionella 
förhållanden.318  
 
3.7.9 Investeringar i värdepapperiserade tillgångar 
Värdepapperisering innebär förenklat att ett företag (originatorn) skiljer en grupp tillgångar, 
och de intäkter som dessa genererar, från företagets övriga tillgångar. Tillgångarna överlåts 
till ett fristående bolag (SPV) som emitterar obligationer för att finansiera förvärvet. De 
intäkter som tillgångarna genererar tilldelas obligationsinnehavarna.319 För det fall en AIF-
förvaltare önskar investera i värdepapperiserade tillgångar för en AIF-fonds räkning uppställs 
krav på förvaltaren, originatorn, medverkande kreditinstitut eller ursprunglig långivare. 
AIFM-direktivet specificerar enstaka men ej alla de krav som ställs på de ovannämnda 
parterna.320 Fler krav framgår av kommissionens delegerade akter.321  
                                                
310 Art. 15.4 AIFM-direktivet. Ang. begreppet finansiell hävstång, se art. 4.1 v AIFM-direktivet. 
311 Se skäl 49 AIFM-direktivet. 
312 I art.15.4 a-h AIFM-direktivet räknas dessa faktorer upp 
313 Art. 15.4 AIFM-direktivet. I detta avseende måste det ha förekommit ett redaktionellt fel vid översättningen 
av direktivet till svensk lydelse då det verkar saknas ett ”om” efter ”eller” och innan ”garantier”. 
314 Prop. 2012/13:155, s. 263. 
315 Art. 25.3 AIFM-direktivet. 
316 Prop. 2012/13:155, s. 263-265. 
317 Prop. 2012/13:155, s. 266 samt art. 16.1 st. 1 och 2 AIFM-direktivet. 
318 Art. 16.1 st. 2 AIFM-direktivet. 
319 Se närmare Wood, a.a., s. 450.  
320 Art. 17 AIFM-direktivet. 
321 Kommissionens genomförandeförordning art. 50-56. 
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Då kreditinstitutsdirektivet, vilket uppställer samma krav som ovan, har implementerats i 
Sverige genom ändringar i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, 
föranleder AIFM-direktivet enligt regeringens mening ej någon lagändring i svensk rätt i detta 
avseende. Regeringen uttalar vidare att de ovan nämnda delegerade akterna från 
kommissionen troligtvis kommer lämnas i form av förordningar och således direkt tillämpliga 
i Sverige.322   
 
3.8 Förvaringsinstitut 
3.8.1 Inledning 
Ett förvaringsinstitut är, som tidigare beskrivits, den tredje part till vilken fonden tillgångar 
anförtros och förvaras. 
 
Genom att uppställa krav på anlitande av förvaringsinstitut kan man tillskapa ett skydd för 
fondens investerare. Detta då fondens tillgångar separeras från förvaltarens 
förmögenhetsmassa och riskeras därmed ej att indragas vid en eventuell konkurs eller annat 
liknande förfarande hos förvaltaren. Genom kravet på förvaringsinstitut motverkas vidare 
risken för att förvaltaren disponerar över fondtillgångarna på ett felaktigt sätt. Således är krav 
på ett förvaringsinstitut vanligt förekommande i fondlagstiftning.323 
 
Såsom beskrivits i kapitel två uppställer LIF krav på anlitande av förvaringsinstitut för 
svenska fonder.324 Detta gör även AIFM-direktivet, som föreskriver att AIF-förvaltarna har i 
uppgift att utse ett enskilt förvaringsinstitut för varje förvaltad AIF-fond.325 I AIFM-
direktivets skäl förklaras att den senaste tidens utveckling visat på betydelsen av att särskilja 
förvaltning från förvaringsfunktioner, och även på vikten av att hålla investerarnas tillgångar 
åtskilda från förvaltarens.326 Detta oaktat AIF-fondens affärsmodell och arrangemang.327 
Dock anger skälen även att förvaringsinstitutets uppgifter kan vara av mindre relevans för 
vissa AIF-fonder, beroende på vilka tillgångar fonden består av.328 Med detta avses 
förmodligen att vissa sorters tillgångar är av sådant slag att de ej typiskt sätt låter sig förvaras 
hos ett institut. Andra typer av tillgångar, såsom värdepapper som handlas på en reglerad 
marknad och därmed är kontoförda, låter sig mer naturligt förvaras hos ett institut.  
 
AIFM-direktivet föreskriver att anlitandet av ett förvaringsinstitut ska dokumenteras i ett 
skriftligt avtal. Detta ska tillse att nödvändigt informationsutbyte sker, i syfte att 
förvaringsinstitutet ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt direktivet och andra lagar.329 
Vidare ska förvaringsinstitutet i regel vara etablerat i samma stat som AIF-fonden.330  
 
3.8.2 Aktörer som får vara förvaringsinstitut 
Uppgiften som förvaringsinstitut får utföras av ett antal skilda aktörer, såsom kreditinstitut 
auktoriserade enligt kreditinstitutsdirektivet med stadgeenligt säte inom unionen. Det ska 

                                                
322 Prop. 2012/13:155, s. 268. 
323 Se ex. UCITS-direktivet art. 22.1. 
324 Se avsnitt 2.4.6. 
325 Art. 21 AIFM-direktivet. 
326 Förmodligen syftar detta till turbulensen på finansmarknaderna som pågick vid direktivets utarbetande. 
327 Skäl 32 AIFM-direktivet. 
328 Skäl 33 AIFM-direktivet. 
329 Art. 21.2 AIFM-direktivet. 
330 Art. 21.5 AIFM-direktivet. 
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noteras att även värdepappersföretag, auktoriserade enligt MIFID-direktivet och som i 
enlighet med detta direktiv tillhandahåller sidotjänster för förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders räkning, samtidigt som de omfattas av vissa kapitalkrav 
enligt direktiv 2006/49/EG, kan utgöra förvaringsinstitut.331 För icke EU-baserade AIF-fonder 
görs vissa undantag gällande tillåtna förvaringsinstitut. Dessa förvaringsinstitut ska vara 
baserade i samma land som den icke EU-baserade fonden och verksamheten måste omfattas 
av effektiv reglering, inklusive minimikapitalkrav och tillsyn.332 Vidare ska de behöriga 
myndigheterna i det land där den icke EU-baserade AIF-fonden ämnas marknadsföras, samt 
myndigheterna i AIF-förvaltarens hemland, ha ingått avtal avseende utbyte av information 
och samarbete med tillsynsmyndigheten i förvaringsinstitutets hemland.333 
 
Undantag från ovan beskrivna regler har införts för vissa typer av AIF-fonder.334 AIF-fonder 
där investerarna ej har rätt att lösa in sina andelar eller aktier inom fem år från 
investeringstillfället, samtidigt som fondens enligt dess investeringspolicy (i) ej investerar i 
finansiella instrument (vilka alltid måste depåförvaras hos förvaringsinstitut) eller (ii) 
generellt investerar i emittenter eller i onoterade företag i syfte att förvärva kontroll över 
dessa, är tillåtna att ha förvaringsinstitut vilka ej är kreditinstitut eller värdepappersföretag. 
För dessa speciella förvaringsinstitut bör dock förvaringsuppgifterna utgöra en del av en 
affärs- eller yrkesmässig verksamhet, där den utsedda enheten är registreringsskyldig enligt 
lag, andra författningar eller bunden av yrkesetiska regler. Samtidigt ska den utsedda enheten 
ha möjlighet att lämna tillräckliga finansiella och yrkesmässiga garantier, vilka tryggar att 
förvaringsinstitutsfunktionerna utförs effektivt och uppfyller de åtaganden som 
förvaringsfunktioner är förenade med.335 Uppgifterna som ett speciellt förvaringsinstitut bör 
lämpligen utföras av en notarie, en jurist, en registerförvaltare eller annan liknande enhet.336 
 
3.8.3 Intressekonflikter för förvaringsinstitut 
Som nämnts är syftet med förvaringsinstitut dels att skydda fondens förmögenhet från 
eventuell insolvens hos förvaltaren, dels att motverka risken för att förvaltaren disponerar 
över fondens tillgångar på ett otillåtet sätt som strider mot fondägarnas intressen. Därmed är 
det av största vikt att förvaltaren och förvaringsinstitutet står i en inbördes oberoende relation.  
 
I AIFM-direktivet finns därför bestämmelser som har till syfte att motverka sådana 
intressekonflikter. Direktivet föreskriver att en AIF-förvaltare ej får utföra uppgifter som ett 
förvaringsinstitut.337 Vidare får inte en primärmäklare (prime broker), vilken verkar som 
motpart till AIF-fonden, även agera som fondens förvaringsinstitut. En primärmäklare går 
ofta in som fondens motpart i de värdepapperstjänster som fonden erbjuds och övertar 
transaktionen mot den ursprungliga motparten. Eftersom intressekonflikter kan uppstå om 
primärmäklaren samtidigt ska vara ett övervakande förvaringsinstitut, som enbart ska 
tillgodose fondens intressen, får således primärmäklare i regel ej utgöra förvaringsinstitut. 
Dock har det i skälen till direktivet uppmärksammats att många AIF-fonder, framför allt 
hedgefonder, använder sig av en primärmäklare och att detta fortsatt ska vara möjligt, även 
för det fall primärmäklaren utgör fondens förvaringsinstitut. För att undvika intressekonflikter 

                                                
331 Art. 21.3 AIFM-direktivet.   
332 Art. 21.5 b, 21.6 b AIFM-direktivet. 
333 Art. 21.6 a AIFM-direktivet. 
334 Art. 21.3 st. 3 AIFM-direktivet. 
335 Art. 21.3 st. 3 AIFM-direktivet. Ang. kontrollförvärv se närmare art. 26 vari anges att med kontroll över 
onoterat företag menas innehavande av över 50 % av rösträtterna i bolaget.  
336 Skäl 34 AIFM-direktivet. 
337 Art. 21.4 a AIFM-direktivet. 
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måste dock primärmäklarens förvaringsuppgifter i så fall vara funktionellt och hierarkiskt 
åtskilda, genom så kallade ”Chinese Walls”. En primärmäklare, vilken även agerar som 
förvaringsinstitut, ska identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter 
för AIF-fondens investerare.338  
 
3.8.4 Förvaringsinstitutets uppgifter 
3.8.4.1 Inledning 

AIFM-direktivet ålägger, vid en jämförelse med UCITS-direktivet, förvaringsinstitutet ett 
omfattande antal uppgifter, däribland att kontrollera tillgångarna och likviditeten. Ett 
förvaringsinstitut och AIF-förvaltaren har en allmänt hållen skyldighet att verka och utföra 
sina uppgifter hederligt, rättvist professionellt och oberoende.339  De ska även agera i AIF-
fonden och dess investerares intressen. Förvaringsinstitutets viktigaste uppgifter ska beskrivas 
nedan. 
 
3.8.4.2 Förvaring av AIF-fondens tillgångar 

Förvaring kan ske på olika sätt beroende på vilket tillgångsslag det är fråga om. Finansiella 
instrument som kan registreras ska depåförvaras på konton hos förvaringsinstitutet, öppnade i 
fondens eller i förvaltarens namn, för fondens räkning.340 För svensk del blir det främst fråga 
om finansiella instrument såsom värdepapper, som kontoförs i avstämningsregister hos en 
central värdepappersförvaltare i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument. Förvaringsinstitutet ska tillse att de öppnade kontona är separerade från 
varandra och att det tydligt vid varje tidpunkt framgår vilket konto som tillhör vilken fond 
eller förvaltare.341 Finansiella instrument som kan förvaras fysiskt ska överlämnas till 
förvaringsinstitutet.342 
 
Vad gäller övriga tillgångar ska förvaringsinstitutet övervaka dessa för fondens räkning.343 
Mer specifikt ska förvaringsinstitutet säkerställa att dessa tillgångar kontinuerligt ägs av AIF-
fonden, eller av AIF-förvaltaren som agerar för fondens räkning. Tillgångarna ska 
dokumenteras och registreras löpande hos förvaringsinstitutet, efter att institutet inledningsvis 
förvissat sig om att äganderätten tillkommer fonden eller förvaltaren. Bedömningen om 
äganderätten ska grunda sig på information från fonden, förvaltaren eller på externa bevis.344  
 
3.8.4.3 Övervakning av penningflöden  

Ett förvaringsinstitut ska även övervaka AIF-fondens penningflöden i allmänhet. Detta 
innebär bland annat att förvaringsinstitutet ska övervaka att investerare, som tecknat andelar 
eller aktier i fonden, inbetalar medel för tecknade värdepapper. Förvaringsinstitutet ska även 
tillse att fondens likvida medel är placerade och bokförda på särskilda likvidkonton i fondens 
namn hos en centralbank eller annat kreditinstitut. Kontona kan även öppnas i förvaltarens 
eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning, men ska då hållas separerade från övriga 
medel.345   

                                                
338 Art. 21.4 b och skäl 43 AIFM-direktivet.  
339 Art. 21.10 AIFM-direktivet. 
340 Art. 21.8 a AIFM-direktivet. 
341 Art. 21.8 a (ii) AIFM-direktivet. 
342 Prop. 2012/13:155, s. 303. Registreringen har även sakrättslig verkan, jfr 3:10 LKF. 
343 Art. 21. 8 b (i) AIFM-direktivet. 
344 Art. 21.8 b (ii) Själva registreringen hos förvaringsinstitutet har dock ej sakrättslig verkan, prop. 2012/13:155, 
s. 304. 
345 Art. 21.7 AIFM-direktivet. 
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3.8.4.4 Kontrollerande funktion 

Vidare innehar förvaringsinstitutet även en allmän kontrollerande funktion. Detta innebär 
bland annat att institutet ska övervaka att försäljning, återköp, inlösen av andelar eller aktier i 
AIF-fonden samt värdering av fondens tillgångar sker i enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning, fondens fondbestämmelser eller dess bolagsordning.346 När förvaringsinstitutet 
utför åtgärder efter order från AIF-förvaltaren, såsom omplacering av AIF-fondens tillgångar, 
ska institutet genomföra en motsvarande kontroll.347 
 
3.8.5 Delegering 

Ett förvaringsinstitut kan delegera vissa av de uppgifter som enligt direktivet tilldelats dem. 
Institutet kan delegera uppgifterna att depåförvara AIF-fondernas finansiella instrument samt 
kontrollen av äganderätten till övriga tillgångar.348 Den kontrollerande funktionen avseende 
penningflöden och att inlösen med mera följer lag, fondbestämmelser och bolagsordning kan 
dock ej delegeras. 349  
 
För att delegering ska tillåtas måste dock vissa andra förutsättningar vara uppfyllda. 
Delegering får inte ske i syfte att kringgå kraven i direktivet. Förvaringsinstitutet måste också 
med objektiva skäl kunna motivera varför delegering sker. Vidare måste valet av tredje part 
ske med vederbörlig omsorg, aktsamhet och skicklighet. Detta innebär mer specifikt att 
förvaringsinstitutet vid varje tillfälle ska tillse att den tredje parten innehar tillräcklig kunskap 
och erfarenhet med hänsyn till tillgångarnas komplexitet, står under effektiv reglering för det 
fall tillgångar ska depåförvaras där samt att uppdragstagaren håller de tillgångar som 
anförtrotts denne skilda från sina egna.350 Uppdragstagaren får även på samma villkor 
delegera dessa uppgifter vidare.351   
 
3.8.6 Förvaringsinstitutets ansvar 

Förvaringsinstitutet är som huvudregel ansvarigt gentemot AIF-fonden eller dess investerare 
för förluster av finansiella instrument, som förvarats hos institutet eller tredje part till vilken 
förvaringsfunktioner delegerats.352 För det fall finansiella instrument förloras ska 
förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål ersätta AIF-fonden genom att tilldela fonden 
identiska instrument eller motsvarande belopp. Det är dock inte i alla lägen 
förvaringsinstitutet blir skyldigt att ersätta AIF-fonden. Om institutet kan visa att förlusten är 
ett resultat av yttre händelser över vilka denne ej kunnat råda samt att konsekvenserna inte 
kunnat avvärjas ska institutet ej åläggas ersättningsansvar.353  
 
Kommissionen har i sin genomförandeförordning definierat förlust av finansiellt instrument 
samt redogjort för vilka situationer förvaringsinstitutet ska undgå ansvar.354 
Sammanfattningsvis innebär förlust att äganderätten till instrumenten frångått AIF-fonden, 
äganderätten aldrig tillhört AIF-fonden, eller att AIF-fonden ej kan avyttra instrumentet. Om 
                                                
