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Förkortningar 

AIF - Alternativ investeringsfond 

AIFM-direktivet - Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 

juni 2011 om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder 

AIFMR - Alternative Investment Fund 

Managers Regulations 2013 (se 

källförteckning) 

ESMA - European Securities and Markets 

Authority / Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten 

EES-förvaltare – AIF-förvaltare baserad 

inom EES 

EESAIF – AIF baserad inom EES 

FCA - Financial Conduct Authority  

FSMA – Financial Services and Markets 

Act (se källförteckning) 

Hemmedlemsstat – Land där förvaltaren 

eller fonden har fått tillstånd till 

verksamheten. 

Icke EES-förvaltare - AIF-förvaltare 

baserad utanför EES 

Icke EESAIF - AIF baserad utanför EES 

LAIF - Lag om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder 

Lamfalussymodellen – Se avsnitt 3. 

Marknadsföringspass – Möjligheten att 

genom ett underrättelseförfarande 

marknadsföra i flera länder än sin 

hemmedlemsstat. 

MiFID - Markets in Financial Instruments 

Directive (se källförteckning) 

Referensmedlemsstat – En icke EES-

baserad AIF eller förvaltares 

hemmedlemsstat, 37.4 i AIFM-direktivet 

UCITS fonder – Värdepappersfonder, 

grundas i UCITS-direktivet 

UCITS-direktivet – Undertakings for 

Collective Investment in Transferable 

Securities Directive (se källförteckning) 

VPML – Lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden  



1 Inledande avsnitt 

1.1 Introduktion och bakgrund 

Fondmarknaden i Sverige omsätter årligen enorma belopp. Investerarna kan vara allt emellan 

enskilda konsumenter till storföretag som söker avkastning på sitt kapital genom placeringar i 

fonder. Fonderna investerar sina medel i svenskt och utländskt näringsliv, vilket visar på den 

ekonomiska betydelse fondreglering har. En relativt nytillkommen fondtyp är den alternativa 

investeringsfonden (”AIF”). Fondtypen tillkom genom ett EU-direktiv i den regleringsvåg 

som sköljde över världen efter finanskrisen 2007-2008.1 Direktivet beslutades genom den så 

kallade Lamfallusyprocessen, en påskyndad beslutsprocess för att få till stånd en stabil och 

utökad finansmarknadsreglering inom EU. 

Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Lagen, liksom direktivet, implemente-

rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket 

för fonder. Lagen reglerar till mestadels, som namnet antyder, förvaltningen av investerings-

fonden och inte fonden i sig, vilket varit fallet i tidigare reglering. Ett resultat av regleringen 

är att ett stort antal företag faller under definitionen alternativa investeringsfonder, som 

tidigare hade varit oreglerade. Detta medför en utökad mängd regler för dessa företag och nya 

krav på efterlevnad. 

Den nya lagen innefattar ett omfattande regelverk för hur fonderna får marknadsföras, och till 

vilka personer och institutioner fonderna får marknadsföras. Investeringskategorierna bygger 

på harmoniserad EU-rätt, samtidigt som avvägningar gjorts på svensk nivå. Regelverket är 

omfattande och till viss del svårgenomträngligt. Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv 

men ändå lämnas många frågor obesvarade. Därtill kommer att den så kallade Lamfallusy-

processen som medför att vissa delar av regelverket implementeras senare och andra delar ska 

förtydligas i senare faser av reglernas införande. Detta medför att direktivet som hade till 

syfte att harmonisera delar av fondområdet, istället skapat stora skillnader mellan medlems-

länder. Implementeringen av direktivet har också medfört osäkerhet i tillämpningen på många 

områden, speciellt när det gäller marknadsföringen av AIF-fonderna. 

                                                

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 förvaltare av alternativa 
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1.2 Ämne, syfte och avgränsningar 

Arbetet undersöker en underkategori inom fondrätten, nämligen AIFM-direktivet och AIF-

regleringen i Sverige. Syftet är att analysera investerarkategorierna och marknadsförings-

reglerna i den svenska implementeringen samt hur reglerna förhåller sig mot direktivtexten 

och utländska implementeringsmetoder. Arbetet syftar också att inom marknadsförings-

området analysera regleringens syfte och lagprodukten som finns idag. För att avgränsa 

arbetets omfång kommer de delar som innehåller störst avvikelser från unionsrätten 

analyseras i första hand. Väsentliga problem och möjliga författningsalternativ står i fokus, 

och tre specifika frågor utreds. Frågorna rör passiv marknadsföring, Sveriges nationella 

placeringssystem och regleringen av icke-professionella investerare. 

Ämnet avgränsas till utvalda delar av direktivet och lagen samt dess följder, då en fullständig 

undersökning skulle kräva mer utrymme och tid. Andra delar som inte inkluderas är 

exempelvis regleringen av matarfonder, mindre AIF:er, skatterättsliga konsekvenser och 

finansiell marknadsföringsreglering utöver AIFM-direktivet med tillhörande svensk imple-

mentering. 

1.3 Material och metod 

Detta arbete använder sig av en rättsanalytisk metod. Rättsanalytisk metod är en analys av 

juridiskt källmaterial såsom lag, förarbeten, praxis och doktrin. Arbetet fokuserar på 

implementeringen av unionsrätt, varför unionsrättsliga källor används. Arbetet innefattar även 

vissa komparativa element, dock är metoden inte komparativ, utan syftet med elementen är att 

belysa andra implementeringsalternativ i EU-rätten. 

Källmaterialet har ett stort omfång. Lag, förarbeten, praxis och doktrin premieras, enligt den 

rättsanalytiska metoden. På grund av bristfälligt svenskt källmaterial och genom den nära 

kopplingen till EU-rätten kommer källor som hänför sig till denna att tillkomma. Främst 

kommer direktivtext och skälen för direktivet att användas. Utöver dessa källor tillkommer 

riktlinjer från EU-organ, då dessa riktlinjer spelar stor roll för implementeringen av unions-

rätten. Även annat unionsrättsligt källmaterial kommer användas, såsom rapporter och 

konsekvensanalyser.  

Vad beträffar de komparativa delarna av arbetet kommer en annan rättsordnings källmaterial 
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att användas. Då arbetet inte syftar till att göra en utförlig genomgång av utländsk rätt, utan 

använda ett alternativt implementeringssätt som en jämförelsenorm i analysen, kommer dessa 

rättskällor endast att hänvisas till utan någon utförlig förklaring av rättskällornas inbördes 

betydelse och förhållande. 

1.4 Forskningsprocessen 

Arbetet att analysera och förstå AIFM-direktivet och motsvarande svensk lagstiftning har 

varit intressant och utmanande. Svenska rättskällor, utöver lagtext och förarbeten, är 

obefintliga. Det har medfört att mycket information och begrepp har hämtats från utländsk 

rätt. Många av de uttryck som används inom denna del av fondrätten härstammar från 

engelskan, och dessa uttryck tillsammans med svenska motsvarigheter har därför använts. 

Likaså är Storbritannien en av de största AIF-marknaderna och internationellt sett mycket 

inflytelserik, varför lagstiftning därifrån jämförts med den svenska lagstiftningen. 

En svårighet i arbetsprocessen har varit terminologin, då olika källors terminologi skiljer sig 

åt. Exempelvis är ett EU-land i direktivet samma som ett EES-land i svenska förarbeten. Ett 

annat exempel är att direktivet använder ordet referensmedlemsstat medan svenska förarbeten 

använder termen referensland. För att inte komplicera läsningen har samma terminologi 

använts i hela arbetet.  

Detta avsnitt motiverar varför reglering kring matarfonder, mottagarfonder och AIF:er med 

tillgångar under vissa tröskelvärden uteslutits från detta arbete. Om en fond som uppfyller 

direktivets krav investerar medlen i en fond som inte uppfyller direktivets krav, så har man 

kringgått regleringen. För att motverka ett sådant kringgående har regleringen om mottagar-

fonder och matarfonder skapats. Att vidare utveckla dessa reglers funktion skulle inte främja 

syftet med arbetet. Av samma anledning har AIF:er med tillgångar under vissa tröskelvärden 

undantagits då de inte åtnjuter samma möjlighet till gränsöverskridande marknadsföring eller 

att marknadsföras till olika investerarkategorier.  

1.5 Disposition 

Grovt delas arbetet in i fyra delar, en introducerande del, en del som förklarar EU-rätten, en 

del som förklarar den svenska implementeringen och slutligen en analyserande del.  

Arbetet börjar med en genomgång av svensk rättsutveckling inom fondrätten. Nästa del 
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behandlar AIFM-direktivet i allmänhet, vad direktivet reglerar och vilka som omfattas. Dessa 

två delar får ses som en faktamässig bakgrund. Den som är insatt i svensk fondrätt och har en 

allmän kunskap om direktivets uppbyggnad behöver inte läsa dessa delar.  

Efter de grundläggande avsnitten följer en genomgång av AIFM-direktivets reglering gällande 

definitionen av marknadsföring och regler för marknadsföring av AIF:er till olika investerar-

kategorier. Nästa avsnitt innehåller en likadan genomgång av regleringen från ett svenskt 

perspektiv, inklusive en genomgång av de svenska motiven för särregleringen.  

Den sista delen av arbetet lyfter fram några specifika frågor om implementeringen av AIFM-

direktivet och hur rättsläget ser ut idag i Sverige. För att analysera och utveckla 

resonemangen i svensk rätt jämförs de med utländsk rätt, i detta fall hur Storbritannien 

implementerat direktivet. Arbetet avslutas med en sammanfattande och förklarande 

kommentar. 

2 En fondrättslig bakgrund 

Rättsligt är fonder och fondreglering ett nytt fenomen i Sverige. Först på 1970-talet kom den 

första regleringen om fonder, den så kallade aktiefondslagen (1974:931). Lagen byggde i stor 

utsträckning på de rekommendationer som OECD och Europarådet hade antagit gällande 

fondverksamhet.2 Lagen tillkom med syfte att skapa trygghet för investerare, vilket skedde i 

form av regler för ansvarsfördelning i fondverksamhet och informationskrav i kombination 

med en övergripande tillsyn.3  

Tillgångarna i fonderna bestod av aktier, som lagens namn antyder. Fondstrukturen 

konstruerades efter hur företag tidigare hade efterliknat utländska fondstrukturer. Då rätts-

systemet i Sverige inte erkänt fonder som en rättslig struktur hade de skapats på kontrakts-

mässig väg, med Storbritanniens struktur som förebild. 4  Fonden var uppbyggd genom 

kontrakt mellan olika parter, varför den inte blev ett rättssubjekt som kan ikläda sig rättigheter 

eller skyldigheter. Andelsägarna i fonden kunde endast få sin fondandel inlöst, och i vissa fall 

                                                

2 Prop. 1989/90:153 s. 24 
3 Prop. 1974:128 s. 38 
4 Prop. 1974:128 s. 40 
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erhålla utdelning. Samtidigt ansvarade inte ägarna för fondens uppkomna förpliktelser. 

Fonden styrdes av en fondförvaltare som skötte fondens angelägenheter och styrde hur fonden 

skulle förvaltas. Fondmedlen kontrollerades av ett förvaringsinstitut som såg till att 

fondandelarna var rätt värderade, att in- och utbetalningar skett korrekt, och att förvaltaren 

levde upp till lagstiftningen. Så ser den svenska fondstrukturen ut än idag.5  

För att tillförsäkra att andelsägare skulle kunna realisera sin andel, krävdes att fondföretag 

skulle vara öppna fonder.6 I en öppen fond kan utträde och inträde ske under fondens livstid 

och fonden har inte någon begränsning av antalet andelar. Om man ville driva en sluten fond, 

en fond med ett begränsat kapital som inte var öppen för inlösen under fondens livstid, kunde 

man använda sig av den befintliga aktiebolagslagstiftningen.7 Att inrätta öppna fonder inom 

aktiebolagslagstiftningen ansågs vara ett avsteg från den svenska principen om ett fast 

aktiekapital, vilket skulle fordra stora lagändringar. Någon sådan förändring infördes inte, 

varför det i Sverige idag inte finns öppna fonder som är juridiska personer.8 

Vid Sveriges inträde i EU genomfördes en rad förändringar i fondlagstiftningen för att 

anpassa Sverige till EU-rätten. Fondmarknaden hade vid denna tid utvecklats. Den tidigare 

valutaregleringen och det nationella synsättet hade ersatts av en vision om en fri marknad 

mellan länderna, samt en allmän modernisering och delvis liberalisering av regleringen.9 

Inom fondområdet bestod unionsrätten av UCITS-direktivet.10 UCITS-direktivet implemen-

terades genom lag (1990:1114) om värdepappersfonder, som ersatte aktiefondslagen. De 

fonder som i svensk lagstiftning kallas värdepappersfonder motsvaras av UCITS-fonder i 

andra länder. Värdepappersfondslagen döptes om till lag (2004:46) om investeringsfonder 

men har idag återfått sitt ursprungliga namn. Lagen har efter inträdet i EU utvecklats och 

anpassats efter nytillkomna direktiv, till sin huvuddel ändringsdirektiv till det första UCITS-

                                                

5 SOU 2010:78 s. 106, Prop. 2002/03:150 s. 115 
6 Prop. 1974:128 s. 39 
7 Prop. 1974:128 s. 39 
8 Prop. 1974:128 s. 95 ff., Prop. 2002/03:150 s. 115 
9 Prop. 1989/90:153 s. 28, Prop. 2002/03:150 s. 114 
10 UCITS är en akronym för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities 
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direktivet.11 

Motiven till att reglera fondmarknaden var systematisk risk och konsumentskydd. Samma 

motiv är anledningen till finansmarknadsreglering i stort. Motiven har olika betydelse för 

olika delar av det finansiella systemet, då aktörerna har olika roller.12 Fonders roll är att 

möjliggöra sparande och att omfördela risker, egenskaper som gör att fonder inte utgör 

systemrisker. Däremot är fondsparandet av stort ekonomiskt intresse för allmänheten, inte 

minst genom det omfattande pensionssparandet i fonder. Därför krävs en trygg marknad. 

Produkterna är många gånger komplicerade och investeraren är i informationsunderläge i 

förhållande till förvaltaren. Fonder är kollektiva investeringssätt vilket kräver en reglering av 

intresseägarnas rätt gentemot varandra, vilket motiverat tidigare svensk lagstiftning, men även 

lämnar konsumentskyddsintresset som det främsta motivet till fondregleringen i UCITS-

direktivet.13 

UCITS-direktivet och värdepappersfondslagen delade upp fonder i två kategorier, harmon-

iserade och oharmoniserade fonder. Harmoniserade fonder är en annan benämning på UCITS-

fonder, som uppfyllde de krav som UCITS-direktivet uppställde. Direktivet avsåg inte att 

förbjuda andra typer av fonder, utan att skapa en fondtyp som kunde operera och marknads-

föras i hela EU.14 Därför tillät direktivet oharmoniserade, nationella fonder, som grundade sig 

på inhemsk rätt. De nationella fonderna kallas idag för specialfonder. Sådana fonder kunde 

inte operera eller marknadsföras i något annat land än det under vilken lag fonden lydde.  

UCITS-fonder och specialfonder har många gemensamma nämnare men skiljer sig åt på vissa 

punkter. Båda fondtypernas verksamhet är noggrant reglerade och har krav på personerna som 

driver fondbolaget som förvaltar fonden, riskspridning, kapitalkrav, allmänna uppförande-

regler, krav på förvaringsinstitut och mycket mer. Skillnaderna är att UCITS-fonden måste 

erbjudas till allmänheten medan specialfonden kan rikta sig mot en begränsad krets 

                                                

11 Prop. 2002/03:150 s. 101, 140, nuvarande direktiv är nummer fyra i ordningen och heter Europaparlamentets 

och Rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser 

företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (”UCITS-direktivet”) 
12 Prop. 2006/07:115 s. 266 ff. och prop. 2002/03:150 s. 125 
13 Prop. 2002/03:150 s. 125 ff. 
14 Prop. 2002/03:150 s. 117 
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investerare. UCITS-fonden måste på begäran lösa in investerares andelar, när det i en 

specialfond endast krävs en möjlighet till inlösen en gång per år. Den största skillnaden 

mellan fonderna är placeringsbestämmelserna. En UCITS-fond kan i stort sett endast 

investera i värdepapper och penningmarknadsinstrument som handlas vid en reglerad 

marknad. Specialfonderna kan istället tillåtas undantag från dessa bestämmelser för att 

investera i andra instrument.15 Eftersom specialfonder idag faller inom definitionen av en AIF 

har lagstiftningen för dessa flyttats till LAIF.16 

3 Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

AIFM-direktivet är en utvidgning av den unionsrättsliga regleringen på fondområdet. Innan 

direktivet skapades var många av företagen som nu omfattas av direktivet oreglerade och de 

regleringar som fanns var nationella. AIF:er definieras i stort sett negativt gentemot UCITS-

fonder: alla fonder som inte är UCITS-fonder är AIF:er. Följden blir att alla de fonder som 

investerar i annat än värdepapper och penningmarknadsinstrument är AIF:er, oavsett dess 

rättsliga struktur. Detta medför för svensk del att den tidigare definitionen av vad som 

konstituerar en fond upplöses, inte bara verksamheter som traditionellt sett definieras som en 

fond uppfyller AIF-definitionen. Även aktiebolag såsom PE-bolag eller fastighetsfonder 

kunde nu uppfylla direktivets definition.  