346 Art. 21.9 a AIFM-direktivet. 
347 Art. 21.9 c AIFM-direktivet. Denna art. kan vid en första anblick misstolkas då den blivit formulerad bakvänt, 
men har av regeringen tolkats såsom beskriven i texten, se prop. 2012/13:155, s. 305. 
348 D.v.s. uppgifterna enligt art. 21.8 AIFM-direktivet, som beskrivits ovan. 
349 Se art. 21.11 AIFM-direktivet. 
350 Art. 21.11 a-d AIFM-direktivet. 
351 Art. 21.11 d st. 4 AIFM-direktivet. 
352 Art. 21.12 st. 1 AIFM-direktivet.  
353 Art. 21.12 st. 2 AIFM-direktivet. 
354 Art. 100 och 101 kommissionens genomförandeförordning.  
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ett finansiellt instrument upphört att existera men utbytts eller konverterats mot ett annat ska 
förlust ej anses ha skett. Förvaringsinstitutet ska också undgå ansvar när förlusten beror på 
yttre omständigheter utom kontroll. Med detta avses naturkatastrofer, krig, upplopp, stiftande 
av lagar, myndighetsbeslut och domstolsbeslut som medför förlust av de finansiella 
instrumenten.355 Vad avser andra skador än förlust är förvaringsinstitutet ersättningsskyldigt 
om skada uppstått på grund av uppsåtligt eller oaktsamt handlande, i strid mot direktivet eller 
andra lagar.356 Förvaringsinstitutet har i princip ett strikt ansvar för skador åsamkade av tredje 
part som utför uppgifter efter delegation. Under vissa omständigheter kan dock institutet 
undgå ansvar.357 
 
LIF föreskriver skadeståndsansvar för förvaringsinstitut då institutet tillfogat andelsägare 
skador efter överträdelse av lag eller fondbestämmelser.358 Denna bestämmelse går längre än 
vad AIFM-direktivet kräver och förvaringsinstitutet kan bli skadeståndsskyldigt oberoende 
om institutet handlat oaktsamt eller uppsåtligt. Då regeringen ej önskar försämra kundskyddet 
avseende specialfonder föreslås den svenska regleringen kvarbli för dessa.359 
 
3.8.7 Informationsutlämnande  

Enligt direktivet ska förvaringsinstitutet lämna ut information som den erhållit inom ramen 
för sin förvarande funktion till de behöriga myndigheterna efter begäran.360 
 
3.9 Värdering 
3.9.1 Värdering av AIF-fondens tillgångar 
En AIF-förvaltare ska värdera de förvaltade AIF-fondernas tillgångar. När värdering sker 
åligger det förvaltaren att tillämpa förfaranden som säkerställer en korrekt och oberoende 
värdering i enlighet med AIFM-direktivet, tillämplig nationell lagstiftning, fondbestämmelser 
eller bolagsordning.361 Värderingsmetoden ska följa lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har sitt säte och/eller följa av AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning. En 
värdering ska genomföras minst en gång om året, och ska fastställa tillgångarnas nettovärde 
(NAV=net asset value).362 Emellertid kan kravet på en värdering per år endast anges såsom en 
minimiregel. Det åligger nämligen AIF-förvaltaren att genomföra ytterligare värderingar vars 
antal och tidpunkt är knutet till huruvida AIF-fonden är av öppen eller sluten typ. Värderingar 
som gjorts i anledning av nyss nämnda regler ska, i enlighet med vad som föreskrivs i 
direktivet, fondbestämmelser eller bolagsordning, kommuniceras till investerare.363 För 
specialfonder föreslår regeringen värderingsintervallen till en gång per vecka till följd av en 
önskan att upprätthålla det investerarskydd som LIF idag tillförsäkrar.364 
 

                                                
355 Art. 101.2 kommissionens genomförandeförordning. 
356 Art. 21.12 st. 3 AIFM-direktivet. 
357 Art. 21.13 AIFM-direktivet. 
358 Jfr. 2:21 LIF. 
359 Prop. 2012/13:155, s. 312. 
360 Art. 21.16 AIFM-direktivet. 
361 Art. 19.1 AIFM-direktivet. 
362 Art. 19.2 och 19.3 st. 1 AIFM-direktivet samt art. 72 i kommissionens genomförandeförordning. 
363 Art. 19.3 AIFM-direktivet. Vad avser de öppna fonderna ska ytterligare värderingar genomföras vid lämpliga 
intervaller med hänsyn till AIF-fondens tillgångar och inlösenintervaller. För slutna fonders del ska ytterligare 
värderingar göras i samband med ökning eller minskning av kapitalet i fonden. 
364 Prop. 2012/13:155, s. 273. 
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3.9.2 Intern och extern värdering 

Frågan om vem som ska utföra värderingen är givetvis av intresse och regleras utförligt i 
AIFM-direktivet. Värderingen kan ombesörjas såväl internt som externt och det uppställs 
flertalet förutsättningar för respektive tillvägagångssätt. Reglerna syftar till att motverka 
intressekonflikter samt säkerställa en oberoende värdering.365  
 
Vid extern värdering krävs att den fysiska eller juridiska person som utför denna är oberoende 
i förhållande till AIF-förvaltaren, AIF-fonden och andra personer med nära koppling till 
dessa.366 Vid sitt val av extern värderare måste AIF-förvaltaren kunna visa att värderaren 
omfattas av registreringsskyldighet eller andra yrkesetiska regler, att den kan lämna 
tillräckliga yrkesmässiga garantier för att kunna utföra värderingen effektivt samt att 
värderaren utsetts i enlighet med vissa krav som uppställs i samband med delegering (se 
nedan).367 Det är möjligt för förvaltaren att utse fondens förvaringsinstitut till värderare. För 
detta krävs dock att hierarkisk och funktionell avskildhet föreligger mellan förvarings- och 
värderingsfunktionerna hos förvaringsinstitutet.368 Den externe värderaren får i sin tur ej 
vidaredelegera detta uppdrag.369 För det fall en extern värderare har utsetts ska AIF-
förvaltaren underrätta de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat varpå dessa får kräva 
att en annan värderare istället utses om den valda värderaren ej uppfyller de uppställda 
kraven.370  
 
Även om en extern värderare har utsetts är det alltjämt AIF-förvaltaren som är ansvarig 
gentemot investerarna för att en korrekt värdering och redovisning görs. Felaktig eller 
försumlig värdering torde rendera i skadeståndsskyldighet.371 Åsamkar den externe värderaren 
förvaltaren förluster, uppsåtligt eller genom försummelse, åligger det dock värderaren att 
under alla omständigheter ersätta förvaltaren för dessa.372 För förvaltare av specialfonder 
finns idag en allmän skadeståndsskyldighet gentemot investerarna enligt LIF.373 Regeringen 
har, med hänsyn till investerarskyddet, föreslagit att en allmän skadeståndsbestämmelse även 
införs i LAIF omfattande alla typer av AIF-fonder.374  
 
Såsom nämnts är det möjligt för AIF-förvaltaren att själv utföra värderingen, då i form av så 
kallad intern värdering. Detta är emellertid endast tillåtet under förutsättning att 
värderingsfunktionen är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen. Därutöver krävs att 
utformningen av ersättningspolicy tillsammans med andra åtgärder säkerställer att 

                                                
365 Prop. 2012/13:155, s. 278. 
366 Art. 19.4 st. 1 AIFM-direktivet. 
367 Art. 19.5 a-c AIFM-direktivet 
368 Art. 19.4 st. 3 AIFM-direktivet. 
369 Art. 19.6 AIFM-direktivet. I den svenska respektive engelska lydelsen av AIFM-direktivet anges att en extern 
värderare ”ska” respektive ”shall not” delegera denna uppgift vidare. Regeringen har angivit att den externe 
värderaren ”får inte” vidaredelegera. Om någon materiell skillnad är eftersträvad framgår ej, se prop. 
2012/13:155, s. 277. 
370 Art. 19.7 AIFM-direktivet. 
371 Även om skadeståndsskyldighet ej nämns uttryckligen i art. 19.10 AIFM-direktivet torde det vara 
underförstått att en sådan föreligger. Jämför även art. 9.7 a AIFM-direktivet där en AIF-förvaltare åläggs att ha 
extra kapitalbasmedel för att täcka skadeståndsansvar som har sin grund i fel eller försumlighet. Detta är dock en 
specifik skadeståndsbestämmelse. 
372 Art. 19.10 AIFM-direktivet. Drabbas AIF-förvaltaren av skada till följd av uppsåtligt eller försumligt 
agerande av den externe värderarens utgår skadestånd oavsett vad som avtalats mellan parterna, d.v.s. 
tillnärmelsevis ett strikt ansvar. Således är det ej möjligt för den externe värderaren att undkomma 
skadeståndsskyldighet via ex. en ansvarsfriskrivning. Se vidare prop. 2012/13:155, s. 279. 
373 2:21 LIF. 
374 Prop. 2012/13:155, s. 290. 
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intressekonflikter undviks och att de anställda ej otillbörligt påverkas.375 Vid intern värdering 
har de behöriga myndigheterna rätt att kräva att de värderingsmetoder som används och 
resultatet av värderingen kontrolleras av en extern värderare eller av en revisor.376 
 
Oavsett om värderingen utförs internt eller externt krävs att denna ska utföras opartiskt samt 
med skicklighet, aktsamhet och omsorg.377 
 
3.10 Delegering 
3.10.1 Inledning 

Att en förvaltare tillåts uppdra åt annan att, för förvaltarens räkning, utföra vissa funktioner är 
ingen nyhet inom fondlagstiftningen och anses generellt vara i fondandelsägarnas intresse då 
det möjliggör en effektivisering av verksamheten. Ordet delegering används i UCITS-
direktivet men har i svensk rätt genomförts genom användandet av termen uppdragsavtal. 
Någon skillnad i innebörd är det dock ej fråga om.378 
 
3.10.2 Förutsättningar för delegering 
AIFM-direktivet tillåter att delar av den verksamhet som en AIF-förvaltare lämnats tillstånd 
för delegeras till någon annan. Delegeringen får dock inte vara av omfattningen att förvaltaren 
i praktiken ej längre kan anses vara förvaltare av en AIF-fond, eller blir att betrakta som ett så 
kallat brevlådeföretag.379 Det uppställs olika krav beroende på vad AIF-förvaltaren önskar 
delegera. Vissa enklare funktioner får dock delegeras utan att några krav ställs.380 Innan 
delegeringen träder i kraft ska de behöriga myndigheterna underrättas och AIF-förvaltaren 
måste på objektiva grunder kunna motivera hela sin delegeringsstruktur.381 Innebörden av att 
underrättelse ska ske innan delegeringen träder i kraft är att de behöriga myndigheterna ska ha 
möjlighet att ingripa innan uppdragstagaren börjar utföra uppdraget. Samtidigt har de 
behöriga myndigheterna möjlighet att ingripa innan denna tidpunkt då kraven för delegering 
ska vara uppfyllda vid avtalets ingående.382  
 
Delegeringen får ej medföra att effektiv tillsyn över AIF-förvaltaren ej kan utövas eller att 
denne förhindras från att handla i investerarnas bästa intressen.383 Vidare förutsätts att 
uppdragstagaren har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter samt att de 
personer som utför det faktiska arbetet hos uppdragstagaren har gott anseende och tillräcklig 

                                                
375 Art. 19.4 b AIFM-direktivet. Otillbörlig påverkan kan ex. vara att AIF-förvaltaren skapar ekonomiska 
incitament till ett visst värderingsresultat, se prop. 2012/13:155, s. 279. 
376 Art. 19.9 AIFM-direktivet. 
377 Art. 19.8 AIFM-direktivet. 
378 4:4 LIF samt prop. 2002/03:150, s. 168. Detta påpekas även i skäl 30 till AIFM-direktivet. 
379 Art. 20.3 AIFM-direktivet. Se även prop. 2012/13:155, s. 288. 
380 Se skäl 31 AIFM-direktivet där det anges att supportuppgifter såsom tekniska och administrativa funktioner 
är undantagna från reglerna om delegering. Vidare har regeringen förklarat att distributionsavtal innebärande 
försäljning av fondandelar ej omfattas av reglerna för delegering, se prop. 2012/13:155, s. 282 f. De funktioner 
som dock omfattas av de i detta avsnitt nämnda kraven finns i Bilaga 1 till AIFM-direktivet. 
381 Art. 20.1 och art. 20.1 a AIFM-direktivet (genomförandeförordningen specificerar i art. 76 vilka de objektiva 
grunderna är) prop. 2012/13:155, s. 282. 
382 Prop. 2012/13:155, s. 283. 
383 Art. 20.1 e AIFM-direktivet. Detta torde innebära att avtalet mellan AIF-förvaltaren och uppdragstagaren 
medger de behöriga myndigheterna tillgång till dokumentation hos uppdragstagaren avseende de delegerade 
uppgifterna. För att förvaltaren ska kunna agera i fondens och investerarnas intresse bör avtalet även innehålla 
rimliga uppsägningstider och reglera vad som ska ske i anledning av insolvensrättsliga förfaranden hos 
uppdragstagaren, se prop. 2012/13:155, s. 285. 
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erfarenhet.384 AIF-förvaltaren ska kunna visa att den som anförtrotts en uppgift är kvalificerad 
för densamma. Även om en funktion har delegerats åligger det AIF-förvaltaren att bibehålla 
en viss kontroll. Förvaltaren ska övervaka den delegerade funktionen, kunna meddela 
uppdragstagaren ytterligare instruktioner samt omedelbart kunna återkalla delegeringen.385  
 
3.10.3 Delegering av portföljförvaltnings- eller riskhanteringsfunktioner 
För det fall delegering av portföljförvaltning eller riskhantering ska ske uppställs som 
ytterligare krav att uppdragstagaren är ett företag som är registrerat som förvaltare av 
tillgångar samt föremål för tillsyn eller, om företaget ej står under tillsyn, att de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat lämnat sitt tillstånd före delegeringen.386 
Om delegering ska ske till ett företag utanför EES-området krävs därutöver att de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens hemmedlemsstat upprättar ett samarbete med de 
myndigheter som övervakar uppdragstagaren.387 Delegering får dock inte ske till fondens 
förvaringsinstitut eller den som förvaringsinstitutet delegerat en uppgift till. Samma 
begränsning uppställs som huvudregel beträffande någon annan vars intressen kan stå i strid 
med AIF-förvaltarens eller dess investerares intressen. Det är dock möjligt att delegera till den 
som förvaringsinstitutet delegerat en uppgift till under förutsättning att denne håller sina 
portföljförvaltnings- eller riskhanteringsfunktioner åtskilda samt att eventuella 
intressekonflikter hanteras och redovisas för AIF-fondens investerare.388  
 
De uppgifter som AIF-förvaltaren delegerat kan, enligt samma förutsättningar som ovan, 
vidaredelegeras till en annan part. Även om en redogörelse i detalj inte ska göras här kan 
nämnas att vidaredelegering förutsätter ett på förhand givet godkännande från AIF-
förvaltaren.389 
 
Liksom när en AIF-förvaltare utsett en extern värderare påverkas ej AIF-förvaltarens ansvar 
gentemot AIF-fonden eller dess investerare av att en delegering eller vidaredelegering.390 
 
3.11 Verksamhet över gränserna 
3.11.1 Inledning 
AIFM-direktivet syftar såsom nämnts till att harmonisera reglering och tillsyn över AIF-
förvaltare oavsett om de är baserade inom eller utom EU.391 Gränsöverskridande verksamhet 
inom EU präglas generellt av etableringsfrihet samt icke-diskriminering och AIFM-direktivet 
är ingalunda ett undantag i detta avseende.392   
 

                                                
384 Art. 20.1 b AIFM-direktivet.  
385 Art. 20.1 f och 20.1 st. 2 AIFM-direktivet. 
386 Ex. banker, fondbolag eller värdepappersbolag med tillstånd för portföljförvaltning. 
387 Art. 20.1 c-d AIFM-direktivet. 
388 Art. 20.2 a-b AIFM-direktivet. 
389 Art. 20.4-7 AIFM-direktivet. 
390 Art. 20.3 AIFM-direktivet. En intressant skillnad vad avser delegering i jämförelse med värdering är att en 
extern värderare är underkastad ett strikt skadeståndsansvar för uppsåtligt eller försumligt agerande. När det 
gäller delegering finns ingen liknande bestämmelse i AIFM-direktivet.  
391 Skäl 4 och 13 AIFM-direktivet. 
392 Se art. 18 och art. 49 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt art. 33.5 AIFM-direktivet. 