AIFM-direktivet genomfördes på EU-nivå genom lamfalussymodellen. Lamfalussymodellen 

skapades efter att den finansiella sektorn de senaste årtiondena utvecklats i rekordfart. 

Globaliseringen och utvecklingen inom informations- och datateknologi kan vara de 

viktigaste anledningarna vilket gjort att EU:s lagstiftningsarbete och mekanismer framstått 

som stelbenta och tröga.17 Av denna anledning tillsatte EU en kommitté med uppgift att bland 

annat att kartlägga lösningsalternativ för att snabba upp lagstiftningsprocessen och undanröja 

onödiga skillnader i implementeringen mellan medlemsstater i EU.  

Kommittén presenterade ett lösningsförslag där man delade upp regelprocessen i hierarkier, 

                                                

15 Prop. 2002/03:150 s. 104 ff., 5:3 värdepappersfondslagen. 
16 Prop. 2012/13:155 s. 241 
17 SOU 2010:78 s. 103, Initial report of the committee of wise men on the regulation of European securities 

markets, Bryssel 9 november 2000, s. 2 
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närmare bestämt i fyra nivåer. På den översta nivån återfinns övergripande princip-

bestämmelser, medan frågor om implementering eller av en mer teknisk natur hänfördes till 

lägre nivåer. Beslutsmodellen kallas, efter kommitténs ordförande, Lamfalussymodellen. 18 

Gällande AIFM-direktivet har ESMA, European Securities and Markets Authority, på 

svenska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, i uppdrag att ge förslag till 

genomförandeåtgärder och tekniska standarder. I ESMA:s uppdrag ingår också att upprätta 

riktlinjer och rekommendationer till berörda myndigheter och finansiella företag. 

I det följande kommer AIFM-direktivet presenteras översiktligt för att skapa en helhetsbild av 

regleringen och dess syfte. 

3.1 Syfte med AIFM-direktivet 

Huvudskäl till all finansiell reglering är, som tidigare nämnt, att skapa finansiell stabilitet och 

konsumentskydd. Det tydligaste exemplet på lagstiftning för finansiell stabilitet är 

kapitalskyddskrav för banker, som syftar till att förluster i vissa branscher via betalnings- och 

kreditsystem inte ska fortplanta sig till hela ekonomin. På konsumentskyddsområdet kan 

försäkringsbranschen tas som exempel. Där skulle konsekvenserna bli stora för den enskilde 

om inte försäkringsbolagen uppfyllde sina förpliktelser.19 Dessa syften är allmänna, men de 

utgör en utgångspunkt för de flesta finansiella regleringar.  

Arbetet mot AIFM-direktivet påbörjades efter finanskrisen då lagstiftare enats om att laga 

brister i den finansiella regleringen. AIF-sektorn var stor och innefattade väldigt skilda risker, 

även om fonderna inte hade bidragit till att krisen började.20 I arbetet inom EU noterade man 

att AIF-sektorn endast i vissa delar var lagreglerad och att regleringarna återfanns på nationell 

nivå. Marknaden var emellertid internationell och byggde på gränsöverskridande handel. Att 

via nationella regleringar hantera en internationell marknad ansågs utgöra hinder för en 

                                                

18 Final report of the committee of wise men on the regulation of European securities markets, Bryssel 15 

februari 2001, s. 19-42. 
19 SOU 2012:67 s. 245 
20 SOU 2012:67 s. 246 f., Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till 

Europaparlamentet och Rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändringar av 

direktiven 2004/39/EC and 2009/.../EC- Sammanfattning av konsekvensanalysen, SEK(2009) 207, SEK (2009) 

576 (”EU:s konsekvensanalys”) s. 2 
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effektiv marknad och en effektiv tillsyn av densamma. Man ansåg att den bristfälliga 

lagstiftningen begränsade marknadsintegration och utveckling mot en gemensam inre 

marknad. Slutligen ansågs det också vara riskabelt att marknaden inte hade någon enhetlig 

översyn, som kunde förebygga och förutse problem med lagstiftningen.21  

De mål som ställdes upp inom arbetet med direktivet är följande punkter:22 

• Krav att förvaltare ska vara auktoriserade och registrerade 

• Skapa en övervakningsmekanism för begränsning och tillsyn av systemrisker 

• Harmonisera skyddet för professionella placerare i fonderna 

• Öka ansvaret för PE-företag som har majoritet i bolag 

• Utveckla den inre marknaden för AIF:er 

• Se till att åtgärderna tar hänsyn till de skilda investeringsstrategier som fonderna har. 

Sammantaget var motivet med regleringen att skapa en bra insyn i och tillsyn av AIF-

marknaden samtidigt som man ville skapa en bättre, harmoniserad, inre marknad. I jämförelse 

med tidigare lagreglering på fondområdet som syftat till att skapa ett adekvat investerarskydd, 

skiljer sig syftet markant från tidigare lagstiftning. 

3.2 Allmänt om AIFM-direktivets funktion och reglering 

3.2.1 Aktörer och definitioner i AIFM-direktivet 

En AIF definieras som ett 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 investerarna. Fonden ska heller inte kräva tillstånd enligt UCITS-direktivet.23 En 

AIF kan vara konstruerad som ett aktiebolag eller som en regelrätt kontraktsmässig fond, den 

legala strukturen har ingen betydelse för vad som definieras som en AIF. Definitionen är vid 

och innefattar en mängd olika företeelser och därför har även ett antal klargörande och 

avgränsande uttalanden publicerats.24 

                                                

21 EU:s konsekvensanalys s. 3 f. 
22 EU:s konsekvensanalys s. 5 
23 Art. 4.1 a AIFM-direktivet  
24 Prop. 2012/13:155 s. 192 ff. för en utförlig genomgång av AIF definitionen. 
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Vissa fenomen som skulle kunna inordnas inom AIF-definitionen har undantagits från 

reglering, däribland holdingbolag, centralbanker och sparprogram för anställda. Vissa fonder 

undantas också om deras verksamhet understiger vissa tröskelvärden. Då kräver regleringen 

endast ett registreringsförfarande, men sådana fonder får endast marknadsföras nationellt. Om 

fonden vill utnyttja de möjligheter som en fullt auktoriserad AIF kan fonden begära detta.25 

AIF-förvaltaren definieras i direktivet som en juridisk person som har som verksamhet att 

förvalta AIF:er. Förvaltning i sin tur definieras som portföljförvaltning och riskhantering för 

AIF:er. Förvaltaren kan vara både intern och extern, d.v.s. antingen vara samma juridiska 

person som fonden, eller vara förvaltad externt, genom exempelvis ett fondbolag.26  

För varje AIF ska ett förvaringsinstitut utses. AIF:en och institutet måste vara etablerade i 

samma land och stå under fortlöpande tillsyn, exempelvis genom att vara ett kreditinstitut 

eller värdepappersföretag.27 Förvaringsinstitutets uppgifter är övervakning och hantering av 

fondens penningflöden. Institutet ska se till att betalningar genomförs och bokförs, att 

fondmedlen placeras på rätt konton och att tilldelningen av andelar är korrekt. Förvarings-

institutet ska förvara AIF:ens tillgångar och har ansvar att kontrollera att värderingen av 

andelar sker enligt lag. De instruktioner som institutet får från fonden, eller förvaltaren, ska 

utföras så länge de inte strider mot lag eller fondens bestämmelser. Sammantaget har 

förvaringsinstitutet ett kontrollerande och övervakande ansvar i förhållande till AIF:en och 

förvaltaren.28 

3.2.2 Förvaltares tillstånd och auktorisation 

För att driva en AIF krävs tillstånd. Förvaltaren behöver uppfylla vissa kriterier innan den får 

driva verksamheten. För det första måste förvaltaren ta hand om fondens portföljförvaltning 

och riskhantering. I övrigt är förvaltarens verksamhet mycket begränsad. Förvaltaren får 

utföra administrativa sysslor för fonden, såsom förande av ett andelsregister, anordna 

emissioner och hantera värderingen och prissättningen av fonden. Förvaltaren får utöver de 

                                                

25 Prop. 2012/13:155 s. 198 ff. 
26 Prop. 2012/13:155 s.196 f. 
27 Art. 21 AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 294 ff. 
28 Art. 21 AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 294 ff. 
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administrativa åtgärderna även marknadsföra fonden (enligt direktivets marknadsföring-

sregler) samt utföra åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla förvaltarens skyldigheter, 

eller som krävs för att vårda AIF:ens verksamhet och tillgångar.29 

Vid ansökningstillfället ska förvaltaren ge uppgifter om vem som leder och äger företaget, hur 

verksamheten ska bedrivas och hur ersättningspolicys ser ut. Ansökan lämnas till behörig 

myndighet i förvaltarens hemmedlemsstat. Vidare ska förvaltaren i ansökan ge uppgifter om 

fonden, investeringsstrategi och om vilken information som ska lämnas till investerare mm.30  

Tillståndsmyndigheten får auktorisera en förvaltare om denne uppfyller kriterierna i artikel 8 i 

AIFM-direktivet. Auktorisation får beviljas om tillsynsmyndigheten förvissat sig om att 

förvaltaren kan uppfylla villkoren i direktivet. Förvaltaren ska också ha tillräckligt startkapital 

och kapitalbas och en prövning av ägare och ledningen av företaget måste genomföras.31  

3.2.3 Verksamhetsregler 

AIFM-direktivet innehåller ett stort antal regler för hur verksamheten ska bedrivas. Många av 

reglerna är allmänt hållna och har kompletteras eller ska kompletteras med reglering på andra 

nivåer i lamfalussymodellen. De allmänna principerna är att en förvaltare alltid ska handla 

skickligt, hederligt och rättvist. Förvaltaren ska alltid handla i fondens och investerarnas 

intresse och samtidigt ha marknadens integritet i åtanke. Förvaltaren ska också handla så att 

intressekonflikter inte uppkommer. Om sådana konflikter uppstår ska de identifieras, hanteras 

och redovisas.32 Mer ingående reglering finns också för hur ersättning till förvaltaren ska utgå 

och hur intressekonflikter ska hanteras.33 En AIF-förvaltare ska också ha ett fungerade system 

för riskhantering och likviditetsrisker. Om fonden använder sig av en finansiell hävstång finns 

mer långtgående krav på riskhantering.34  

Det ställs också organisatoriska krav på AIF-förvaltaren. Till en början ställs, precis som vid 

                                                

29 Art. 6, Bilaga I AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 204 ff. 
30 Art. 7 AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 214 
31 Art. 8-10 AIFM-direktivet 
32 Art. 12 AIFM-direktivet 
33 Art. 13-14 AIFM-direktivet 
34 Art. 15-16 AIFM-direktivet 
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de mer allmänna verksamhetsreglerna, generella krav på organisationen. Förvaltaren ska ha 

tillräckliga tekniska och mänskliga resurser för att förvalta fonden på ett korrekt sätt. 

Förvaltaren ska också ha ett lämpligt policysystem som exempelvis reglerar redovisnings-

rutiner och insiderhandel.35 Vidare finns utförlig reglering om hur fondandelar ska värderas 

och om delar av verksamheten ska delegeras, och hur sådan delegering får ske.36 Slutligen 

finns även transparenskrav, där årsredovisning och information till investerarna ska lämnas. 

Exempel på vilken information som måste delges investerare är fondens investeringskategori 

och mål och redogörelse för de tillgångar som fonden investerar sina medel i. Inom 

transparenskraven innefattas även förvaltarens skyldighet att ge tillsynsmyndigheten 

information.37 

Utöver de verksamhetsregler som redovisats finns specifika regler för förvaltare som förvaltar 

en viss slags fonder. De fonder som regleringen syftar på är sådana som investerar i onoterade 

företag och emittenter, kallade riskkapitalbolag eller PE-bolag. Reglerna ålägger förvaltaren 

rapporteringsskyldighet när ägandet i de onoterade företagen, eller emittenten, uppnår vissa 

tröskelvärden. Dessutom finns regler om att avstå från att vidta åtgärder som innebär att 

fonden tömmer företaget på tillgångar.38 

3.3 Företag som omfattas av AIFM-direktivet 

3.3.1 Specialfonder och hedgefonder 

Specialfonden skapades för att tillåta nationella undantag från UCITS-direktivet. Om fonden 

fick Finansinspektionens tillstånd kunde den frångå de relativt specifika placerings-

bestämmelserna i den svenska UCITS-regleringen och investera i andra tillgångar. Det 

negativa med att inte vara en värdepappersfond, utan istället vara en specialfond, var att 

fonden endast kunde marknadsföras och säljas i Sverige. Då specialfonder ligger utanför 

värdepappersfondslagen hamnar dessa fonder under AIFM-direktivets tillämpningsområde. 

En fond som ofta kan inordnas under specialfondsregleringen är hedgefonden. Då fonderna 

                                                

35 Art. 18 AIFM-direktivet 
36 Art. 19-20 AIFM-direktivet 
37 Art. 22-24 AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 320 ff. 
38 Art. 26-31 AIFM-direktivet, prop. 2012/13:155 s. 342 ff.  
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ofta frångår riskspridningsprinciper och i stor utsträckning använder sig av derivat är fonden 

inte en UCITS-fond. En hedgefond är en fond som oavsett marknadsrörelser ska ge positiva 

resultat. Målet nås genom att använda så kallade hävstångseffekter, där man antingen går med 

marknaden eller mot marknaden med användning av derivat, belåning eller blankning. Små 

marknadsrörelser ger då större utdelningar för fonden.39 

3.3.2 PE-fonder 

PE-fonder är en förkortning för private equity-fonder. Fondens strategi är att investera i 

företag för att få en majoritetspost och aktivt styra företaget framåt. Avsikten är att vidta 

åtgärder som i sin tur leder till att företaget ökar i värde. Fonden har ofta en begränsad livstid 

om cirka tio år. Det är ofta fråga om stängda fonder med möjlighet till inlösen först när 

fonden avslutas. I realiteten likvideras fonden när den avslutas och . Investerarna i fonden är 

främst professionella. Fonden, som i Sverige ofta är ett aktiebolag, förvaltas vanligen av ett 

PE-bolag med flera aktiva fonder. Sådana bolag kallas även riskkapitalbolag. 

En fond skapas genom att en förvaltare utarbetar en investeringsstrategi som presenteras för 

potentiella investerare. Om tillräckligt många investerar i fonden och tillräckligt med kapital 

säkras, skapas bolaget och medlen betalas in till fonden, vilken börjar investera i målföretag. 

Ytterligare investerare har möjlighet att under en tid investera i fonden, men tidpunkten för 

när fondbolagets skapats och säkrat sitt kapital kallas ”first closing”.40  

3.3.3 Fastighetsfonder 

Fastighetsfonder är fonder som investerar i fastigheter. Investeringen kan ske genom att 

fondmedel investeras i noterade fastighetsbolag, i andra fastighetsfonder eller direkt i 

fastigheter. Fonderna består ofta av ett aktiebolag, eller en stiftelse, och är normalt stängda 

fonder. De förvaltas ofta av fastighetsföretag. Fonderna riktar sig i Sverige i stort sett 

uteslutande till professionella investerare.41 

                                                

39 SOU 2012:67 s. 262 
40 SOU 2012:67 s. 260 
41 SOU 2012:67 s. 260 



 

 

18 

3.3.4 Infrastrukturfonder 

Infrastrukturfonder investerar i infrastruktur, såsom vägar, energiförsörjning, vatten- och 

avloppsnät samt internet- och telefonnät. Investerarna är professionella investerare. Ibland är 

även staten investerare då en saminvestering sker mellan näringslivet och staten. Fonderna 

existerar under långa perioder. De drivs, precis som PE-fonder och fastighetsfonder, av 

fondföretag som vanligen har flera aktiva fonder.42  

3.3.5 Råvarufonder 

Råvarufonder investerar inte direkt i råvaror utan i derivat som följer råvarupriserna. Fonden 

kan också investera i företag som är exponerade mot råvaror, såsom olje- eller gruvbolag, 

vilket dock inte är en regelrätt råvarufond. Derivathandeln medför att fonden inte blir en 

UCITS-fond.43 

4 AIFM-direktivets reglering kring investeringskategorier och 

marknadsföring 

4.1 Investerarkategoriernas reglering i AIFM-direktivet 

Professionella investerare definieras i AIFM-direktivet artikel 4.1.ag. Artikeln förklarar 

kortfattat att en professionell investerare är en professionell kund eller en kund som på 

begäran kan behandlas som en professionell investerare. Vidare hänvisar artikeln till MiFID-

direktivets andra bilaga som förklarar ingående vad som definierar en professionell 

investerare. 44 Bilagan har följande portaluttalande: 

”En professionell kund är en kund som har tillräcklig erfarenhet, kännedom och sakkunskap 

för att fatta egna investeringsbeslut och göra en tillfredsställande bedömning av de risker han 

löper.”45 

Mer detaljerade regler följer. De professionella investerarna delas upp i två kategorier, 
                                                

42 SOU 2012:67 s. 261 
43 SOU 2012:67 s. 262 
44 Markets in Financial Instruments Directive (”MiFID”) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av 

den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument  
45 MiFID bilaga II 
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investerare som betraktas som professionella, och investerare som på begäran får betraktas 

som professionella. De kundkategorier som betraktas som professionella är de enheter som 

auktoriserats och är underkastade reglering för att arbeta på de finansiella marknaderna. En 

uppräkning av enheter följer i direktivet: 

• Kreditinstitut.  