59 
 

3.11.2 AIF-förvaltares förvaltning av AIF-fonder baserade i en annan medlemsstat 

AIFM-direktivet ålägger medlemsstaterna att möjliggöra för en auktoriserad AIF-förvaltare 
att förvalta en AIF-fond som är baserad i en annan medlemsstat.393 Detta kan göras antingen i 
form av verksamhet genom en filial i värdmedlemsstaten eller direkt från förvaltarens 
hemmedlemsstat.394  
 
En första formell förutsättning är att det tillstånd AIF-förvaltaren erhållit i sin 
hemmedlemsstat även omfattar den typ av AIF-fond som ämnas förvaltas.395 I ett nästa skede 
kan det vara fördelaktigt att skilja på huruvida AIF-förvaltaren önskar bedriva förvaltningen 
direkt eller genom filial. Gemensamt för de olika tillvägagångssätten är att AIF-förvaltaren 
ska tillhandahålla de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat information om i vilken 
medlemsstat den önskar bedriva förvaltning, vilka AIF-fonder den önskar förvalta samt en 
verksamhetsplan innehållande uppgift om vilka tjänster den avser utföra.396 Om AIF-
förvaltaren avser att i värdmedlemsstaten bedriva filialverksamhet omfattar 
informationsskyldigheten även uppgift om filialens organisatoriska struktur, en adress i AIF-
förvaltarens medlemsstat för att möjliggöra mottagande av handlingar samt namn och 
kontaktuppgifter för de personer som ansvarar för filialen.397 När fullständig information har 
tillhandahållits ska denna vidarebefordras till myndigheterna i värdmedlemsstaten. Detta ska 
dock endast göras under förutsättning att AIF-förvaltaren efterlever AIFM-direktivet och kan 
förväntas fortsätta göra det. Återigen görs här en skillnad på om det är direkt verksamhet eller 
filialverksamhet som avses. I det förra fallet ska informationen ha lämnats inom 1 månad och 
i det senare inom 2 månader. Det åligger AIF-förvaltarens behöriga myndigheter att vid 
överlämnandet inkludera en förklaring om att förvaltaren är auktoriserad. Efter överlämnandet 
ska AIF-förvaltaren erhålla en underrättelse om att detta skett varpå AIF-förvaltaren i och 
med detta får initiera sin verksamhet i värdlandet.398 
 
På samma sätt som vid gränsöverskridande marknadsföring gäller att AIF-förvaltaren måste 
underrätta de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat om såväl planerade som icke-
planerade ändringar i den information som lämnats.399  
 
Således kan konstateras att det för gränsöverskridande förvaltning, beträffande parter av här 
behandlat slag, ej rör sig om något tillståndsförfarande i egentlig mening utan främst om ett 
informationsutbyte i syfte att säkerställa att AIFM-direktivet efterlevs. Detta konstaterande är 
emellertid ej giltigt för svenska specialfonder. Enligt AIFM-direktivet får medlemsstaterna 
behålla eller införa nationella bestämmelser för AIF-fonder vilket medfört att regeringen, 
främst med hänsyn till konsumentskyddet, föreslagit att det tillståndsförfarande som gäller för 
specialfonder alltjämt ska behållas. Detta innebär således att en EU-baserad AIF-förvaltare 
som önskar förvalta en specialfond i Sverige kommer behöver erhålla tillstånd från FI.400 
 

                                                
393 EU-baserad AIF-fond respektive EU-baserad AIF-förvaltare definieras i art. 4.1 k-l AIFM-direktivet. 
394 En AIF-förvaltares värdmedlemsstat definieras i art. 4.1 r (i-vii) AIFM-direktivet.  
395 Art. 33.1 AIFM-direktivet. 
396 Art. 33.2 a-b AIFM-direktivet. 
397 Art. 33.3 a-c AIFM-direktivet. 
398 Art. 33.4 AIFM-direktivet. 
399 Art. 33.6 AIFM-direktivet. 
400 Se skäl 9 till AIFM-direktivet samt prop. 2012/13:155, s. 362. 
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3.11.3 AIF-förvaltares förvaltning av icke EU-baserad AIF-fond  

En AIF-förvaltare baserad inom EU ska ha möjlighet att förvalta AIF-fonder baserade utanför 
EU. För åtminstone en svensk AIF-förvaltare kommer detta kräva tillstånd från FI.401 Det 
fordras att den utländska fonden ej marknadsförs här i EU.402 Därtill krävs att AIF-förvaltaren 
uppfyller samtliga krav stipulerade i AIFM-direktivet med undantag för reglerna om 
förvaringsinstitut och årsredovisning.403 Ett samarbete mellan myndigheterna i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat och tillsynsmyndigheten i det tredje land där AIF-fonden är 
etablerad måste även säkerställas.404 
  

                                                
401 Det framgår ej uttryckligen av AIFM-direktivet men torde vara underförstått. Följaktligen har regeringen 
föreslagit ett tillståndsförfarande, se prop. 2012/13:155, s. 362. 
402 Art. 34.1 AIFM-direktivet. 
403 Art. 34.1 a AIFM-direktivet som hänvisar till art. 21 avseende förvaringsinstitut och art. 22 avseende 
årsredovisning. 
404 Art. 34.1 b AIFM-direktivet. 
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4 Konsekvenser till följd av lagen om alternativa 
investeringsfonder 

 
4.1 Inledning 
I detta avsnitt avser författarna att närmare analysera AIFM-direktivet och LAIF. Mer 
specifikt ska generella synpunkter på direktivet lämnas och vissa problem identifieras. Vidare 
ska redogöras för konsekvenser som den kommande lagstiftningen kan tänkas medföra. 
Författarna avser även att skildra vad de anser vore nödvändiga förändringar av övrig relevant 
svensk lagstiftning. Underlag för detta avslutande kapitel utgörs av författarnas egna tankar, 
remissvar, lagrådets yttrande i propositionen och artiklar.  
 
4.2 AIFM-direktivets stiftande, dess omfattning och regeringens proposition 
4.2.1 Förfarandet 

Stiftandet av AIFM-direktivet synes ha skett väldigt skyndsamt. I september 2008 antog 
Europaparlamentet resolutioner som låg till grund för kommissionens förslag till AIFM-
direktivet, vilket lämnades i april 2009.405 I juni 2011 antogs det slutligt. I juli 2013 ska 
implementering i medlemsstaterna ha skett. Direktivets slutliga utformning och verkningar är 
ej vara klara, då kommissionen delegerats befogenhet att lämna kompletterande föreskrifter. 
Även ESMA har givits befogenhet att meddela riktlinjer och tekniska standarder. I skrivande 
stund har kompletterande lagstiftning endast meddelats inom vissa områden. 
Advokatsamfundet benämner detta förhållande som oacceptabelt, eftersom det leder till en 
svårgenomtränglig och därmed rättsosäker och ineffektiv nationell normgivning.406 Även 
Lagrådet bedömer situationen som mycket otillfredsställande, då regleringen blir svår att 
överblicka och hantera till följd av de kompletterande föreskrifterna. Vidare ifrågasätts om det 
finns tillräckliga skäl för en sådan omfattande reglering som LAIF utgör.407 
 
Rent generellt kan sägas att man får acceptera kortare beredningstider vid implementering av 
EU-direktiv än vad som vore önskvärt. Svårigheter kan då uppstå för medlemsstaterna att 
utforma passande nationella lagstiftningar.408 Trots detta har det i förevarande ärende 
ifrågasatts om den svenska konstitutionella ordningen upprätthålls, med tanke på den korta tid 
som givits för implementering av AIFM-direktivet. I en annan lagstiftningsprocess, som 
också avsåg svensk genomförandelagstiftning på det finansiella området, har 
Advokatsamfundet redogjort för denna problematik.409 I nyssnämnda ärende anförde 
samfundet att beredningskravet enligt RF riskerade att urholkas till en formalitet utan 
materiell vikt för svenska rättsakter, om inte tillräcklig tid för implementering gavs. I linje 
med detta ansåg samfundet att EU till synes ej respekterade de olika medlemsstaternas 
konstitutionella beredningskrav. Samfundet fann inte heller att några faktiska omständigheter 
förelåg, som kunde motivera att medlemsstaterna ej gavs tillbörlig tid. Istället utmanades RF 
och dess krav på beredning, vilket ej visade på tillräcklig respekt för den svenska 
folksuveräniteten.410 Samfundet uppmanade den svenska regeringen att inom förhandlingarna 
i EU verka för längre genomförandetidsfrister. Enligt samfundet gör sig samma synpunkter 

                                                
405 Se kapitel tre. 
406 Advokatsamfundets remissvar, R-2012/1785, Fi2012/3710. 
407 Prop. 2012/13:155, s. 1026. 
408 Wahlgren, Peter, Lagstiftning – Problem, teknik, möjligheter, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 138. 
409 R-2011/0610, Fi2001/157. 
410 Se 4:5, 7:2 RF och 4:1 RO. Se vidare Warling-Nererp, Lagerqvist, Reichel, Statsrättens grunder, 2 u., 
Nordstedts Juridik, Stockholm 2009, s. 64 f. och 85. 
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också gällande vid implementeringen av AIFM-direktivet. Även Lagrådet frågar sig om det 
givits tillräckligt tid för beredning av LAIF.411  
 
På grund av ovan nämnda förhållanden har en diskussion uppstått kring huruvida direktivet 
uppfyller proportionalitets- samt subsidiaritetsprincipen.412 I sitt förslag till AIFM-direktivet 
hävdade kommissionen att dessa principer var uppfyllda.413 Subsidiaritetsprincipen ansågs 
uppfylld eftersom AIF-förvaltares verksamhet simultant påverkar investerare, motparter och 
finansiella system i flertalet medlemsstater, då verksamheterna oftast är av 
gränsöverskridande natur. För möjliggörande av effektiv kontroll och tillsyn hävdade 
kommissionen att det var behövligt med en gemensam överstatlig reglering. Vad gällde 
proportionalitetsprincipen sades att de undantag från full reglering, som i direktivet finnes 
uppställda för förvaltare av fonder bestående av mindre värden, medför att kravet på 
proportionalitet måste anses uppfyllt. Även det faktum att många av direktivets regler enbart 
riktar sig till vissa speciella verksamheter ansågs medföra att proportionalitet förelåg. Detta 
håller dock inte Advokatsamfundet med om. Samfundet ställer sig frågande till om en 
bedömning av förevarande slag ens är genomförbar när lagstiftningstakten inom EU avseende 
det finansiella området är så pass hög. Vidare ifrågasätter även Svenska 
Riskkapitalföreningen (SVCA) i sitt remissvar om direktivet överensstämmer med 
principerna.414 
 
4.2.2 Regleringsbehovet 

AIFM-direktivets breda omfattning och detaljrikedom har kritiserats. Advokatsamfundet har 
uppgett att den bristfälliga motiveringen för direktivets breda omfattning samt direktivets 
bristande tekniska utformning hade – om lagförslaget varit inhemskt – lett till samfundets 
avstyrkande för förslaget som grund för lagstiftning.415 Även Lagrådet tycks finna regeringens 
förslag till LAIF som omotiverat med hänsyn till dess omfattning och detaljrikedom.416 
Regeringens motiv för AIFM-direktivet, och därmed även för LAIF, har presenterats i avsnitt 
3.2.417  
 
Vidare har de skäl och motiv för direktivets tillkomst som kommissionen väl presenterat 
ifrågasatts.418 Exempelvis konstaterar kommissionen att AIF-fonder och AIF-förvaltare ej 
orsakade finanskrisen och att de ej anses vara systemviktiga aktörer.419 Trots detta motiverar 
kommissionen direktivet utifrån ett behov av gemensam reglering och övervakning av AIF-
förvaltarna, eftersom deras olika verksamheter anses kunna påverka riskerna i det finansiella 
systemet. Denna motsägelse har uppmärksammats i remissvaren, vilka även kritiserar det 
faktum att koncerninterna fonder är undantagna från AIFM-direktivets tillämpning. 

                                                
411 Prop. 2012/13:155, s. 1026. 
412 Se art. 5.3 och 5.4 Fördraget om Europeiska unionen. Subsidiaritetsprincipen innebär att unionen ej ska 
meddela lagstiftning för det fall målet med denna i tillräcklig utsträckning istället kan uppnås av de enskilda 
medlemsstaterna. Proportionalitetsprincipen innebär att en rättsakts åtgärder ej får gå utöver vad som är 
nödvändigt för att nå målen i fördragen. 
413 Avsnitt 3.2 i Commission Staff Working Document Accompanying the proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 
2004/39/ec and 2009/.../EC. 
414 Fi2012/3572. 
415 Advokatsamfundets remissvar, R-2012/1785, Fi2012/3710, s. 3. 
416 Prop. 2012/13:155, s. 1026. 
417 Prop. 2012/13:155, s. 170-172.  
418 Se avsnitt 3.2. för kommissionens skäl. 
419 Se The High-Level Group of Financial Supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosière, Report, 
Brussels, 25 January 2009. 
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Remissvaren kritiserar även kommissionens oförmåga att utreda möjligheten till en mindre 
långtgående reglering. Med hänsyn till detta ifrågasätts än en gång om direktivet uppfyller de 
krav som följer av proportionalitets- samt subsidiaritetsprincipen.420  
 
Andra motiv bakom AIFM-direktivet anges vara behovet av större offentlig insyn i de fonder 
som verkar på marknaden för företagskontroll samt en vilja att tillförsäkra de anställda i de 
förvärvade företagen information. För svenskt vidkommande kan ifrågasättas om inte de 
redan idag existerande reglerna om aktiebokens offentlighet, lagen om styrelserepresentation 
för privatanställda samt MBL:s regler är tillräckliga i detta avseende.421  
 
Advokatsamfundet går långt i sin kritik av AIFM-direktivet och uppmanar den svenska 
lagstiftaren att begränsa de skadliga verkningarna som en svensk genomförandelagstiftning 
kan tänkas medföra. Detta genom att endast genomföra lagstiftning till den grad som 
ovillkorligen krävs enligt unionsrätten samt tolka direktivtexten på sådant sätt att 
lagstiftningen blir den minst möjligt ingripande.  
 
4.2.3 AIFM-direktivets stiftande, dess omfattning och regeringens proposition. En 

kommentar  
Författarna var under examensarbetets inledande fas övertygade om att en reglering likt 
AIFM-direktivet var nödvändig till följd av finanskrisen. Uppfattningen grundade sig i tron 
att direktivet var en produkt av vunna insikter om brister i den finansiella regleringen, och att 
saker och ting skulle ställas till rätta. När arbetet nu ska avslutas är vi ej längre lika säkra. 
Inledningsvis anser författarna att direktivets tillämpningsområde är för brett med hänsyn till 
motiven bakom regleringen, och att vissa AIF-aktörer borde ej omfattas. Enligt vårt tycke 
uppvisar kommissionens motivering brister, framför allt vad avser direktivets bidrag till 
finansiell stabilitet. Tvärtom visar legitima rapporter, gjorda på uppdrag av EU och ECB, att 
PE-bolag samt hedgefonders verksamheter (vilka torde vara de aktörer som EU främst vill 
reglera) ej utgör risk för det finansiella systemet.422 Dessa rapporter påpekar istället PE-
aktörernas positiva inverkan på samhällsekonomin och sysselsättningen i Europa. Private 
equity, men särskilt venture capital, anses bland annat bidra till innovation i form av teknisk 
utveckling.423 Private equity torde även bidra till att sänka kapitalkostnaden för nystartade 
företag. Vidare bidrar investeringar från PE-fonder till entreprenörskap, lägre inträdesbarriärer 
till marknaden och därmed en mer dynamisk industri.424  
 
Private equity, liksom många hedgefonder, fyller även en viktig funktion vad avser långivning 
generellt. Bankerna kommer i framtiden ställas inför striktare kapitalkrav (jämför Basel III), 
vilket torde medför högre kostnader för låntagare. När bankerna inte förser företag med 
kapital måste någon annan göra det. Här kommer bland annat PE-bolag och hedgefonder in i 
bilden.425    
 
                                                
420 Se Advokatsamfundets samt SVCA:s remissvar. 
421 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda samt Lag (1976:580) om medbestämmande 
i arbetslivet 
422 Se (i) de Larosière, Report samt (ii) The Turner Review, A regulatory response to the global Banking Crisis, 
March 2009.    
423 Popov, Alexander & Roosenboom, Peter, Does private equity investment spur innovation? Evidence from 
Europe, Working Paper Series no. 1063, June 2009, s. 29.   
424 Popov, Alexander & Roosenboom, Peter, On the real effect of private equity investment. Evidence from new 
business creation, Working Paper Series, no. 1078, August 2009, s. 31-32. 
425 Popov, Alexander & Roosenboom, Peter, Does private equity investment spur innovation? Evidence from 
Europe, s. 7 samt Hedge Fund Standards Boards svar på ESMA:s consultation paper, s. 1-2. 
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Till följd av ovan redogjorda omständigheter anser författarna att kommissionen ej uppvisar 
någon djupare förståelse för de konsekvenser AIFM-direktivet kan tänkas medföra, både för 
de reglerade aktörerna och samhällsekonomin i övrigt. Istället för förbättring av den 
finansiella stabiliteten innebär regleringen en välfärdsförlust som ej är möjlig att förutse. AIF-
förvaltarna kommer få höga kostnader i form av administrativt arbete, både initialt då 
auktorisation ska sökas samt på grund av löpande arbete. Dock ska ej förglömmas de, om än 
ringa, fördelar som AIFM-direktivet kan tänkas tillskapa för exempelvis PE-bolag. 
Marknadsföring till professionella investerare inom EU kommer att underlättas genom de så 
kallade marknadsföringspassen. EQT, ett av norra Europas största PE-bolag, med över 20 
miljarder i anskaffat kapital, har exempelvis annonserat att de planerar att förvalta sina fonder 
inom Europa i framtiden. Detta till följd av den enhetliga regleringen för alternativa 
investeringsfonder och dess förvaltare.426  
 
Vidare instämmer författarna i den kritik som Advokatsamfundet riktar mot direktivets korta 
implementeringsperiod. AIFM-lagstiftningen är ej slutligt utformad, då kommissionen och 
ESMA har befogenhet att meddela kompletterande föreskrifter och riktlinjer. Detta torde 
medföra att direktivet ej kan implementeras på bästa sätt. Situationen är både rättsosäker samt 
anmärkningsvärd. Den svenska lagstiftaren borde verka för en minimalt ingripande svensk 
reglering. Att utarbetandet av AIFM-direktivet skett i sådan takt att beredningskraven ej kan 
efterföljas, samt att de egentliga verkningarna av direktivet ej fullt ut kan urskönjas, leder till 
fråga om uppfyllandet av proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen. Hade inte ett opt-in 
alternativ varit att föredra? På så sätt hade de aktörer som haft en önskan om att verka 
gränsöverskridande frivilligt kunnat låta sig omfattas av AIFM-direktivet. 
 