• Värdepappersföretag.  

• Andra auktoriserade eller reglerade finansinstitut.  

• Försäkringsföretag. 

• System för kollektiva investeringar och deras förvaltningsbolag.  

• Pensionsfonder och deras förvaltningsbolag.  

• Råvaruhandlare och råvaruderivathandlare.  

• Lokala företag.  

• Andra institutionella placerare. 

 

Vidare nämner direktivet att bolag som har en viss storlek kan innefattas i begreppet. 

Antingen ska bolagets totala balansomslutning uppgå till 20 miljoner €, nettoomslutningen 

vara 40 miljoner €, eller tillgångarna vara 2 miljoner €. Överstatliga institutioner, statsorgan 

och andra liknande institutioner innefattas också i begreppet professionella investerare. 

Slutligen innefattas även investerare vars huvudverksamhet är att investera i finansiella 

instrument. Detta innefattar även företag som bedriver värdepapperisering eller andra 

finansiella transaktioner. Sammanfattningsvis är definitionen av professionella investerare i 

MiFID, och även i AIFM-direktivet, mycket bred och innefattar de flesta subjekt som på ett 

professionellt plan bedriver handel med finansiella instrument. Direktivet tillåter dock att 

varje professionell investerare kan begära att bli behandlad som en icke-professionell 

investerare. 

En investerare kan även, som ovan nämnts, begära att få behandlas som en professionell 

investerare. Undantag från skyddsreglerna för icke-professionella investerare är giltigt endast 

om kunden innehar en expertis, erfarenhet och tillräckliga kunskaper för att kunna fatta ett 

eget investeringsbeslut och förstå riskerna investeringen innebär. Denna bedömning ska 

företaget göra inför varje investering. Exempel på personer som kan begära att betraktas som 

professionella investerare är personer som genomgått lämplighetsprövning för att vara chef i 
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ett finansiellt företag eller som får utföra handel för ett sådant företag. Mer detaljerat måste 

två av följande tre kriterier vara uppfyllda:  

• Investeraren har minst genomfört 10 större transaktioner per kvartal i ett år. 

• Investerarens finansiella portföljs värde överstiger 500 000 €.  

• Investeraren arbetar, eller har arbetat, minst ett år i finanssektorn med ett arbete som 

kräver kunskap om transaktionerna eller tjänsterna i fråga.  

Vidare finns regler för hur investeraren och företaget i fråga ska meddela varandra om vilken 

investerarkategori investeraren vill tillhöra och från företagets sida vilka rättigheter och skydd 

som investeraren avstår ifrån.46 

Den icke-professionella investerarkategorin är negativt bestämd i förhållande till den 

professionella investerarkategorin. I artikel 4.1.aj i AIFM-direktivet stadgas att alla som inte 

är professionella investerare är icke-professionella investerare. Direktivet nämner dessa två 

kategorier av investerare, men man får göra nationella avvikelser om dessa är till fördel för 

icke-professionella investerare. Om detta stadgas mer i artikel 43 i AIFM-direktivet.47 

4.2 Marknadsföring enligt AIFM-direktivet 

Marknadsföring enligt AIFM-direktivet är brett definierat i artikel 4.1.x. Artikeln stadgar att 

marknadsföring är ett direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens 

initiativ, eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF som denne 

förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist, eller stadgeenligt säte i unionen.  

AIFM-direktivet syftar bland annat till att skapa en gemensam marknad för AIF:er i EU. För 

att skapa denna marknad krävs ett harmoniserat regelverk och harmoniserad tillsyn av 

fonderna.48 Det krävs också gemensamma regler för vad som krävs för att marknadsföra 

fonderna i olika medlemsstater. Primärt syftar AIFM-direktivet på att samordna marknaden 

för professionella investerare, varför undantag för icke-professionella investerare hänförs till 

den nationella nivån. Undantagen är godtagbara så länge de medför en högre nivå av skydd 

                                                

46 MiFID Bilaga II 
47 SOU 2012:67 s. 329 
48 Skäl 4 AIFM -direktivet  
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för investerarna och inte diskriminerar AIF:er som är etablerade i en annan stat.49  

Den fortsatta genomgången av tillåten marknadsföring förutsätter en viss utveckling av 

terminologin. AIF-förvaltare kommer hädanefter benämnas förvaltare, antingen EES-

förvaltare för de AIF-förvaltare som är baserade inom EES, eller icke EES-förvaltare i det fall 

förvaltaren är baserad utanför EES. För AIF:er kommer samma åtskillnad göras. De AIF:er 

som är baserade inom EES kallas EES-baserade AIF:er medan AIF:er som är baserade 

utanför gemenskapen kallas icke EES-baserade AIF:er. I det följande lämnas en redogörelse 

för marknadsföringsreglerna i AIFM-direktivet.  

4.2.1 EES-Förvaltares möjlighet att marknadsföra en EES-baserad AIF  

För en EES-förvaltare som vill marknadsföra en EES-baserad AIF finns två möjligheter, 

stadgade i artikel 31 och 32 i AIFM-direktivet. Den första möjligheten är att förvaltaren 

marknadsför AIF:en i sin hemmedlemsstat, och den andra att förvaltaren marknadsför AIF:en 

i en annan medlemsstat.  

En EES-förvaltare får, till professionella investerare i sin hemmedlemsstat, marknadsföra en 

EES-baserad AIF, efter att ha anmält detta till behöriga myndigheter i medlemsstaten. 

Anmälan ska innehålla de uppgifter som nämns i bilaga III till AIFM-direktivet. Information-

en omfattar fondens verksamhet, vilket förvaringsinstitut fonden har, och annan grund-

läggande information. Efter 20 dagar ska den behöriga myndigheten underrätta förvaltaren om 

fonden får marknadsföras eller inte. Den enda grunden för att neka marknadsföring är om 

förvaltaren, eller förvaltarens verksamhet, på något sätt inte är förenlig med AIFM-direktivet.  

Om en EES-förvaltare vill marknadsföra en EES-baserad AIF i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten, ska förvaltaren följa samma anmälningsförfarande i sitt hemland. Den 

behöriga myndigheten i hemlandet skickar sedan en underrättelse till den behöriga 

myndigheten i landet där fonden ska marknadsföras, efter att ha kontrollerat att förvaltaren är 

förenlig med AIFM-direktivet. Om fonden är etablerad i ett annat land än förvaltaren, ska 

även behöriga myndigheter i fondens hemland underrättas. När anmälningsförfarandet 

genomförts kallas detta för ett marknadsföringspass, vilket öppnar möjligheten för fonden att 

                                                

49 Skäl 71 AIFM-direktivet, jmf art. 43 AIFM-direktivet 
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flytta sitt tillstånd att marknadsföra fonder över landsgränserna. 