Till följd av ovan beskrivna omständigheter anser författarna att AIFM-direktivet kan tänkas 
ha en bakomliggande politisk agenda. Troligen är direktivet ett sätt för EU att visa politisk 
handlingskraft i svallvågorna efter finanskrisen. Varför skulle annars både hedgefonder och 
PE-bolag, vars verksamheter uppvisar stora skillnader, omfattas av samma reglering utan 
någon som helst skillnad i uppställda regler? En PE-fond innehar illikvida tillgångar, då de 
vanligtvis förvärvar kontroll över onoterade företag i syfte att effektivisera och äga företaget 
under lång tid.427 Vanligtvis försäljs ett förvärvat bolag inom fyra till sju år.428 Investeringen 
genererar avkastning genom utdelning men framförallt genom att bolaget försäljs till ett högre 
pris vid ”exit”.429 Hedgefonder däremot investerar i noterade finansiella instrument, vanligtvis 
derivat. Hedgefonden innehar dessa en kort period, från några minuter till ett par månader.430 
Hedgefonders avkastning härrör främst från aktiernas kursrörelser och utdelning. Därav bidrar 
hedgefonder till volatilitet på världens finansiella marknader. Sammantaget finns det ingen 
egentlig likhet mellan dessa aktörer. Som sagt, PE-fonderna agerar på onoterade marknader 
och har ett långsiktigt perspektiv på sina investeringar. Hedgefonder agerar på noterade 
marknader och har ett minut- till månadsperspektiv. Är det verkligen lämpligt och logiskt att 
dessa aktörer regleras av samma lagverk och därmed utifrån samma motiv? När lagstiftning 

                                                
426 EQT to Manage Future Funds Onshore, EQT press-release 19 jan. 2012.  
427 En PE-fond kan dock även tänkas investera i noterade bolag, även då vanligtvis i syfte att inneha aktierna 
under en längre period. Förvärv i ett sådant bolag kan föranledas av ex. det noterade företagets svårigheter att 
ansamla nödvändigt kapital för sin verksamhet. Vanligtvis avnoteras det förvärvade bolaget om PE-bolaget når 
ett innehav runt 90-99 % av aktierna, se Introduction to Private Equty, Cyril Demara, Wiley Finance, West 
Sussex (UK), 2010, s. 96. 
428 Se Cyril Demara, a.a., s. 16. 
429 Se Cyril Demara, a.a., s. 12 f.  
430 Se Private Equity as an asset class, Guy Fraser-Sampson, Wiley Finance, West Sussex (UK), s. 25 f. 
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används utifrån en politisk agenda kan detta innebära att lagstiftningens rationalitet blir 
lidande.431 Något författarna anser ha skett i förevarande fall. 
 
Vidare är det än mer anmärkningsvärt att ingen diskussion tycks ha förekommit i 
Europaparlamentet och rådet kring dessa frågor (slutsatser och frågor kring detta lämpar sig 
dock inte att upptagas inom ramen för detta examensarbete). Varför antar den svenska 
regeringen ett direktiv som man inte vet konsekvenserna eller innebörden av? Mer tekniskt 
olämpliga konsekvenser till följd av den omfattande regleringen kommer att förklaras nedan.   
 
4.2.4 Level playing field  
Här ska kort redogöras för ett annat motiv bakom direktivet, som dock riskerar ge upphov till 
en olycklig situation. AIFM-direktivet avser att tillskapa ett ”level playing field” för AIF-
förvaltare verksamma inom unionen. Detta oaktat om de utför alla förvaltningsuppgifter 
själva eller om delegering har skett, samt oaktat var de är baserade.432 Om förvaltaren, eller 
den som utför förvaltningsuppgifter efter delegation, är baserad utom unionen torde dock risk 
för så kallat ”regulatory arbitrage” uppstå. Detta innebär att fördelar kan erhållas om man 
baserar eller delegerar verksamheten utom EU. Detta till följd av att en reglering liknande 
AIFM-direktivet troligtvis ej existerar där. Vid delegering ska visserligen ett samarbete 
mellan de berörda ländernas tillsynsmyndigheter upprättas,433 och vid auktorisation av en icke 
EU-baserad förvaltare ska den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten utöva tillsyn.434 
Även ESMA har till uppgift att verka för undvikandet av ”regulatory arbitrage”.435 Om dessa 
åtgärder i realiteten kommer kunna förhindra detta återstår att se. ECB har uppmärksammat 
problemet och uppmanat kommissionen att ha en nära dialog med andra länder, främst med 
USA.436    
 
4.3 Definitionen av AIF-fond  
4.3.1 Inledning 

I avsnitt 3.3 har redogjorts för definitionen av AIF-fonder. Så som beskrivits råder det dock 
oklarhet kring vilka företag som faktiskt kommer att omfattas av regleringen. En klar och 
tydlig definition är viktig för förverkligandet av direktivets mål. Exempelvis måste 
medlemsstaternas behöriga tillsynsmyndigheter kunna klassificera vilka aktörer som är att 
anse som AIF-förvaltare, eftersom dessa ska söka tillstånd för sina verksamheter. En oklarhet 
i definitionen medför givetvis även rättsosäkerhet. Lagrådet har anfört att denna osäkra 
situation ej kan anses godtagbar, men med hänsyn till direktivets utformning kan den inte 
annat än accepteras.437 Vidare ska EMSA meddela riktlinjer avseende definitionen.438 Detta 
avsnitt ska redogöra för de kumulativa kriterier som definierar en AIF-fond. På så sätt uppnår 

                                                
431 Wahlgren, Peter, a.a., s. 36. Rationalitet avser bl.a. lagarnas legitimitet, d.v.s. hur de uppfattas och accepteras, 
se vidare s. 17 a.a.  
432 Skäl 64 till AIFM-direktivet. 
433 Se ex. art. 20.1 d AIFM-direktivet. 
434 Skäl 64 till AIFM-direktivet. 
435 Art. 47.6 b AIFM-direktivet. 
436 Opinion of the European Central Bank of 16 October 2009 on a proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2004/39/EC 
and 2009/…/EC (CON/2009/81), s.1 p.3. och s. 2 p. 7. 
437 Prop. 2012/13:155, s. 1027. 
438 Art. 4.4 AIFM-direktivet.  
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läsaren en djupare förståelse för de tillämpningsproblem som kan uppstå. I detta avsnitt, till 
skillnad från 3.3., har vi delat upp definitionen i fyra rekvisit.439  
 
4.3.2 (i) Företag för kollektiv investering 
En AIF-fond ska vara ett företag för kollektiv investering. Detta rekvisit är troligtvis det 
viktigaste, även om varken regeringen, utredningen eller AIFM-direktivet talar om någon 
gradering av de olika rekvisiten. Detta eftersom rekvisitet kommer att ge upphov till väldigt 
svåra gränsdragningsproblem för medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. 
 
Utredningen har angivit att ”verksamhetsdrivande” aktiebolag normalt ej bör anses utgöra 
företag för kollektiva investeringar, men att frågan får avgöras efter beaktande av 
bolagsordningen och det däri angivna syftet. Dock torde syftet såsom det angivits i 
bolagsordningen ej vara tillräcklig grund för en korrekt bedömning, eftersom en 
bolagsordning ofta är väldigt allmänt hållen. Följaktligen har Advokatsamfundet samt 
regeringen förordat att bolagsordningen enbart borde tjäna som vägledning vid bedömningen 
och att det utslagsgivande istället ska vara hur aktiebolagets faktiska verksamhet bedrivs.440 
Ett ”verksamhetsdrivande” bolag bör förstås som ett aktiebolag som bedriver någon annan typ 
av verksamhet än att investera investerares kapital enligt en fastställd investeringspolicy till 
förmån för dessa. Exempel på det angivna är ett aktiebolag som använder det investerade 
kapitalet till att införskaffa tillgångar, som i sin tur används för produktion av varor eller för 
direkt vidareförsäljning.441 Att en vinst i ett verksamhetsdrivande aktiebolag, efter 
bolagsstämmobeslut, inte nödvändigtvis måste delas ut till aktieägarna utgör enligt regeringen 
ett förhållande som påvisar att det ej är ett företag för kollektiv investering.442  
 
Enligt ESMA:s riktlinjer sammanlägger ett företag för kollektiva investeringar olika 
investerares kapital (=pooling) i syfte att generera en gemensam avkastning (jfr pooled 
return).443 Huruvida avkastningen skapas via förvaltning eller försäljning av tillgångarna har 
ingen betydelse. Det är ej heller av relevans att investerarna får olika del i avkastningen. 
Investerarna ska emellertid ej ha daglig bestämmanderätt eller kontroll över tillgångarna för 
att ett företag för kollektiv investering ska vara föra handen.444  
 
Advokatsamfundet finner förhållandet att utredningen enbart diskuterat gränsdragningen 
kring företag för kollektiva investeringar i förhållande till aktiebolag som otillräckligt.445 
Regeringen uttalar sig visserligen i begränsad omfattning om andra typer av bolag, såsom 
handelsbolag och kommanditbolag, men det förs ingen principiell diskussion.446 
                                                
439 Detta med hänsyn till att ESMA gör så i sina consultation papers (vilka behandlas i detta avsnitt) och att det 
är dessa som FI, och andra behöriga myndigheter, kommer använda som vägledning. Notera dock att 
consultation papers följs av en final report, vilket i detta fall ännu ej har meddelats av ESMA. 
440 Prop. 2012/13:155, s. 193 samt Advokatsamfundets remissvar R-2012/1785, s. 7. Detta stöds även av FI:s 
remissyttrande, FI Dnr 12-10980, s. 3. Dock måste här nämnas att regeringen först anger bolagets faktiska 
agerande som grund för bedömningen men därefter anger bolagets syfte som det utslagsgivande. Författarna 
ställer sig tveksamma till den vägledning och begreppsförvirring som synes råda, se s. 195 i angiven prop. under 
rubriken ”Befintliga fonder och företag som omfattas av AIFM-direktivet”.  
441 Prop. 2012/13:155, s. 194-195. 
442 Prop. 2012/13:155, s. 195. 
443 ESMA/2012/845, s. 51 p. 9 b. Begreppen ”pooled capital” eller ”pooled return” har ej behandlats i de svenska 
remissvaren men torde motsvaras av ”investerarkollektivet” vilket nämns i prop. 2012/13:155, s. 193. 
444 Prop. 2012/13:155, s. 193. 
445 Advokatsamfundets remissvar R-2012/1785, s. 8 samt SOU 2012:67, s. 284. 
446 Se prop. 2012/13:155, s. 195. Både regeringen och Advokatsamfundet diskuterar problematiken kring 
”verksamhetsdrivande” aktiebolag under rekvisitet ”Investera enligt en fastställd investeringspolicy till förmån 
för investerarna”. Som läsaren ser har författarna valt att placera denna problematik under rubriken ”företag för 
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4.3.3 (ii) Ta emot kapital 
En AIF-fond ska ta emot kapital. Här uppkommer fråga huruvida kapitalet måste mottas från 
en extern part, eller om det är tillräckligt att kapitlet tillhandahålls internt från någon inom 
fonden. Med hänsyn till att family office-konstruktioner undantas kan man möjligtvis redan 
därav fastställa att kapitalet måste anskaffas externt.447 Att enbart förlita sig på detta 
ställningstagande är emellertid ej hållbart om det ej existerar en enhetlig definition av en 
family office-konstruktion (se nedan). Om kapitalet måste anskaffas externt innebär detta att 
tillhandahållande av kapital från en fysisk eller juridisk person, som är medlem i det aktuella 
företagets styrande organ, ej medför att det är fråga om kapitalanskaffning i den mening som 
avses i direktivet.448 Detsamma gäller om kapitalet anskaffas från en person som är anställd i 
företaget.449 Uttrycket ”ta emot kapital” torde dessutom vara något missvisande då det leder 
till tanken det ska vara fråga om ett passivt mottagande. Så är emellertid inte fallet. Kriteriet 
kan anses uppfyllt när en AIF-fond eller någon som agerar för dess räkning (företrädesvis 
AIF-förvaltaren) företar viss aktivitet.450 Vilken typ av aktivitet det ska röra sig om är dock 
oklart, men för det fall direkta eller indirekta åtgärder vidtas, genom kommersiell 
kommunikation i syfte att överföra kapital från investerare till fonden, torde aktivitetskravet 
vara uppfyllt. Huruvida aktiviteten sker löpande eller enbart vid ett enstaka tillfälle är ej av 
betydelse.451 Vad det i grunden handlar om är att AIF-förvaltaren ska förvalta någon annans 
kapital.452 
 
4.3.4 (iii) Ett antal investerare 
Vidare ska en AIF-fond mottaga kapital från ett antal investerare. Att det enligt ordalydelsen 
måste röra sig om ett antal investerare är, som påpekats i avsnitt 3.3.1.1, ej av särskilt intresse. 
Frågan är istället vad det i praktiken innebär. Spelar det exempelvis någon roll vilket det 
faktiska antalet investerare är eller vilket antal investerare fonden i sin bolagsordning/sina 
fondbestämmelser eftersträvat? På denna punkt torde tillräckliga klargöranden ha gjorts 
innebärande att det avgörande är om det via bolagsordning, fondbestämmelser, nationell rätt 
eller annat bindande arrangemang existerar en begränsning till enbart en investerare. För det 
fall en sådan begränsning saknas, och det således är möjligt för fler än en investerare att 
tillskjuta kapital till fonden, är detta rekvisit uppfyllt.453  
 
4.3.5 (iv) Fastställd investeringspolicy till förmån för investerarna 

För bästa förståelse av detta rekvisit hänvisas läsaren till att åter läsa avsnitt 3.3.1.2 samt 
uppmärksamma det nära samband som föreligger med det ovan beskrivna rekvisitet ”företag 
för kollektiv investering”.  
 
För att en fastställd investeringspolicy ska anses existera krävs att det föreligger en faktisk 
plikt för fonden eller förvaltaren att följa en policy, vilken även bör vara dokumenterad. 
                                                                                                                                                   
kollektiva investeringar” vilket torde vara mer passande och även i linje med EMSA:s riktlinjer (se 
ESMA/2012/845, s. 51 p. 9). Det står emellertid klar att det råder ett nära korrelerat samband mellan dessa 
rekvisit. 
447 Prop. 2012/13:155, s. 193, vilket även stöds av ESMAS riktlinjer, ESMA/2012/845, s. 14. 
448 Styrande organet översätts till govering body, vilket definieras i art. 1.4 i Commission Delegated Regulation 
no. 231/2013. 
449 ESMA/2012/845, p. 13 a-b. 
450 Prop. 2012/13:155, s. 194. 
451 ESMA/2012/845, s. 52 p. 11-12 
452 ESMA/2012/844, s. 17 p. 1. 
453 Prop. 2012/13:155, s 193 samt ESMA/2012/845, s. 52 p 15. 
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Regeringen har angivit att det även i andra fall kan föreligga en fastställd investeringspolicy, 
utan att närmare ange vilka fall som åsyftas.454 Även ESMA har i sina riktlinjer angivit 
omständigheter som innebär att en investeringspolicy ska anses föreligga enligt direktivets 
mening.455 Ett exempel är att en investeringspolicy är bestämd och fixerad senast vid 
tidpunkten då investerarnas åtaganden blir bindande för dem. Ett annat är omständigheten att 
en investeringspolicy är fastställd i ett dokument, som är en del av ett företags stiftelseurkund, 
eller om det i denna hänvisas till en policy. Att de av ESMA nämnda omständigheterna tydligt 
anknyter till när investeringspolicyn är fastställd väcker emellertid frågan hur bedömningen 
ska göras om den kommer på plats vid ett senare tillfälle.  
 
4.3.6 Undantag 

Såsom nämnts i avsnitt 3.3.4 undantas vissa typer av företag från AIFM-direktivets 
tillämpningsområde, såsom samriskbolag (joint ventures) och family office-konstruktioner. 
 
4.3.7 Definition av AIF-fond. En kommentar 

Att utredningen eller regeringen ej närmare diskuterat problematiken kring kriteriet företag 
för kollektiva investeringar måste betraktas som en brist. Som sagt kommer dock ESMA att 
utfärda slutliga riktlinjer i denna fråga. Dessa kommer kanske bringa klarhet i många av de 
tveksamheter som beskrivits ovan. Författarna tror dock ej att riktlinjerna kommer vara så 
pass tydliga att klassificering kan göras med enkelhet. Med hänsyn till att ESMA i de redan 
utgivna ”consultation papers” uttryckt att definitionen varken bör bli för deskriptiv eller för 
begränsad synes användandet av allmänt hållna termer bli en oundviklighet, och problemen 
lär därmed kvarstå.456 Kanske kommer de allra flesta ändock med relativ lätthet kunna 
identifieras, men det måste ifrågasättas var seriositeten i en sådan reglering ligger.  
 
Författarna ställer sig även tveksamma till innebörden av direktivets uppställda undantag. 
Exempelvis ska samriskbolag (joint ventures) och family office-konstruktioner undantas. 
Family office-konstruktioner avser situationer där det föreligger ett nära samband mellan 
personerna i företaget. En fråga som då inställer sig är huruvida detta samband ska vara en 
följd av nära familjära kopplingar mellan fysiska personer såsom släktskap, och om även 
bolagsrättsliga relationer för juridiska personer såsom dotterbolag/moderbolag ska 
omfattas.457 Vidare uppstår frågan huruvida definitionen ska göras utifrån nationell rätt eller 
autonomt varvid det senare onekligen kräver att en definition ges från EU. En ytterligare fråga 
är om en family office-konstruktion, som anskaffar externt kapital via exempelvis banklån, ej 
längre ska omfattas av undantaget.  
 
En fullständig genomgång av alla undantag som stipuleras i direktivet ska emellertid ej göras 
här. Att problem dock med stor sannolikhet kommer uppstå accentueras vidare av det faktum 
att ESMA ej ansett det nödvändigt att definiera undantagen precist.458 Enligt författarnas 
mening är detta förvånande. Utan riktlinjer och definitioner i detta avseende riskerar vi hamna 
i en situation där företag väljer att kalla sig för något som enligt direktivet undantas och som 
får till följd att direktivet ej får avsedd effekt. Tillsynsmyndigheterna får därmed en betydande 
ökning av sin arbetsbörda.  
 

                                                
454 Prop. 2012/13:155, s. 194. 
455 ESMA/2012/845, s. 53 p 16. 
456 ESMA/2012/845, s. 20 p. 1. 
457 ESMA/2012/845, s. 27 p. 34. 
458 ESMA/2012/845, s. 20 p. 1. 
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4.4 Regeringens förslag angående marknadsföring till icke-professionella 
investerare 

4.4.1 Inledning 
Som förklarats tidigare avser AIFM-direktivet ej att harmonisera medlemsstaternas inhemska 
regler avseende marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare. Därmed 
kan varje medlemsstat sätta upp de skyddsregler som befinns lämpliga enligt eget tycke. 
Såsom ovan redogjorts föreslår regeringen att regleringen avseende marknadsföring av 
specialfonder lämnas intakt, innebärande att dessa får marknadsföras till icke-professionella 
utan särskilt tillstånd.  
 
Marknadsföring av övriga AIF-fonder till icke-professionella föreslås dock få ske endast efter 
tillstånd från FI, vilket ska erhållas under förutsättning att AIF-fondens andelar eller aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad, samt att ett faktablad upprättats. Vidare har 
undantag från dessa krav föreslagits för AIF-fonder där investeraren saknar rätt att lösa in sina 
andelar under fem år från investeringstillfället. För undantagets tillämplighet fordras vidare att 
fonden ej generellt investerar i finansiella instrument eller att fonden har en investeringspolicy 
likt en PE-fond. Vidare förutsätts att den icke-professionella investeraren investerar minst 100 
000 euro samt skriftligen anger att denne är medveten om risken med investeringen.459 I detta 
avsnitt ska utredas vilka konsekvenser ovan beskrivna förslag kan tänkas medföra, både för 
AIF-förvaltarna och för nämnda investerargrupp. 
 
4.4.2 Prospekt och faktablad: Ett onödigt dubbelarbete? 

Förutom regeringens förslag på upprättande av faktablad enligt LAIF så kommer AIF-
förvaltarna även bli tvungna att upprätta ett prospekt, om fonden ska marknadsföras till icke-
professionella investerare. En sådan skyldighet följer nämligen av LHFI, som blir tillämplig i 
och med att AIF-fondens andelar eller aktier ska tas upp till handel på en reglerad marknad.460 
Det ska noteras att öppna specialfonder är undantagna från prospektskravet enligt LHFI. 
Kritik mot förslaget om krav på faktablad har givits i remissvaren. Advokatsamfundet och 
SVCA finner reglerna innebärande krav på både prospekt och faktablad för slutna AIF-fonder 
(vanliga aktiebolag som definieras som AIF-fonder), vilka ska marknadsföras till icke-
professionella investerare, som oklara.461 De finner förslaget onödigt och anser att det medför 
en obefogad extrakostnad för förvaltarna, och därmed ytterst för investerarna.  
 
Bestämmelserna om prospektsskyldighet i LHFI grundas på det så kallade 
prospektdirektivet.462 Undantaget från prospektsskyldighet för specialfonder grundar sig på 
bestämmelser i direktivet som tillåter nationella undantag för andelar eller aktier, vilka 
emitteras av företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ.463 Dessa utgörs av 
värdepappersfonder och investeringsbolag. Regeringen anser att enbart specialfonder låter sig 
undantagas från prospektsskyldighet på denna grund. Vidare uttalar regeringen att innehållet i 
ett prospekt ej heller är anpassat efter informationsbehovet hos en icke-professionell 
investerare.464 Därför kommer krav uppställas på både prospekt och faktablad, i likhet med 

                                                
459 Prop. 2012/13:155, s. 243. 
460 Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
461 Advokatsamfundets remissvar, R-2012/1785, Fi2012/3710, s. 11. 
462 2003/71/EG. 
463 Art. 1.2 a prospektdirektivet. Därav blir specialfonder de enda AIF-fonder som tillåts undantagas.  
464 Prop. 2012/13:155, s. 248. 
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regleringen i LIF som kräver att det för investeringsfonder ska finnas en informationsbroschyr 
och ett faktablad.465  
 
4.4.3 Prospekt och faktablad: Ett onödigt dubbelarbete? En kommentar 
Författarnas åsikt om denna reglering har utvecklats från att inledningsvis ha ansetts vara 
tämligen rimlig till att bli ifrågasatt. Detta då regeringen ej synes tänka konsekvent eller 
begrunda de konsekvenser som ett krav på både faktablad samt prospekt torde innebära. I sitt 
remissvar riktade Advokatsamfundet kritik mot utredningens förslag med anledning av det 
dubbelarbete och de onödiga kostnader AIF-förvaltare kommer drabbas av. Regeringen ansåg 
däremot att andra AIF-fonder än specialfonder ej lät sig undantas från prospektskraven, och 
att faktablad ska upprättas för övriga AIF-fonder vid marknadsföring till icke-professionella 
med hänsyn till informationsbehovet.  
 
Författarna anser att kravet på faktablad ej är nödvändigt. Specialfonder kommer, som 
tidigare nämnts, att regleras oförändrat innebärande fortsatt uppställda krav på bland annat 
faktablad och informationsbroschyr. Specialfonder kommer dessutom få marknadsföras fritt 
till icke-professionella investerare.466 Dock kommer andelar i dessa fonder att undantas från 
krav på prospekt enligt LHFI. Författarnas kritik baseras på det faktum att regeringen föreslår 
en oförändrad legal struktur av svenska reglerade fonder, vilket medför att enbart specialfond 
kommer utgöra den legala formen för en öppen AIF-fond (detta diskuteras närmare nedan).467 
Varför ska då förvaltare av övriga AIF-fonder behöva upprätta både faktablad och prospekt, 
när specialfonder förmodligen fortsatt kommer utgöra den dominerande legala strukturen för 
fonder, som ämnas riktas till icke-professionella investerare? Då den enda öppna AIF-fonden 
utgörs av specialfond, är det orimligt att anta att aktiebolag kommer användas i större 
utsträckning än idag för att skapa svenska AIF-fonder, som ska marknadsföras till icke-
professionella investerare. Detta då fonder i form av aktiebolag kommer vara opraktiska med 
hänsyn till att svensk rätt ej tillåter ett rörligt aktiekapital. Här tillkommer även osäkerheten 
kring huruvida marknadsföring av en AIF-fond till icke-professionella anses ske eller ej 
(denna bedömning är svår, se avsnitt 3.6.6). Detta kan innebära att förvaltarna av AIF-fonder, 
som även är börsnoterade, känner sig tvungna att upprätta ett faktablad för att ej riskera bryta 
mot LAIF och söka tillstånd för marknadsföring. Detta till synes helt i onödan, då tillräcklig 
information om aktiebolag kommer ges genom prospekten. Faktum är att icke-professionella 
investerare i stor utsträckning redan idag investerar i börsnoterade aktiebolag med enbart 
underliggande tillgångar, såsom Balder, utan att faktablad behöver upprättas eller efterfrågas. 
Spararna tar del av information om bolagen på annat sätt, exempelvis genom olika 
internetsidor vilka huvudsakligen riktar sig till småsparare.468 I linje med det sagda anser 
författarna att kravet på faktablad är onödigt, då aktiebolag som sagt ej kommer utgöra den 
form av AIF-fonder som i huvudsak kommer marknadsföras till icke-professionella 
investerare. Och för det fall detta skulle komma att ske i större utsträckning, kommer 
tillräcklig information kunna inhämtas via prospektet och andra källor. I vart fall torde man 
kunna utgå från detta scenario och istället vid ett senare tillfälle införa krav på faktablad för 
övriga AIF-fonder om detta behov skulle uppkomma.  
 

                                                
465 4:15, 4:16 a LIF. Notera att en informationsbroschyr även ska upprättas för samtliga AIF-fonder art. 23 
AIFM-direktivet. 
466 Prop. 2012/13:155, s. 241. 
467 Likt i prop. 2002/03:150, s. 249 f. 
468 Se ex. www.placera.nu, www.redeye.se, www.aktiespararna.se.   
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4.4.4 Upptagande till handel på en reglerad marknad: Likviditet på bekostnad av 
avkastning? 

Så som beskrivits i inledningen till detta avsnitt föreslår regeringen att andelar eller aktier i 
andra AIF-fonder än specialfonder ska vara upptagna till handel på en reglerad marknad, för 
att fonden ska få marknadsföras till icke-professionella investerare. AIFM-direktivet 
uppställer inget sådant krav men lämnar utrymme för mer långtgående nationell reglering, 
vilket Sverige valt att utnyttja. Kravet på att andelarna eller aktierna ska vara upptagna till 
handel på en reglerad marknad föreslås i Sverige med hänsyn till behovet av likviditet.469 Idag 
krävs som huvudregel att andelar i investeringsfonder ska kunna lösas in omedelbart på 
andelsägarens begäran.470 Genom de föreslagna kraven säkerställs likviditet även för andra 
AIF-fonder än specialfonder eftersom LVM blir tillämplig.471 Vidare finns det angivet regler 
för likviditet i kommissionens genomförandeförordning till MiFID-direktivet angående 
fondandelar upptagna till handel på en reglerad marknad.472 
 
4.4.5  Upptagande till handel på en reglerad marknad: Likviditet på bekostnad av 

avkastning? En kommentar 
Frågetecken kan uppställas kring regeringens påstående om att icke-professionella investerare 
nästintill uteslutande är i behov av likvida investeringar. Advokatsamfundet har också 
kritiserat utredningens förslag med hänvisning till att hög likviditet vanligtvis innebär sämre 
avkastning, varför man ej kan anta att icke-professionella är bäst betjänta av likvida 
investeringar.473 Denna uppfattning delar författarna. Författarna anser vidare att om nu 
specialfonder fortsatt ska regleras såsom i LIF, vilket innebär att investeringar i dessa förblir 
likvida, varför ska man då påtvinga att all annan marknadsföring till icke-professionella i 
huvudsak kommer avse just likvida placeringar? På vilket sätt kan man anta att icke-
professionella investerare uteslutande är intresserade samt främjas av likvida investeringar? 
Eftersom specialfonder kommer finnas kvar med oförändrad reglering hade tillskapandet av 
möjlighet att marknadsföra andra icke-likvida AIF-fonder till icke-professionella ökat 
tillgängligheten av mer stabila och långsiktiga investeringar i AIF-fonder. Dessa hade 
troligtvis genererat högre avkastning för nämnda investerarkollektiv. Nu kommer 
investeringarna istället fortsatt att vara likvida (kortsiktiga) sådana. Det föreslagna undantaget 
från kravet på att andelarna eller aktierna ska vara föremål för handel på en reglerad marknad 
kommer vidare enbart bli tillämpligt för vissa riskkapitalfonder där investeraren måste 
investera minimalt 100 000 euro. Advokatsamfundet kritiserar också detta faktum och 
förklarar att marknaden för riskkapitalfonder ofta kritiseras för att vara otillgänglig samt 
förbehållen en investerarelit. Detta påstående kommer nu befästas. Genom att marknadsföring 
tillåts enbart för investeringar över 100 000 euro kommer marknaden fortsatt att vara 
förbehållen just en investerarelit. Regeringens förslag syftar möjligtvis till att upprätthålla 
konsumentskyddet. Fonder, som varit tillgängliga för allmänheten, har i regel alltid varit 
likvida då andelarna kunnat lösas in vid valfri tidpunkt. Troligtvis är detta en uppfattning hos 
allmänheten som regeringen ej önskar förändra, men som den kanske borde. 
 