Om någon väsentlig ändring av de uppgifter som skickats in till behörig myndighet sker, ska 

myndigheten underrättas. Vid varje sådant tillfälle har myndigheten möjlighet att förbjuda 

marknadsföring av fonden, och andra mildare tvångsmedel, om verksamheten skulle strida 

mot AIFM-direktivet. Detta återkommer även för alla slags AIF:er och förvaltare.50 

4.2.2 EES-Förvaltares möjlighet att marknadsföra icke EES-baserad AIF 

I artikel 35 och 36 i AIFM-direktivet uppställs krav på EES-förvaltare som vill marknadsföra 

icke EES-baserade AIF:er. Den första artikeln behandlar situationen när en EES-förvaltare 

vill marknadsföra en icke EES-baserad AIF antingen i sin hemmedlemsstat eller i en annan 

medlemsstat via ett så kallat marknadsföringspass. Den följande artikeln behandlar de 

situationer då en EES-förvaltare vill marknadsföra en icke EES-baserad AIF utan marknads-

föringspass, d.v.s. genom nationell reglering. Artikel 36, de nationella placeringsreglerna, är 

gällande fram tills ESMA bestämmer att marknadsföringspassen ska nyttjas för icke EES-

baserade AIF:er. Då kan artikel 35 i AIFM-direktivet komma att tillämpas.51 Följande avsnitt 

förklarar de olika artiklarnas innebörd. 

Idag kan en EES-förvaltare marknadsföra en icke EES-baserad AIF till professionella 

investerare på en specifik medlemsstats territorium. Detta kallas nationella privata placerings-

system. Kriterierna ställs upp i artikel 36. Det första kriteriet är att EES-förvaltaren måste 

följa de regler som uppställs i AIFM-direktivet, undantaget artikel 21 som behandlar 

förvaringsinstitut. Dessa uppgifter får inte EES-förvaltaren själv genomföra, utan en annan 

enhet måste handha de uppgifterna, såsom övervakningen av penningflöden, att betalningar 

från investerare bokförs korrekt, att fondens tillgångar förvaras på ett korrekt vis och att 

nationella regler för försäljning, återköp och andra handlingar med fondens andelar eller 

aktier efterföljs. Sammanfattningsvis är reglerna om att förvaltaren själv ej får vara 

förvaringsinstitut för icke EES-baserade AIF:er en skyddsmekanism för att fonderna ska 

förvaltas på ett oberoende sätt, även om fonderna inte direkt övervakas i EES. De sista kraven 

för att en icke EES-baserad AIF ska få marknadsföras inom EES är ett fungerande samarbete 

                                                

50 Jmf. art. 31 p. 4 och 32 p. 7 AIFM-direktivet 
51 Jmf. art. 68 AIFM-direktivet och prop. 2013/14:113 s. 94 
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mellan myndigheter i förvaltarens och fondens hemmedlemsstater angående övervakning av 

systemrisker, och att det tredje landet i fråga inte finns på listan över icke samarbetsvilliga 

länder enligt FATF.52 FATF är en internationell arbetsgrupp för finansiella åtgärder mot 

penningtvätt.53 Rätten att marknadsföra fonder som inte härstammar från ett EU-land kan ses 

som en stor inskränkning i ett lands suveränitet, varför varje land har fått rätten att införa 

striktare bestämmelser angående artikel 36 i AIFM-direktivet än vad som gäller i nationell 

lagstiftning.54 

I framtiden kan en EES-förvaltare som vill marknadsföra en icke EES-baserad AIF till 

professionella investerare göra det genom ett marknadsföringspass. Bestämmelserna återfinns 

i AIFM-direktivets artikel 35. Först ska förvaltaren uppfylla alla krav i AIFM-direktivet, 

undantaget kapitel VI som behandlar EES-förvaltares marknadsföring av EESAIF:er. Detta 

för att flera marknadsföringsregler annars skulle gälla samtidigt. Ytterligare krav uppställs. 

Ett effektivt informationssamarbete ska vara upprättat mellan förvaltarens behöriga 

myndighet och tillsynsmyndigheten i tredje land, där AIF:en har sitt säte. Det tredje landet ska 

inte finnas i förteckningen av länder som inte är samarbetsvilliga enligt FATF.55 Det tredje 

landet ska även uppfylla de normer som stadgas i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst 

och förmögenhet som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Om dessa 

villkor är uppfyllda kan förvaltaren anmäla att få marknadsföra AIF:en i hemmedlemsstaten, 

på samma sätt som om det vore en EESAIF. Om förvaltaren istället vill marknadsföra AIF:en 

i en annan medlemsstat anmäls detta till förvaltarens behöriga myndighet, för att sedan 

vidarebefordras till den andra medlemsstatens myndigheter, om de uppställda villkoren är 

uppfyllda. 

4.2.3 Icke EES-förvaltares möjlighet att marknadsföra AIF:er 

När antingen fonden eller förvaltaren är baserad utanför EES medför detta skilda regleringar i 

AIFM-direktivet: en nu gällande nationell reglering och en presumtiv gemensam reglering där 

marknadsföringspassen införs. För en icke EES-baserad förvaltare stadgas i artikel 39 AIFM-

                                                

52 Jmf. avsnitt 4.2.2 
53 SOU 2012:67 s. 398 och FATF:s hemsida: http://www.fatf-gafi.org/about/ 
54 Art. 36 p. 2 AIFM-direktivet. 
55 FATF är en förkortning av Financial Action Task Force 
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direktivet ett kommande marknadsföringspass för marknadsföring av EES-baserade AIF:er. 

För att underlätta ansökningsförfarandet, och för att en behörig myndighet ska ha 

huvudansvaret för förvaltaren, har direktivet reglerat att icke EES-förvaltare har en slags 

hemmedlemsstat, kallad referensmedlemsstat. Reglerna för vilket stat som förordnas beror på 

flera faktorer, främst var förvaltaren har flest baserade fonder eller mest tillgångar.56 Ett 

auktorisationsförfarande kommer också att införas för förvaltarna enligt artikel 37 i AIFM-

direktivet. Förvaltaren kan bli auktoriserad om denne uppfyller regleringen i direktivet, eller 

att det är omöjligt att kombinera direktivet med lagstiftningen i landet där förvaltaren eller 

fonden är etablerad. I så fall måste förvaltaren visa att lagstiftningen som inte går att 

kombinera med direktivet har samma effekt som direktivet. Förvaltaren ska också ha en 

rättslig representant i referensmedlemsstaten. I dagsläget har inte denna möjlighet ännu 

implementerats i medlemsstaterna. Om ESMA utger ett positivt omdöme om 

marknadsföringspassens funktion för EES-baserade AIF:er och EES-förvaltare, kan dess 

regler implementeras.57 

Om en auktoriserad icke EES-förvaltare vill marknadsföra en EES-baserad AIF behöver 

denne anmäla det till de behöriga myndigheterna i sin referensmedlemsstat. Samma 

anmälningsförfarande gäller oberoende om AIF:en ska marknadsföras i referensmedlems-

staten eller en annan medlemsstat. Om fonden ska marknadsföras i en annan medlemsstat än 

referensmedlemsstaten ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra anmälan, efter att ha 

kontrollerat att förvaltaren uppfyller direktivets bestämmelser.  

Den kommande regleringen tillåter också att en icke EES-baserad förvaltare marknadsför en 

icke EES-baserad AIF inom EES genom bestämmelserna i artikel 40 AIFM-direktivet. Även 

dessa bestämmelser kommer att träda i kraft den dag ESMA yttrar sig positivt om nuvarande 

marknadsföringspass för EES-förvaltare och EES-baserade AIF:er.58 Bestämmelserna stadgar 

att förvaltaren ska uppfylla alla bestämmelser i AIFM-direktivet och några ytterligare 

bestämmelser. Referensmedlemsstatens behöriga myndigheter måste ha ett informations-

utbyte med tillsynsmyndigheterna i tredje land. Detta särskilt för att de behöriga myndig-

                                                

56 Art. 4.1.z AIFM-direktivet som hänvisar till 37.4 AIFM-direktivet. 
57 Jmf. art. 68 AIFM-direktivet och prop. 2013/14:113 s. 94 
58 Jmf. art. 68 AIFM-direktivet och prop. 2013/14:113 s. 94 
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heterna ska kunna uppfylla sin informationsskyldighet och samarbetsskyldighet myndigheter 

emellan enligt AIFM-direktivet. Vidare ska det tredje landet inte vara på FATF lista över 

icke-samarbetsvilliga länder och uppfylla normernas för OECD:s modellavtal för skatter på 

inkomst och förmögenhet som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden.59 

Förvaltaren måste i dessa fall också vara auktoriserad enligt artikel 37 AIFM-direktivet. 

Artikeln förklarar sammanfattat att förvaltaren måste uppfylla direktivets regler eller förklara 

hur direktivets lagstiftning är oförenligt med AIFM-direktivet, och hur lagstiftningen ändå ger 

samma skydd. När dessa villkor är uppfyllda kan förvaltaren anmäla sitt önskemål att 

marknadsföra den icke EES-baserad AIF:en till den behöriga myndigheten i referens-

medlemsstaten, oberoende om förvaltaren vill marknadsföra fonden i referensmedlemsstaten 

eller annan medlemsstat. Om fonden ska marknadsföras i en annan medlemsstat kommer den 

behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten informera myndigheten i det berörda landet 

efter den har kontrollerat att förvaltarens verksamhet uppfyller samtliga villkor.  