                                                
469 Se prop. 2012/13:155, s. 246-247 samt SOU 2012:67, s. 335. 
470 4:13 LIF. Dock kan specialfonder enl. 6:1 LIF vara öppna för inlösen endast en gång per år.  
471 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 15:2. Där anges att det ska föreligga förutsättningar för en 
välordnad och effektiv handel för att ett finansiellt instrument ska få tas upp till handel på en reglerad marknad. 
472 Kommissionens förordning (EG) nr. 1287/2006. Märk dock att begreppet fondandelar kan bli problematiskt 
när AIF-fonder är aktiebolag, vilka är de aktörer som främst kommer träffas av dessa regler. Anses aktierna vara 
fondandelar? 
473 Advokatsamfundets remissvar, s. 12. 
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4.5 Värdering till NAV. En obefogad kostnad för PE-bolag? 
4.5.1 Inledning 
Som tidigare beskrivits ska en AIF-förvaltare i lämpliga intervall värdera tillgångarna i de 
förvaltade AIF-fonderna.474 För svenskt vidkommande föreslår regeringen 
värderingsintervallet till en gång per vecka för specialfonder, och i regel till minst en gång per 
år för övriga AIF-fonder. Vidare föreskrivs närmare i kommissionens 
genomförandeförordning att värderingsmetoden ska vara lämplig och speciellt beakta vilka 
tillgångsslag som AIF-fonden består av.475 
 
4.5.2 Värdering till NAV. En obefogad kostnad för PE-bolag? En kommentar 
Värdering ska ske av alla AIF-fonder, oaktat fondens tillgångsslag. Denna regels rimlighet 
kan diskuteras, särskilt vad avser riskkapitalfonder. Såsom tidigare angivits får investerare i 
en riskkapitalfond normalt räkna med en investeringshorisont på fyra till sju år varefter 
fonden slutligt upplöses. Det är alltså först vid detta tillfälle investeraren erhåller den 
huvudsakliga avkastningen på sitt investerade kapital. I och med AIFM-direktivet åläggs 
förvaltaren av en riskkapitalfond att genomföra en värdering av fonden (till NAV) minst en 
gång per år, men även vid kapitalförändringar i fonden. En reglerad årlig värderingsskyldighet 
torde därför vara obefogad när investeringen är låst ett antal år framöver.476 Det kan eventuellt 
vara relevant med en värdering för att investerare ska kunna få en uppfattning om fondens 
utveckling. Värdering av de likvida medlen är okomplicerat men de kvarvarande 
företagsinnehaven kan vara problematiska och dyra att värdera. Att som investerare i en 
riskkapitalfond förlita sig på årliga resultat kan även vara direkt felaktigt och irrelevant, då 
dessa inte återspeglar den slutliga avkastning som potentiellt kan uppnås vid fondens 
upplösning. De inledande åren uppvisar en PE-fond i regel negativt resultat. Trots detta 
bedömer institutionella placerare, såsom pensionsstiftelser, den årliga avkastningen som en 
viktig parameter vid investeringar i dessa fonder.477 Här ska dock inte investeringsrådgivning 
ges avseende riskkapitalfonder. Det essentiella, och vad läsaren bör ta till sig, är att den 
egentligt enda relevanta tidpunkten för när en värdering av en PE-fond ska göras är vid 
fondens upplösning.478 
 
Detta konstaterande leder enligt författarnas mening till att AIFM-direktivets regler om 
värdering för AIF-förvaltare av riskkapitalfonder är felaktiga och medför en obefogad 
extrakostnad. Att SVCA ej uppmärksammat detta i sitt remissvar är förvånande. Inte heller 
regeringen har berört denna fråga.479 Visserligen följer majoriteten av europeiska PE-fonder 
riktlinjer avseende värdering utfärdade av IPEV-board, men dessa innehåller ej krav på att en 
värdering måste göras en gång per år.480 Även EVCA (European Private Equity and Venture 
Capital Association) har antagit riktlinjer för värdering av PE-fonder men IPEV:s regler är 
inkorporerade i dessa.481 De nämnda riktlinjerna syftar i grunden till att skapa förståelse och 
därmed förtroende för PE-sektorn generellt. Syftet är även att investerare ska kunna fatta 
bättre ekonomiska beslut. Dessa syften torde vara svåra att negligera och hävda vara 
                                                
474 Se avsnitt 3.9.2. 
475 Art. 69-72 kommissionens genomförandeförordning.  
476 Eventuellt kan andelen i riskkapitalfonden säljas vidare. 
477 Sampson, a.a., s. 33 och 131. 
478 Sampson, a.a., s. 32. Ev. kan en värdering innan upplösningen av fonden vara intressant om en investerare 
önskar vidareförsälja sin andel. 
479 Prop. 2012/13:155, s. 273 f. samt 409 f. 
480 Se International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, edition December 2012. 
481 EVCA Handbook, Professional Standards for the Private Equity and Venture Capital Industry, Edition 
January 2013. 



73 
 

irrelevanta. Det är inte heller detta författarna menar. Som sagt innehåller de befintliga 
riktlinjerna ej någon rekommendation avseende värderingsintervall. Följaktligen torde dessa 
regleras i avtalet mellan investerarna och förvaltaren.482 Genom AIFM-direktivet fastställs 
tvingande värderingstidpunkter, något som kanske investeraren ej ens är intresserad av. 
Givetvis medför värderingen att förvaltningskostnaderna ökar vilket med stor sannolikhet 
leder till att investerarens avkastning minskar.  
 
En risk med att förvaltare av PE-fonder tvingas genomföra årliga värderingar torde vara att 
regleringen, istället för att öka investerares förståelse för PE-sektorn, bidrar till att förstärka 
den felaktiga uppfattningen angående årlig avkastning. Som framgått har denna ingen 
koppling till slutlig avkastning, som först kan fastställas vid fondens upplösning då 
tillgångarna realiseras. Om institutionella placerare gör felbedömningar i detta avseende är 
sannolikheten stor för att en icke-professionell investerare begår samma misstag.   
 
Sammanfattningsvis anser författarna att AIF-förvaltare av PE-fonder bör vara undantagna de 
värderingsregler AIFM-direktivet uppställer. Värderingar med årliga eller kortare intervaller 
för exempelvis hedgefonder torde vara mer ändamålsenliga då dessa innehar finansiella 
instrument vilka i regel har ett värde som korrekt går att uppskatta vid varje tidpunkt.  
 
4.6 Krav på fixerade nivåer för finansiell hävstång 
4.6.1 En för långtgående reglering? 

Varje AIF-förvaltare har en skyldighet att för varje förvaltad AIF-fond fastställa den högsta 
nivå av finansiell hävstång som får användas.483 Vidare ska förvaltaren även rapportera i 
vilken omfattning finansiell hävstång faktiskt används. Detta ska utgöra underlag för de 
behöriga myndigheternas bedömning av risker för det finansiella systemet. Myndigheterna 
ska sedan vidarebefordra denna information till Europeiska systemrisknämnden (ESRB).484 
Detta avsnitt syftar till att högst övergripande analysera AIFM-direktivets regler om finansiell 
hävstång, och kommer i princip enbart att beröra reglernas betydelse för hedgefonder. 
 
Regleringen innebär att en förvaltares användning av finansiell hävstång blir offentliggjord på 
ett helt annat sätt än tidigare. Att detta är ett välkommet tillskott i strävandet efter att 
upprätthålla stabilitet torde det ej råda någon tvekan om, då finansiell hävstång förstärker 
marknadsrörelser.485 Direktivet begränsar även en förvaltares frihet vid begagnade av 
finansiell hävstång, då de uppsatta gränserna vid varje tidpunkt ska respekteras. Skulle det 
vara så att den använda nivån medför risk för det finansiella systemet bör de behöriga 
myndigheterna ha rätt att införa begränsningar.486 För det fall förvaltaren önskar överskrida 
den fastställda nivån på finansiell hävstång, kommer detta kunna ske först efter att den 
behöriga myndigheten konsulterats.487 
 
Dock inställer sig fråga om dessa regler påtvingar förvaltarna kostnadskrävande regler som i 
realiteten ej är berättigade. Det har vid ett otal tillfällen i detta arbete angivits att AIF-
förvaltare ej utgjorde orsak till finanskrisen. Ett möjligt undantag från detta är hedgefonders 

                                                
482 Sampson, a.a., s. 133. 
483 Art. 15.4 AIFM-direktivet. 
484 Skäl 49 till AIFM-direktivet. 
485 Se exempelvis de Larosière report p.11, 13, 87, 88 och ESMA/2012/845, s. 19. 
486 Skäl 50 till AIFM-direktivet. 
487 Art. 10 jämfört med art. 8 AIFM-direktivet 
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verksamheter, inom vilka finansiell hävstång används frekvent.488 Författarna tror därför att 
regleringen av finansiell hävstång främst har motiverats utifrån hedgefondernas verksamhet. 
Visserligen använder PE-fonder finansiell hävstång vid olika typer av företagsförvärv. I dessa 
situationer är det dock ej fonden som använder sig av finansiell hävstång, utan det förvärvade 
företaget, vars användande ej är föremål för direktivets reglering.489 Troligtvis använder sig 
även andra AIF-fonder av finansiell hävstång, men detta förändrar inte författarnas åsikt. Med 
hänsyn till att banker har exponering mot hedgefonder genom utlåning eller ”prime 
brokerage”490 kan det vara nödvändigt för bankerna att ha tillgång till information om i vilken 
utsträckning hedgefonder använder sig av finansiell hävstång.491 Ett ytterligare skäl för 
reglering består i att hedgefonder förvaltar mycket kapital. Om en fond, genom användandet 
av finansiell hävstång, är högt belånad kan det bli problematiskt att hantera kunders krav på 
utbetalning.492 
 
Vad som är viktigt att komma ihåg är dock att finansiell hävstång inte alltid är av ondo, och 
sedan länge en integrerad del av den finansiella marknaden. En hedgefond använder sig av 
finansiell hävstång för att exempelvis kunna erbjuda en riskprofil som efterfrågas av 
investerarna,493 och kan möjliggöra för en part att skydda (”hedga”) sitt innehav och därmed 
ej tvingas likvidera sina positioner i turbulenta tider.494  
 
HFSB har anfört att offentliggörande av nivå på finansiell hävstång ej utgör ett problem. Vad 
organisationen emellertid motsätter sig är AIFM-direktivets krav på att nivån ska fixeras, 
vilket befaras leda till minskat risktagande. Oro har även väckts kring huruvida hedgefonder i 
så fall kommer kunna möta investerares varierande riskaptit. I en tid av finansiell oro är det 
inte allmänheten som bidrar med stora investeringar utan det är ofta personer/institutionella 
placerare med låg riskaversion. Om investeringar från de senare uteblir torde detta rendera i 
att ekonomisk återhämtning försvåras.495 Vidare anser HFSB att fixerade nivåer på finansiell 
hävstång ej utgör ett adekvat verktyg för att främja det finansiella systemets stabilitet. Istället 
kan de fastställda nivåerna leda till en ökad volatilitet och oro på marknaden.496  
 
4.6.2 Krav på fixerade nivåer för finansiell hävstång. En kommentar 
Att hedgefonder kommer avkrävas information om finansiell hävstång förefaller befogat, 
eftersom systemviktiga banker är exponerade mot dessa. Att emellertid fixera den nivå som 
får användas är det inte. AIFM-direktivet kräver att förvaltare av hedgefonder i sin 
tillståndsansökan uppger den högsta nivå på finansiell hävstång som kommer användas, och 
även konsulterar behörig myndighet vid förändring av denna. Vidare kommer hedgefonder i 
förekommande fall tvingas att ändra sin nivå om de behöriga myndigheterna anser att det 
finansiella systemet hotas. Sammantaget indikerar dessa omständigheter att det är de behöriga 
myndigheterna som ska bedöma om nivån på finansiell hävstång är rimlig. Frågan är om detta 
är den mest rationella regleringen. Detta i motsats till det idag gällande förfarandet där nivån 
på finansiell hävstång bestäms via avtal mellan förvaltare och investerare. Har verkligen de 
                                                
488 Prop. 2012/13:155, s. 178. 
489 Sampson, a.a., s. 26. Finansiell hävstång hos portföljbolagen verkar direktivet ej avse att reglera, se skäl 78. 
490 FSA, Assessing the possible sources of systemic risk from hedge funds, A report on the findings of the Hedge 
Fund Survey and Hedge Fund as Counterparty Survey, July 2011. 
491 De Larosière report p. 88. 
492 FSA, Assessing the possible sources of systemic risk from hedge funds, A report on the findings of the Hedge 
Fund Survey and Hedge Fund as Counterparty Survey, July 2011, s. 1-2. 
493 HFSB response to the ESMA consultation paper ESMA/2011/209, s. 2. 
494 EU-Commission open hearing on hedge funds and private equity, February 26th & 27th 2009, s. 10. 
495 HFSB response to the ESMA consultation paper ESMA/2011/209, s. 2. 
496 HFSB response to the ESMA consultation paper ESMA/2011/209, s. 5. 
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behöriga myndigheterna den kompetens som krävs i detta avseende? Att förvaltare av 
hedgefonder måste besitta stor kunskap och skicklighet står klart i och med dess mål att 
generera avkastning oavsett konjunkturs- och marknadssvängningar. De hedgefonder som ej 
uppnår de avkastningsmål som satts upp kommer inte överleva. Hade det inte varit tillräckligt 
med en reglering som föreskriver att förvaltare av hedgefonder på ett tydligt sätt offentliggör 
för sina investerare vilken nivå på finansiell hävstång som används? En sådan reglering finns 
bland annat i de icke bindande standarderna utfärdade av HFSB.497    
 
Vidare är möjligheten för behöriga myndigheter att ingripa utan förvarning olycklig. Den 
finansiella marknaden är uppbyggd på förtroende och gagnas ej av osäkerhet. Att ett 
myndighetsingripande kan ske vid vilken tidpunkt som helst bidrar givetvis till osäkerhet och 
därmed försämring av förtroendet på marknaden. 
 
Som läsaren ser har en minst sagt ytlig beskrivning givits över varför författarna anser att 
reglerna för finansiell hävstång är felaktigt utformade, åtminstone när det gäller förvaltare av 
hedgefonder. Av utrymmesmässiga skäl har en närmare beskrivning av vad finansiell 
hävstång innebär utelämnats. Regleringen är emellertid ytterligare ett bevis på hur AIFM-
direktivet, istället för att medföra stabilitet och främja ekonomisk utveckling, leder till 
administrativa kostnader och välfärdsförluster för ekonomin i stort. 
 
4.7 Krav på ersättningspolicy, ett missriktat regelverk? 
4.7.1 Inledning 
De senaste åren har EU tvingats stifta direktiv som infört krav på ersättningspolicys för 
finansföretag. Detta bland annat till följd av att den ersättningspraxis som dessa företag 
tidigare tillämpat ansetts strida mot effektiv och sund riskhantering, vilket har lett till 
betydande förluster och bidragit till störningar i det finansiella systemet.498 Även om tidigare 
ersättningspraxis ej utgjort en direkt orsak till finanskrisen anses den ha bidragit till krisens 
omfattning och allvarlighet.499 Här tillkommer även det stora missnöje som uppvisats från 
allmänhetens och politikernas håll mot de höga ersättningarna.500 
 
4.7.2 Ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet 

Enligt AIFM-direktivet ska en AIF-förvaltare införa en ersättningspolicy,501 vilket i princip 
motiverats av samma argument som ovan. Dock föreskriver direktivets skäl ej uttryckligen att 
det finansiella systemets stabilitet främjas. Detta torde dock vara underförstått, eftersom 
ersättningsreglerna ska utformas i linje med regelverk som har dessa motiv.502 Vissa av de 
företag som förvaltar AIF-fonder är sedan tidigare underkastade varierande krav vad gäller 

                                                
497 HFSB: The Hedge Funds Standards, 02/2012. 
498 Se bl.a. skäl 1-3 i kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn 
(2009/384/EG) samt skäl 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU av den 24 november 
2010 om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller kapitalkrav för handelslager, 
värdepapperisering och samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik (CRD III). Att Kommissionens 
rekommendation ska tjäna som vägledning vid utformningen av en AIF-förvaltares ersättningspolicy framgår av 
skäl 26 till AIFM-direktivet.  
499 CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 10/12-2010, s. 2. 
500 De Larosière report, s. 30 p. 116. 
501 Ersättningspolicyn ska främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande. Se 
avsnitt 3.8.2. 
502 Skäl 26 AIFM-direktivet som anger att kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom 
finanstjänstesektorn (2009/384/EG) är förenliga med och kompletterar AIFM-direktivets principer. 
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ersättningspolicy, såsom enligt MiFID och via EBA:s föreskrifter.503 I framtiden kommer 
även ersättningsregler att följa av UCITS V.504 Reglerna enligt AIFM-direktvet utgör således 
ett ytterligare regelverk i detta avseende. 
 
En AIF-förvaltares ersättningspolicy ska vara förenlig med direktivets bilaga II. Hur policyn 
bör utformas specificeras i riktlinjer från ESMA,505 vilka i väsentliga delar bygger på de av 
EBA (tidigare CEBS) utfärdade riktlinjerna angående ersättningspolicy för finansiella 
företag.506 EBA:s mandat till att utforma dessa riktlinjer framgår av CRD III.507 Detta direktiv 
har implementerats i svensk lagstiftning genom ändringar i lagen om kapitaltäckning och 
stora exponeringar,508 vilken reglerar kreditinstitut och värdepappersbolag, varav de senare 
bland annat utgörs av fondbolag.509 Att svenska fondförvaltare ska tillämpa en 
ersättningspolicy är således ingen nyhet, och sedan tidigare finns allmänna rekommendationer 
och föreskrifter från FI avseende detta.510  
 
4.7.3 Skäl till införande av en ersättningspolicy   

Generellt torde frikostiga rörliga ersättningssystem ge upphov till överdrivet risktagande av 
anställda, då de söker utfå den högsta möjliga ersättningen.511 Skälen som angivits för 
ersättningspolicy inom finanssektorn och för systemviktiga aktörer såsom banker torde därför 
i allmänhet vara välmotiverade.512 Förutom att begränsa eventuella kriser syftar 
ersättningsregler även till att förena exempelvis bankens aktieägares intressen med företagets 
långsiktiga lönsamhet.513 Vidare är reglerna ett medel för att motverka ”moral hazard”.514 När 
det gäller fondbolag torde en ersättningspolicy kunna motverka de intressekonflikter som 
finns mellan fondandelsägare och fondbolagets ägare.515  
 
Banker handlar för egen räkning på de finansiella marknaderna och då ofta med utnyttjande 
av belåning. En bidragande orsak till finanskrisen var bankernas användande av komplicerade 
finansiella instrument såsom ABS (asset backed securities) och CDOs (collateralised debt 
obligations).516 Med tanke på att ersättningsreglerna i AIFM-direktivet har samma utformning 
som bankernas dito inställer sig frågan: agerar fondbolag på samma sätt? Det vill säga, 
handlar de för egen räkning på de finansiella marknaderna och är de systemviktiga? Svaret är 
nej.517 Fondförvaltarna tar positioner för investerarnas räkning och är ej systemviktiga.  
 