I skrivande stund finns en möjlighet i artikel 42 i AIFM-direktivet för en icke EES-förvaltare 

att marknadsföra AIF:er. Regleringen kallas de nationella privata placeringssystemen. Denna 

möjlighet innefattar de fonder som förvaltaren förvaltar inom en specifik medlemsstats 

territorium. Det krävs att förvaltaren uppfyller kraven i artikel 22-24 i AIFM-direktivet, samt i 

vissa fall artikel 26-30 i AIFM-direktivet. Artikel 22-24 i AIFM-direktivet behandlar 

transparenskrav för förvaltare, gällande årsredovisning, information till investerare och 

rapportering till behöriga myndigheter. Artikel 26-30 reglerar förvaltare och fonder som syftar 

till att förvärva kontroll över onoterade företag, PE-bolag. Utöver dessa bestämmelser ska 

arrangemang för informationssamarbete mellan medlemsstaten och det tredje landet vara 

etablerade. Informationsutbytet ska gälla kontroll över systemrisker och medföra att 

medlemsstatens behöriga myndighet ska kunna uppfylla sina skyldigheter i enlighet med 

AIFM-direktivet. Samarbete ska ske både mellan medlemsstatens behöriga myndigheter och 

tillsynsmyndigheterna i förvaltarens och fondens hemland. Varken förvaltarens eller fondens 

hemland får finnas med på FATF:s lista över icke-samarbetsvilliga länder.60 Slutligen kan 

varje land bestämma nationella regleringar som är striktare än de bestämmelser som uppställs 

                                                

59 Se även avsnitt 4.2.2 
60 Se även avsnitt 4.2.2 
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i direktivet, se artikel 42 p. 2 i AIFM-direktivet. Detta innebär att olika länder har implemen-

terat denna bestämmelse olika, något som arbetet återkommer till senare. 

4.2.4 Marknadsföring mot icke-professionella investerare 

Som nämnt är marknadsföringsreglerna i AIFM-direktivet primärt riktade till att skapa en 

gemensam marknad för professionella investerare. Det finns dock en bestämmelse som 

reglerar icke-professionella investerare i AIFM-direktivet, artikel 43. Artikeln stadgar att 

varje medlemsstat får införa nationella bestämmelser om marknadsföring av AIF:er av 

förvaltare, oberoende om fonden marknadsförs inom medlemsstaten, eller över nations-

gränser, om fonderna är EES-baserade eller inte. Medlemsstaterna får dock inte diskriminera 

europeiska förvaltare och fonder gentemot nationella förvaltare och fonder. 

5 Sveriges implementering av AIFM-direktivets reglering kring 

investeringskategorier och marknadsföring 

AIFM-direktivets viktigaste målsättningar är att harmonisera auktorisation och tillsyn av 

AIF:er inom EES, för att kunna hantera de risker som är förknippade med AIF:er.61 Vidare 

syftar direktivet att tillskapa en gemensam marknad för AIF:er. Dessa målsättningar skulle 

motverkas om medlemsstater implementerade direktivet olika. På grund av ovan nämnda 

anledningar tillåter inte direktivet många avvikelser från direktivregleringen, varken en 

stängare eller mildare implementering. Endast i vissa fall får andra intressen gå före de 

målsättningar som direktivet anger. Av dessa intressen är investerarskyddsintresset ett, 

speciellt när det gäller så kallad informationsassymetri. Informationsassymetri är ett fenomen 

där en part har väsentligt mer information en den andra parten, precis som en AIF-förvaltare 

har i förhållande till en icke-professionell investerare. Avsteg i strängare riktning kan göras 

från AIFM-direktivet i dessa fall, vilket stadgas i artikel 43 i AIFM-direktivet. Den svenska 

lagstiftaren har haft som utgångspunkt att inte i något hänseende frångå regleringen, bortsett i 

just situationer där skyddsintresset är stort.62  

                                                

61 Skäl 2-3 AIFM-direktivet 
62 SOU 2012:67 s. 275 
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5.1 Investerarkategoriernas reglering i Sverige 

Begreppen professionell investerare och icke-professionell investerare definieras, som 

nämnts, i AIFM-direktivet med hänvisning till MiFID-direktivets bilaga II. 63  MiFID-

direktivets bestämmelser har implementerats i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

(”VPML”).64 Definitionen av professionella investerare återfinns i 8:16 och 8:17 VPML. Till 

dessa paragrafer hänvisar 1:11 p. 21 LAIF. Någon definition av icke-professionella invest-

erare har inte ansetts nödvändig, varken i LAIF eller i VPML, eftersom denna kategori är 

negativt bestämd i förhållande till den professionella investerarkategorin.65 Texten i 8:16 och 

8:17 VPML korresponderar med MiFID-direktivets regler, och så gör även AIFM-direktivets 

regler. En uttömmande förklaring av dessa regler återfinns i avsnitt 4.1.  

5.2 Marknadsföring av AIF:er i Sverige 

Den allmänna definitionen av marknadsföring i LAIF överensstämmer med direktivtexten. I 

1:11 p. 14 LAIF definieras marknadsföring som följer: 

”Ett direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-

förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF som denne förvaltar och som riktar sig 

till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES” 

Skillnaden i formulering innefattar endast det sista ordet, där direktivet stadgar ”unionen”, 

medan den svenska lagen stadgar EES. Denna skillnad grundas i att enligt EES-avtalet ska 

AIFM-direktivet gälla även i EES-länderna (d.v.s. EU-länderna, Norge, Island och 

Lichtenstein). Då direktivtexten är författad för EU och inte för EES primärt, står där unionen. 

Då i realiteten texten gäller i EES har den svenska lagstiftaren valt att utforma lagtexten 

därefter.66 

Vad som innefattas mer specifikt i begreppet marknadsföring går inte att utläsa ur direktivet 

och lagtexten ger ingen vidare ledning. I LAIF:s förarbeten förklarar man att ledning bör tas 

                                                

63 Se avsnitt 4.1 
64 SOU 2012:67 s. 330 
65 Prop. 2012/13:155 s. 239 f., SOU 2012:67 s. 331 
66 SOU 2012:67 s. 279 
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från närliggande områden och hänvisar till förarbetena till UCITS IV-direktivets implement-

ering.67 Dessa förarbeten börjar i förklaringen av marknadsföring med att definiera den enligt 

Marknadsföringslagens (2008:486) 3:e paragraf:68 

”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och 

tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon 

annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av 

produkter till konsumenter eller näringsidkare” 

Denna definition kan verka aningen förvirrande i anslutning till AIFM-direktivet och LAIF 

vilka har en helt annan kategorisering av investerare än näringsidkare och konsumenter som 

berörs i marknadsföringslagen. Problematiken med de två överlappande regelverken har 

noterats i lagstiftningsprocessen, men den faktiska problematiken är inte fullt klarlagd. Att 

som ledning för bedömningen av vad som är marknadsföring enligt LAIF hänvisa till 

marknadsföringslagen kan skapa förvirring. Särskilt då man vid bedömningen av innehållet i 

en lag som grundas på ett EU-direktiv alltid ska tolka lagen direktivkonformt. Inom 

lagstiftningsarbetet anmärkte flera av remissinstanserna på ovan nämnda problematik.69 

Om man bortser från den primära definitionsproblematiken utvecklar och preciserar 

förarbetena till UCITS IV-implementeringen vad marknadsföring kan innebära enligt LAIF. 

Marknadsföring förklaras som alla sätt att främja försäljning av fonden, exempelvis reklam i 

massmedia, telefonsamtal, utskick och särskilda evenemang för investerare. Muntlig infor-

mation som ges på ett kontor, eller genom ombud, innefattas också i begreppet. Dessutom 

nämns att ett främjande av försäljning via internet är marknadsföring. Dock begränsas detta 

uttalande med att förklara vad som krävs för att det inte ska anses vara riktat mot svenska 

investerare.70 För att inte anses rikta sin marknadsföring till investerare i Sverige uppställs 

flera krav. Till en början får inte något material finnas som anvisar eller ger uppgifter till 

investerare i Sverige. Det innefattar både hemsidan och annat material. Om hemsidan har 

svenska som språk anses den riktas till Sverige, undantaget hemsidor som riktar sig till 
                                                

67 SOU 2012:67 s. 323 
68 Prop. 2010/11:135 s. 135 
69 Prop. 2012/13:155 s. 229 f., 239 f. 
70 Prop. 2010/11:135 s. 135 
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Finland.  