Såsom angivits ovan handlar det inom banksektorn om att förena aktieägares intressen med 
företagets långsiktiga lönsamhet. Det handlar dock även om att anpassa de anställdas 

                                                
503 Se ex. FSA Consultation Paper 12/32, November 2012, s. 44 (p. 6.22). 
504 ESMA, Final Report, Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD, ESMA/2013/201, s. 5. 
505 Art. 13.2 AIFM-direktivet. ESMA:s slutliga riktlinjer publicerades 11/2-2013, se ESMA/2013/201, s. 46 f. 
506 Consultation Paper, Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD, ESMA/2012/406, s. 9 p. 7.   
507 Se skäl 19 i CRD III. 
508 Prop. 2010/11:110. 
509 Se 1:1 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar samt prop. 2010/11:110, s. 45.  
510 Art.2.1 st. 2 kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (2009/384/EG) 
vari anges att med finansföretag avses bl.a. fondbolag samt FFFS 2011:1 och FFFS 2011:2. 
511 ESMA/2012/406, s. 31 p. 98 samt CEBS riktlinjer, s. 39. 
512 Se ex. prop. 2006/07:5, s. 81 samt prop. 2006/07:115, s. 267. 
513 De Larosière report, s. 31 p. 118. 
514 Skäl 4 till CRD III. 
515 Prop. 2002/03:150, s. 133. 
516 De Larosière report, s.7 p. 10. 
517 Se ex. Fondbolagens förenings remissyttrande 23/3-2006 på Finansdepartementets promemoria om nya 
kapitaltäckningsregler (Fi 2005/6495). 
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intressen till företagets långsiktiga lönsamhet.518 Ersättningsreglerna i AIFM-direktivet sägs å 
sin sida exempelvis syfta till att motverka intressekonflikter, och att uppnå en 
tillfredsställande relation (alignment of interest) mellan ersättning och risktagande från AIF-
förvaltarnas anställda.519 Inom sektorn för asset management, vilket AIF-förvaltare onekligen 
ägnar sig åt, bör dock fråga ställas om det verkligen är dessa intressen som ska förenas. De 
relevanta intressena torde istället vara investerarens och förvaltarens.520 I det följande ska en 
kommentar ges till reglerna om ersättningspolicy för AIF-förvaltare där tyngdpunkten 
kommer ligga på huruvida målen med reglerna uppnås. 
 
4.7.4 Krav på ersättningspolicy: Ett missriktat regelverk? En kommentar 
Det övergripande målet med ersättningsregler inom finanssektorn är som ovan framgått att 
främja det finansiella systemets stabilitet och att stävja eventuella kriser. Dessa motiv torde 
vara svåra att ifrågasätta för systemviktiga aktörer såsom banker. Av detta avsnitt har dock 
framgått att de skäl som ligger bakom ersättningsregler för systemviktiga aktörer är desamma 
som motiverat ersättningsregler för AIF-förvaltare. Redan detta kan starkt ifrågasättas då det 
rör sig om verksamheter som skiljer sig åt i fundamentalt hänseende, då de flesta AIF-aktörer, 
om ens någon, ej systemviktiga. 
 
Det har även framgått att banker tar egna positioner på de finansiella marknaderna samt 
engagerar sig i utlåning till andra banker, företag och privatpersoner. Bankers utlåning ger av 
naturliga skäl upphov till system- samt kreditrisker. Detta eftersom bankerna är kopplade till 
varandra med fordringar och skulder, och riskerar att ej få åter det utlånade kapitalet. Detta 
skulle leda till förlust, och i värsta fall få banken att gå omkull. Detta kan i sin tur kunna leda 
till att banker, som har exponeringar mot den havererande banken, löper risk att försättas i 
samma situation.521 En banks egna positioner på finansmarknaden medför därför viss 
systemrisk i och med sammankopplingen med andra banker. 
 
För AIF-förvaltare gör sig denna systemrisk ej gällande, inte ens för bankernas fondbolag då 
dessa utgör fristående juridiska personer.522 Den grundläggande risk en AIF-förvaltare löper 
är att den mister sitt kundunderlag, en situation som exempelvis uppstår när en förvaltare ej 
lyckas uppnå tillfredställande avkastning. I och med detta minskar givetvis förvaltarens 
intäkter i form av förvaltningsavgifter. För förvaltare av riskkapitalfonder är situationen något 
annorlunda då de själva investerar i fonden, och därmed har egen del i fondens avkastning.523 
AIF-fonder är inte heller systemviktiga och dess verksamheter var ej orsak till finanskrisen. 
Hedgefonder har möjligtvis, med hänsyn till att dessa i stor utsträckning använder sig av 
finansiell hävstång, förstärkt krisens verkningar.524 Motiven för att reglera en AIF-förvaltares 
ersättningspolicy ter sig med stöd av det ovan anförda som ologiska. Om AIF-förvaltares 
verksamhet inte påverkar den finansiella stabiliteten, varför ska de då tvingas införa en 
ersättningspolicy som utformats med hänsyn till den denna? Vidare kan den ”risk alignment” 
som eftersträvas med AIFM-direktivets ersättningspolicy ifrågasättas. Eftersom det rör sig om 
”asset management” anser författarna, i likhet med HFSB, att det är investerarnas och AIF-
förvaltarens intressen som ska sammanfalla, inte förvaltaren och dess anställda. Detta innebär 

                                                
518 CEBS riktlinjer, s. 39. 
519 Se skäl 24 samt bilaga II nr 1 b AIFM-direktivet samt ESMA/2012/406, s. 31 p. 96. 
520 HFSB response to ESMA consultation paper on remuneration, 27/9-2012, s. 1. 
521 Se ex. prop. 2010/11:110, s. 42. 
522 Se ex. Nordea Bank AB jfrt. med Nordea Fonder Aktiebolag. 
523 Se Sampson a.a., s. 231 vari dock anges att vissa förvaltare av PE-fonder tjänar mycket pengar enbart via 
management fees. 
524 De Larosière report, s. 24 p. 87. 
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att förvaltaren ska följa den riskprofil som finns för varje enskild AIF-fond, en riskprofil som 
investerare uppenbarligen ansett som rimlig eftersom de investerat. Således torde regleringen 
även i detta avseende vara missriktad.  
 
Sammanfattningsvis anser författarna att AIF-förvaltare ej bör underkastas krav på införande 
av en ersättningspolicy, åtminstone inte utifrån de argument som framförts för dess 
berättigande. Visserligen är motverkande av intressekonflikter ett legitimt argument men detta 
kan svårligen motivera hela regleringen. Möjligtvis kan återigen fråga väckas om det verkliga 
motivet bakom denna reglering är politiskt. Man skulle dock kunna tänka sig en situation där 
en anställd inom en AIF-förvaltare erhåller hög bonus för att ha åstadkommit en kortsiktig 
ökning av fondens värde. Om den anställdes handlande emellertid leder till att fondens värde, 
sett i ett långsiktigt perspektiv, minskar kan givetvis en reglering anses nödvändig. De som 
förlorar på ett sådant agerande är ju fondens investerare. En argumentation av detta slag hade 
varit mer logisk. Dock hade denna kunnat bemötas med påstående om att en ersättningspolicy 
likväl ej är behövlig, eftersom en förvaltare vilken orsakar förluster kommer att tappa hela sitt 
kundunderlag, och därmed är en förvaltare ej intresserad av att förvalta fonden vårdslöst.  
 
En läsare kanske funderar på om ovan framförd kritik även gäller för fondförvaltare i 
allmänhet, det vill säga även för förvaltare av värdepappersfonder. Enligt författarnas åsikt 
gör den det i allra högsta grad. Detta på grund av att fondbolag ej tar egna positioner i 
finansiella instrument och således ej utsätts för den marknadsrisk som är förenad därmed, och 
inte heller bedriver utlåningsverksamhet förknippat med kreditrisker.525 
 
Nu är dock situationen den att AIF-förvaltare kommer att behöva införa en ersättningspolicy. 
Uppkomsten av en sådan skyldighet är givetvis ytterligare en påbyggnad av de 
organisatoriska och administrativa plikter som kommer åvila AIF-förvaltare. För vissa företag 
torde detta innebära att de i framtiden tvingas tillämpa fyra olika regelverk angående 
ersättningspolicys.526 Redan vid tillkomsten av riktlinjerna avseende ersättningspolicys enligt 
MiFID efterfrågades en enhetlig reglering på EU-nivå.527 Att en sådan blir än mer önskvärd i 
och med tillkomsten av AIFM-direktivet torde det inte råda någon tvekan om. En sådan 
reglering är dock troligtvis ej nära förestående, vilket bekräftas av ESMA.528 
  
4.8 AIF-fonders legala struktur, särskilt om aktiebolag 
4.8.1 Inledning 
Att AIFM-direktivet primärt reglerar förvaltare av AIF-fonder har tidigare klargjorts. Vilken 
rättslig form själva fonden har är ej av betydelse, då AIFM-direktivet är tillämpligt oavsett om 
fonden strukturerats enligt kontraktsrättslig, associationsrättslig eller trustliknande grund.529 
Tidigare har enbart förvaltare av fonder bildade på kontraktsrättslig grund reglerats i svensk 
fondlagstiftning. Därmed uppkommer fråga vad LAIF innebär på ett mer principiellt plan.  
 

                                                
525 Se ex. prop. 2010/11:110, s. 42 och Fondbolagens förenings remissyttrande 23/3-2006 på 
Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi 2005/6495). 
526 ESMA/2013/201, s. 5 p. 2. 
527 Se ex. Federation of Finnish Financial Services response to the ESMA consultation paper on guidelines on 
remuneration policies and practices under MiFID, ESMA/2012/570. 
528 ESMA/2013/201, s. 7 p. 7. 
529 Se skäl 6 samt art. 2.2 b AIFM-direktivet. 
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4.8.2 Öppna associationsrättsliga fonder och dess möjliga konsekvenser 

Onekligen kommer implementeringen av AIFM-direktivet att leda till en förändring av det 
svenska fondbegreppet. Förutom kontraktsrättsliga fonder kommer även aktiebolag och andra 
associationer, som underkastas LAIF, att kategoriseras som fonder.530 Dock kommer 
specialfond fortsatt vara den enda möjliga typen av öppen fond. Till följd av detta har röster 
höjts från ett antal remissinstanser om att en utredning bör tillsättas angående införande av en 
öppen associationsrättslig fondform i Sverige.531 I förarbetena till LIF gjordes en, om än 
tämligen ytlig, beskrivning av associationsrättsliga fonder och de positiva och negativa 
konsekvenser förenade därmed.532  
 
En fördel som nämndes var att en tydligare reglering skulle uppnås och att fonden skulle 
erhålla en starkare ställning. Den kontraktsrättsliga strukturen är nämligen inte tydlig i alla 
avseenden. Lagstiftningen besvarar exempelvis inte frågan hur en kontraktsrättslig fond, som 
ej utgör en juridisk person, kan äga värdepapper.533 En till detta relaterad oklar omständighet 
är att hur fonden kan vara föremål för beskattning.534 LIF anger endast att en investeringsfond 
ej kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter.535 Sett i sin enskildhet torde denna paragraf ej 
ge upphov till några särskilda tillämpningssvårigheter. Dock kan denna paragraf orsaka 
bryderier när den kombineras med andra bestämmelser i LIF. Exempelvis, för det fall en 
fusion med en annan fond ska göras, anger LIF att tillgångar och skulder överförs från en 
fond till en annan.536 Hur detta egentligen går ihop med det faktum att en fond ej är ett 
självständigt rättssubjekt lämnar författarna osagt.537 En ytterligare problematik berör 
förvaltarens rätt att företräda fondandelsägarna vid domstol.538 Eftersom fonden ej är en 
juridisk person är det givetvis uteslutet att fonden själv kan väcka talan.539 LIF anger att 
förvaltaren ska företräda andelsägarna i alla frågor, men förarbetena har enbart relaterat detta 
till utövandet av de ekonomiska rättigheterna. Om det även innefattar en rätt för förvaltaren 
att väcka talan inför domstol för fondandelsägarnas räkning har lämnats osagt, och är oklart 
enligt svensk rätt.540  
 
Andelsägarnas inflytande över fondverksamheten torde även förändras för det fall en fond i 
aktiebolagsform tillskapas. I en kontraktsrättslig fond har andelsägarna en passiv roll med en i 
princip obefintlig beslutanderätt. I ett aktiebolag har aktieägarna däremot i flera olika frågor 
tillerkänts en formell beslutanderätt, som de kan utnyttja vid bolagsstämman.541 Dessa regler 
främjar ett aktivt ägande.542 Visserligen kan aktier med olika rösträtt ges ut, innebärande att 
en begränsad krets erhåller majoriteten av rösterna. Den angivna principen är dock likväl 
gällande.543 En aktiebolagsrättslig fond skulle därför innebära att spararna kan ges större 

                                                
530 Prop. 2012/13:155, s. 185. 
531 Se Fondbolagens förenings remissyttrande Fi2012/3710 samt Svenska Bankföreningens dito. 
532 SOU 2002:56, s. 501 f. Författarna har i detta avsnitt endast beaktat vad som där sägs om aktiebolag. 
533 SOU 2002:439, s. 439. 
534 SOU 2002:56, s. 511. 
535 4:1 LIF. 
536 8:1 LIF. 
537 Se vidare Hanqvist, Dan, Omstrukturering av investeringsfonder, s. 132 f., där denne föreslår en annan 
formulering av lagtexten i 8 kap LIF. 
538 Se W.R. Huff Asset v. Deloitte & Touch, Argued 7/11-2007. 
539 11:2 e.c. Rättegångsbalken. 
540 SOU 2002:56, s. 583 f. 
541 Rodhes Aktiebolagsrätt, Rohde Knut, 23 u., s. 159. 
542 Prop. 2004/05:85, s. 291. 
543 Jfr 4:2 ABL. 
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inflytande. Då måste dock begrundas vilka beslut som ska vara föremål för omröstning, och 
vilken majoritet som därvid ska gälla.544  
 
Investeringsfonder är underkastade placeringsregler enligt LIF, och får i regel enbart investera 
i värdepapper och finansiella instrument. Vidare kan tillgångsslag såsom fastigheter ej ägas av 
kontraktsrättsliga fonder enligt svensk rätt. Införande av en associationsrättslig fond med 
friare placeringsbestämmelser är därmed nödvändig för vissa typer av nuvarande och 
troligtvis för framtida fondprodukter, såsom fastighetsfonder.545  
 
En annan fördel med en associationsrättslig fondform torde vara motverkande av 
intressekonflikter mellan fondandelsägarna och fondbolagets ägare. Dagens konstruktion, där 
investeringsfonden ska förvaltas av ett fondbolag, medför en situation där förvaltaren har att 
tillfredsställa sina ägare546 samtidigt som det uteslutande ska handla i fondandelsägarnas 
intresse.547 Detta är en konflikt som på ett principiellt plan är svår att få ihop.548 En 
aktiebolagsrättslig fond torde kunna förvaltas internt och då uppstår inte denna 
intressekonflikt.549 Det kan argumenteras för att beskrivet problem ej är reellt då 
andelsägarna, för det fall de känner sig förfördelade, kan välja att lösa in sina andelar och 
placera sina medel någon annanstans.550  
 
Ett ytterligare problem som avsaknaden av en associationsrättslig fond medför berör 
gränsöverskridande fusioner av fonder inom EU. UCITS-direktivet förutsätter att detta ska 
kunna ske oavsett de fusionerande fondernas legala struktur.551 Dock skulle fusioner troligtvis 
vara lättare att genomföra mellan två fonder strukturerade som aktiebolag.552 Att Sverige 
saknar en associationsrättslig fondform försvårar därför fusioner. Fusioner skulle kunna 
medföra stordriftsfördelar och lägre avgifter för andelsägarna, fördelar svenska fonder därför 
har svårt att ta del av.553  
 
4.8.3 En kommentar 
4.8.3.1 Inledning 

Som framgått reglerar LIF uteslutande fonder bildade på kontraktsrättslig grund. Således kan 
man säga att begreppet fond enligt svensk fondlagstiftning ej omfattat sådana ”fonder” som 
exempelvis riskkapitalfonder eller fastighetsfonder, även om samma terminologi använts. I 
och med implementeringen av AIFM-direktivet kommer en förändring otvivelaktigt att ske. 
När LAIF träder i kraft kommer begreppet fond, inom ramen för den juridiska terminologin, 
ej längre enbart att syfta på kontraktsrättsligt strukturerade fonder. Detta eftersom en AIF-

                                                
544 SOU 2002:56, s. 515-517 och s. 521. 
545 SOU 2002:56, s 439 f. och 511. 
546 Ett svenskt fondbolag ska ju som tidigare nämnts vara ett aktiebolag, jfr 1:1 p.7 LIF, vilket som huvudregel 
ska bereda sina aktieägare vinst, jfr 3:3 ABL. 
547 Jfr. 4:2 st. 3 LIF 
548 Pålsson, Anne-Marie, Fondbolagen – de ovilliga och olämpliga ägarna, Ekonomisk debatt 2001, årg. 29, nr. 
1, s. 35.  
549 SOU 2002:56, s. 512. Det faktum att fonden är ett aktiebolag utesluter visserligen inte att förvaltaren kan vara 
ett utomstående svenskt aktiebolag likt tidigare. Om själva fonden emellertid utgör ett aktiebolag ska 
huvudsyftet vara att generera vinst åt aktieägarna (fondandelsägarna) vilket bl.a. ställer höga krav på att bolagets 
ledning väljer en utomstående förvaltare med omsorg. 
550 SOU 2002:56, s. 511. LAIF möjliggör för intern förvaltning av AIF-fonder, men ej för öppna sådana. 
551 Se skäl 27 samt art. 38 i UCITS-direktivet. 
552 Se Hanqvist, Dan, Omstrukturering av investeringsfonder, s. 130 f. Jfr SOU 2002:56 s. 518 vari anges att 
associationsrättsliga fonder ej torde underlätta internationell verksamhet.  
553 Hanqvist, Dan, Omstrukturering av investeringsfonder, s. 115-116. 
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fond kan vara skapad på associationsrättslig grund, och kommer därför kunna ådra sig 
rättigheter och skyldigheter samt betraktas som ett självständigt rättssubjekt.554 Dock kommer 
LAIF i princip ej att reglera de associationsrättsliga AIF-fonderna, i jämförelse med 
specialfonden som kommer regleras såsom i LIF avseende exempelvis 
placeringsbestämmelser.  
 
Att investeringsfonder endast kunnat skapas på kontraktsrättslig grund är hänförligt till en 
motvillighet från lagstiftaren att reformera den svenska aktiebolagsrätten.555 Den ovan 
nämnda utredningen drog slutsatsen att en reglering av en öppen associationsrättsliga fonder 
bör övervägas.556 Den motvillighet som lagstiftaren uppvisar har med största sannolikhet sin 
grund i att aktiebolag enligt svensk rätt betraktas som en sluten organisation. En ytterligare 
starkt bidragande faktor är att aktiekapitalet är fast i den meningen att det inte kan ändras 
annat än efter särskilt beslut.557  
 
I och med införandet av LAIF står vi emellertid inför en situation där associationsrättsligt 
reglerade sammanslutningar definieras som fonder. Detta ser regeringen inte som något 
problem då AIF-fonders legala form ej föreslås regleras i den nya lagen.558 
 
4.8.3.2 Associationsrättsliga AIF-fonder av sluten typ 

Det faktum att tidigare oreglerade ”oäkta” fonder numer kommer utgöra AIF-fonder innebär 
ej att deras rättsliga ställning eller rättshandlingsförmåga påverkas. Exempelvis kommer en 
riskkapitalfond i form av ett aktiebolag även framledes följa ABL:s regler vad gäller 
verksamhetsbeslut.559  
 
Tittar man istället på förändringarna ur en investerares perspektiv kan dock vissa intressanta 
synpunkter anläggas. Gemene man tänker säkerligen sällan på vad för typ av rättslig struktur 
en fond har vid investeringstillfället. I de flesta fall är detta heller inte av någon större 
betydelse.560 UCITS-direktivet tillåter fri marknadsföring inom EU av associationsrättsliga 
fonder och följaktligen har svenska investerare sedan länge investerat i sådana.561 Som 
beskrivits i kapitel två är dock UCITS-direktivet, och därmed även LIF, omgärdat av ett 
betydande konsumentskydd innefattande bland annat placeringsregler. AIFM-direktivet har 
visserligen vissa konsumentskyddande regler, såsom skyldighet för AIF-förvaltare att lämna 
investerare information och liknande, men den konsumentskyddande aspekten är inte alls lika 
framträdande.  
 
Det torde ej vara felaktigt att generellt anta att allmänheten traditionellt betraktat 
fondsparande som en förhållandevis säker investering.562 En sådan investering har dessutom 

                                                
554 Jfr 4:1 LIF. 
555 Se vidare avsnitt 2.4.2.1. 
556 SOU 2002:56, s. 519. 
557 Rohde Knut, Rodhes Aktiebolagsrätt, 23 u., s. 50 f. 
558 Prop. 2012/13:155, s. 185. 
559 Prop. 2012/13:155, s. 185. 
560 SOU 2002:56, s. 501. 
561 Jfr art. 1.3 samt art. 16-21 UCITS-direktivet. Författarna har dessvärre ej funnit någon data över hur pass 
stora investeringar svenskar gjort i associationsrättsliga fonder. Att dessa dock marknadsförs i Sverige råder det 
inget tvivel om, se bl.a.: 
http://www.nordea.se/PageTemplates/ContentWide.aspx?pid=1073262&rw=1&url=/fundsnow/InfoOverview.as
px?isin=LU0602540527&segment=CustomerSEIF&Domains=NordeaFundsNow,NordeaSweden&lang=sv-
SE&buyBtn=on&mode=on&shelves=SEIF&search=on&distribution=0 
562 Se bl.a. prop. 2002/03:150, s. 1 och prop. 2010/11:135, s. 96-97. 
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givit möjlighet till inlösen av andelar vid valfri tidpunkt. När nu slutna AIF-fonder, 
visserligen under vissa förutsättningar, får erbjudas till icke-professionella investerare torde 
risken finnas för att dessa investerar i fonden i tron om att det är en ”vanlig” fondinvestering. 
Således kan en diskrepans uppstå mellan vad allmänheten betraktar som fonder och vad som i 
realiteten erbjuds. Visserligen finns det krav på faktablad för AIF-fonder men troligtvis ägnar 
den genomsnittlige investeraren ett sådant sällan stor uppmärksamhet. Resultatet kan bli att 
investeraren blir ”inlåst” i den slutna AIF-fonden under lång tid. Är dessutom fonden bildad 
på associationsrättslig grund löper investeraren risken att en utomstående förvärvar ett stort 
innehav i AIF-fonden och därefter ändrar placeringsinriktning vid en bolagsstämma. Vill 
investeraren i denna situation avyttra sina andelar kanske detta inte är något problem eftersom 
andelarna måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad. Emellertid måste det i så 
fall finnas en köpare och detta finns det ingen garanti för.  
 
4.8.3.3 Associationsrättsliga AIF-fonder av öppen typ 

Den enda svenska AIF-fonden, som kommer kunna vara av öppen typ, är den 
kontraktsrättsligt grundande specialfonden. 
 
AIFM-direktivet stipulerar dock att öppna utländska associationsrättsliga AIF-fonder ska få 
verka i Sverige. Remissinstanserna anför att avsaknaden av ett svenskt dito kan medföra 
konkurrensnackdelar för svensk fondverksamhet, både i Sverige och utomlands. Såsom 
exempel anges att en kontraktsrättslig fond torde vara svårare att marknadsföra utomlands, på 
grund av bristande kunskap om denna fondform. Vidare tvingas en AIF-förvaltare, som 
önskar tillhandahålla en öppen associationsrättslig fond på den svenska marknaden, att 
registrera fonden utomlands. Skarp kritik riktas mot att Sverige därmed förlorar möjligheten 
att införa ett lämpligt konsumentskydd avseende dessa utländskt baserade fonder.563 
 
Regeringen delar de nämnda remissinstansernas åsikt och medger att det kan medföra en 
konkurrensnackdel för den svenska fondbranschen. Detta följs dock av ett konstaterande vari 
man helt sonika förklarar att det inom ramen för arbetet med AIFM-direktivet saknas 
utrymme för utredning av frågan. Det torde inte vara en överdrift att hävda att denna 
ståndpunkt cementerats hos lagstiftaren, inte minst med tanke på att regeringen än idag 
hänvisar till närmare fyrtio år gamla förarbetsuttalanden, vilka konstaterade samma sak.564 
Även om den aktiebolagsrättsliga regleringen med ett i princip fast aktiekapital sedan länge 
varit fast förankrad i den svenska rätten, är lagstiftarens ovilja till förändring 
anmärkningsvärd. Det bör även understrykas att det inte bara rör sig om en ovillighet till 
förändring utan även till att överhuvudtaget utreda frågan.565 
 
Måhända avskräcks regeringen av den omfattande utredning som krävs.566 Detta är givetvis 
inget bärande argument, och säkerligen inget bakomliggande skäl till regeringens ovilja. Så 
som beskrivits i avsnitt 2.7 angående utländsk fondlagstiftning så saknar även många 
närliggande rättsordningar associationsrättsliga öppna fonder.567 Kanske är detta ett annat skäl 
till varför en utredning ej har tillsats. Författarna är dock konfunderade över detta med tanke 
på att Sverige nu åläggs införa associationsrättsligt strukturerade fonder i vårt fondbegrepp, 
som vi så länge försökt undgå. Återigen bör ett öga kastas utanför vårt lands gränser där 
öppna associationsrättsliga fonder reglerats i en särskild lag utanför den allmänna 
                                                
563 Se Fondbolagens förenings remissyttrande Fi2012/3710 samt Svenska Bankföreningens dito. 
564 Prop. 1974:128, s. 95 f. samt prop. 2002/03:150, s. 115, 249 och 255 f. 
565 Prop. 2012/13:155, s. 186. 
566 SOU 2002:56, där utredningen anser att detta behöver ske. 
567 Författarna tänker härvidlag på Norge, Finland och Tyskland. 
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aktiebolagsrätten.568 Författarna anser, likt de nämnda remissinstanserna, att en utredning 
behöver göras. Enbart möjligheten att göra Sverige mer konkurrenskraftigt och möjligheten 
att främja konsumentskyddet borde enligt författarnas mening vara tillräckligt för att en 
utredning ska komma till stånd.  
 
Denna fråga berör dock som läsaren noterat i hög grad även aktiebolagsrättsliga frågor. 
Enbart frågan om ett rörligt aktiekapital för svenska aktiebolag förtjänar säkerligen en egen 
examensuppsats. Inom ramen för detta arbete finns helt enkelt ej utrymme för att mer 
ingående behandla frågan om associationsrättsliga fonder.  
 
4.9 Avslutning 
I detta avsnitt avser författarna att lämna en avslutande kommentar.  
 
Som synes har detta kapitel nästintill uteslutande fokuserat på direktivets brister, och ej på 
dess fördelar såsom marknadsföringspasset. Författarnas kritik kan ifrågasättas men torde 
huvudsakligen vara befogad då flera organisationer, remissinstanser samt Lagrådet fört 
liknande resonemang. Det grundläggande skälet till detta torde vara direktivets avsaknad av 
legitima motiv i förhållande till dess utformning. Istället förefaller en politisk agenda ligga 
bakom direktivets tillkomst, vilket utmynnat i en i många avseenden olycklig reglering. 
Författarna har i detta kapitel diskuterat många av direktivets brister, men troligtvis kan än 
fler komma att uppstå då alla konsekvenser ej ännu går att förutse. 
 
AIFM-direktivet torde vara en produkt av de senaste årens överreglering inom ramen för EU-
samarbetet.569 Liknande tendenser kan urskönjas i USA, där bilden av en tämligen liberal 
finansmarknad numer torde behöva revideras efter antagandet av Dodd-Frank Act.  
 
Visserligen kommer direktivet bli föremål för granskning under kommande år.570 Detta 
innebär möjlighet att se över de delar som befinns olämpliga, vilket torde vara en 
nödvändighet. Givetvis ska finansiell stabilitet främjas men detta får ej ske på bekostnad av 
samhällsekonomisk utveckling. Målet (finansiell stabilitet) helgar inte alltid medlen (AIFM-
direktivet), särskilt om målet inte kan uppnås med de medel som används. 
  

                                                
568 Se avsnitt 2.7. Att en sådan reglering troligtvis krävs var även utredningens slutsats i SOU 2002:56, se s. 521-
522. 
569 Överreglering sker inom flera rättsområden, se ex. Bogdan, Michael, Den nya EU-förordningen om 
internationell successionsrätt, SvJT 2012, s. 745. 
570 Skäl 5 AIFM-direktivet. Översyn kommer ske fyra år efter direktivets införlivande. 
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5 Källförteckning 
 
5.1 Offentligt tryck 
5.1.1 Propositioner 
Prop. 1974:128 med förslag till aktiefondslag 
 
Prop. 1989/90:153 om värdepappersfonder 
 
Prop. 1994/95:50 Nya kapitalräckningsregler m.m. 
 
Prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder 
 
Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag 
 
Prop. 2006/07:05 Nya kapitaltäckningsregler 
 
Prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden 
 
Prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler 
 
Prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor 
 
Prop. 2012/13:55 Förvaltare av alternativa investeringsfonder 
 
5.1.2 Statens offentliga utredningar 

SOU 2002:56 Förslag till ny lag om investeringsfonder 
 
SOU 2002:104 Investeringsfonder – Förvaringsinstitut, avgifter m.m. 
 
SOU 2012:67 Förvaltare av alternativa investeringsfonder 
 
5.1.3 Lagrådsremisser 
Regeringens remiss till lagrådet 11/4-2013, förvaltare av alternativa investeringsfonder 
 
5.1.4 Författningar 

Regeringsform (1974:152) 
 
Lagen (1904:48) om samäganderätt 
 
Lagen (1944:181) om redovisningsmedel 
 
Aktiefondslagen (1974:931) 
 
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 
Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda 
 
Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder 
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Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 
 
Lag (1999:158) om investerarskydd 
 
Lag (2004:46) om investeringsfonder 
 
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
 
Aktiebolagslag (2005:551) 
 
Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar 
 
Lagen (2007:652) om värdepappersmarknaden 
 
Marknadsföringslag (2008:486) 
 
Lagen (2013:XXX) om alternativa investeringsfonder 
 
5.1.5 Föreskrifter 
FFFS 2008:11, FI:s föreskrifter om investeringsfonder 
 
FFFS 2011:1, FI:s föreskrifter om ersättningssystem i bl.a. fondbolag med tillstånd för 
diskretionär portföljförvaltning 
 
5.1.6 Allmänna råd 
FFFS 2011:2, FI:s allmänna råd om ersättningspolicy i bl.a. fondbolag 
 
Förvaringsinstitut och delegering- en vägledning, Finansinspektionen, 2004 
 
5.2 EU-lagstiftning och därmed relaterat material 
5.2.1 Fördrag 
Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
 
5.2.2 Förordningar 

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och 
villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt 
tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats 
 
Kommissionens förordning (EU) nr 584/2010 av den 1 juli 2010 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och 
fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga 
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samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter 
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Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, 
allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn 
 
5.2.3 Direktiv 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning 
till investerare 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 om ändring av 
rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för 
förvaltningsbolag och förenklade prospekt 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 21 januari 2002 om ändring av 
rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), vad gäller fondföretags 
investeringar 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt 
som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och 
om ändring av direktiv 2001/34/EG 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG  
 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 
93/22/EEG (MiFID-direktivet) 
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lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara 
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88 
 

5.2.4 Övrigt 

Kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom 
finanstjänstesektorn (2009/384/EG) 
 
ESMA-förordningen 1095/2010/EG 
 
Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on Alternative 
Investment Fund Managers and amending Directives 2004/39/EC and 2009/…/EC 
{SEC(2009)576} {SEC(2009)577} 
 
Commission Staff Working Document Accompanying the proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on Alternative Investment Fund Managers and 
amending Directives 2004/39/ec and 2009/.../EC {COM(2009) 207}{SEC(2009) 577} 
 
Europaparlamentets resolution av den 23 september 2008 med rekommendationer till 
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