Vidare anses det inte som marknadsföring i Sverige om en svensk investerare själv tar kontakt 

med ett fond- eller förvaltningsföretag för att investera, så kallad passiv marknadsföring eller 

på engelska reverse solicitation. Det ses inte heller som att fonden, eller förvaltaren, 

marknadsförs i Sverige om en investerare kontaktar ett värdepappersbolag för att få investera 

i fonden. Det sistnämna gäller endast så länge värdepappersbolaget inte har fonden i sitt 

erbjudande.71 Vid diskretionär portföljförvaltning kan även banken investera i fonder utan att 

marknadsföring anses skett i Sverige.72 Förarbetet till UCITS IV-implementeringen ger också 

vissa allmänna principer om hur man ska bedöma enskilda fall. Hänsyn bör tas till syftet med 

regleringen om tillståndsplikt.  

Förarbeten till LAIF utvecklar också när i tiden marknadsföring kan ske. Enligt lagstiftaren 

innefattar begreppet marknadsföring åtgärder som vidtagits tiden innan andelar eller aktier i 

fonden sålts. Samtidigt omfattar inte marknadsföringsbegreppet åtgärder som inträffat innan 

den planerade fonden uppfyller kraven för att definieras som en AIF. Förarbetena förklarar 

även att ordet ”placering” i definitionen borde omfatta icke-offentliga erbjudanden om köp 

eller teckning av finansiella instrument.73  

Slutligen nämner förarbetena till LAIF att marknadsföringsbegreppet ska ges en vid tolkning. 

Vid diskretionär portföljförvaltning kan förvaltaren inte investera i fonder som inte kunde 

marknadsföras till investeraren. Samma sak gäller vid sidotjänster som investeringsrådgiv-

ning.74 

Som nämnts ovan ger hänvisningarna till UCITS-förarbetena en förvirrande bild av begreppet 

marknadsföring då två begreppsvärldar sammanblandas. För den fortsatta förståelsen kan 

sägas att det är bättre att bortse från denna sammanblandning, men ändå tillgodogöra sig de 

exempel som förarbetena till UCITS-regleringen uppställer. 

                                                

71 Jmf. VPML 8:25  
72 Jmf. VPML 2:1 p. 4, prop. 2010/11:135 s. 135 f. 
73 Prop. 2012/13:155 s. 231 
74 Prop. 2012/13:155 s. 232 
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5.3 Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige 

5.3.1 Marknadsföring mot professionella investerare 

Utgångspunkten i AIFM-direktivet är, som nämnt, att skapa en gemensam marknad för AIF:er 

där marknadsföring mot professionella investerare ska vara harmoniserad. Om en svensk 

förvaltare med tillstånd från Finansinspektionen vill marknadsföra en EES-baserad fond, kan 

denne göra det. Det enda kravet, bortsett från de krav som ställs på förvaltaren för att få 

tillstånd, är att förvaltaren ska vidta åtgärder så att fonden marknadsförs mot rätt investerar-

krets.75 Vilka åtgärder som förvaltaren får vidta framgår inte uttryckligen av lagtexten, men 

förarbeten till lagen utvecklar frågan. En del i bedömningen om tillräckliga åtgärder vidtagits 

är i hur stor skala marknadsföringen skett. Om endast några få professionella investerare 

kontaktats krävs inte lika stora åtgärder som om omfattande marknadsföring genomförts. Om 

fonden inte tar emot kapital från icke-professionella investerare krävs inte några större 

åtgärder, endast att man i reklamen nämner detta faktum.  

Om fonden i fråga mottar investeringar från icke-professionella investerare krävs grundligare 

åtgärder. Förvaltaren kan inte ingå avtal med andra företag som marknadsför och tillhanda-

håller tjänster för icke-professionella investerare. Förvaltaren får inte heller marknadsföra 

fonden genom kanaler som i stor utsträckning når icke-professionella investerare, exempelvis 

massmedia eller värdepappersinstituts webbplatser som riktar sig mot konsumenter. I andra 

fall måste det tydligt framgå att reklamen riktar sig mot professionella investerare, exempelvis 

genom att på hemsidan ha en specifik flik eller lösenordskyddad avdelning. Ett uttryckligt 

krav på lösenord på hemsidan finns inte eftersom det skulle försvåra väsentligt för förvaltare 

att attrahera nya professionella investerare.76 

Gällande möjligheten att marknadsföra en icke EES-baserad AIF förvaltad av en svensk AIF-

förvaltare, antas AIF:en följa LAIF, Finansinspektionen ska samarbeta med tillsyns-

myndigheten i landet och landet ska ha en lämplig lagstiftning mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.77 

                                                

75 LAIF 4:6 
76 Prop. 2012/13:155 s. 233 ff. 
77 LAIF 4:8 
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5.3.2 Marknadsföring mot semi-professionella investerare 

Uttrycket semi-professionella investerare återfinns inte i AIFM-direktivet eller i LAIF. 

Begreppet har varit ett sätt att förklara ett av undantagen till förbjudet av marknadsföring mot 

icke-professionella investerare. Undantaget har skapats då PE-fonder inte kan inordnas under 

de regler som innefattas i specialfonder och att investeringsbasen för dessa företag skulle 

minska om alla icke-professionella investerare inte längre kunde investera i dessa företag.78 

Det tidigare systemet har ansetts fungera bra, varför man inte vill göra några större 

förändringar.79 Undantaget kräver att fondandelen inte ska kunna inlösas inom fem år från 

första investeringen och att fonden investerar i emittenter eller onoterade företag i syfte att 

förvärva kontroll över företagen. Investerarna måste, för att få investera i en riskkapitalfond, 

investera ett belopp som motsvarar minst 100’000 € och skriftligen uppge att investeraren är 

medveten om riskerna med investeringen. Om fonden är placerad utanför EES krävs även att 

fonden kan förväntas följa lagstiftningen, att samarbete mellan Finansinspektionen och 

tillsynsmyndigheten i det tredje landet, samt att landet har lämplig lagstiftning angående 

pengatvätt och finansiering av terrorism.80 

5.3.3 Marknadsföring mot icke-professionella investerare 

I AIFM-direktivet har lämnats utrymme för nationell särreglering gällande icke-professionella 

investerare.81 I Sverige har man valt att skapa olika förutsättningar för AIF:er att marknads-

föras mot icke-professionella investerare. Till en början har specialfonder, det tidigare 

undantaget från UCITS-reglerade fonder, som förvaltas av svenska förvaltare undantagits från 

förbudet mot marknadsföring mot andra än professionella investerare.82 Om en motsvarighet 

till de svenska specialfonderna inom EES, förvaltad av en svensk AIF-förvaltare, vill 

marknadsföra sig i Sverige mot icke-professionella investerare, kan tillstånd ges av Finans-

inspektionen. En utländsk motsvarighet till specialfonden ska uppfylla samma krav som en 

specialfond. Fonden får inte investera i andra instrument än en värdepappersfond, med 

                                                

78 Prop. 2012/13:155 s. 250 
79 SOU 2012:67 s. 337 f. 
80 LAIF 4:5 
81 Jmf. Art. 43 AIFM-direktivet 
82 LAIF 4:1 
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undantag för vissa derivat. Andelarna i fonden ska alltid kunna lösas in och fonden ska 

tillämpa principer för riskspridning.83  

En icke EES-baserad AIF, förvaltad av en svensk förvaltare, kan marknadsföras om kraven 

för en EES-baserad specialfond uppfylls. Ytterligare stadgas att det ska finnas skäl att anta att 

fonden kommer uppfylla de krav som lagen ställer på fonden och det ska finnas ett samarbets-

arrangemang mellan finansinspektionen och tillsynsmyndigheterna i det land där fonden är 

baserad. Samma land ska även vidtagit åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism.84 

Bortsett från möjligheten för svenska förvaltare att marknadsföra specialfonder till icke-

professionella investerare, finns ytterligare ett undantag. Det gäller en möjlighet för svenska 

AIF-förvaltare att marknadsföra AIF:er vars andelar är upptagna på en reglerad marknad, eller 

liknande marknad utanför EES, om de skapar ett faktablad för fonden.85 Om AIF:en är 

upptagen på en marknadsplats utanför EES som överensstämmer med en reglerad marknad, 

krävs att fonden ska uppfylla liknande krav som en icke EES-baserad specialfond.86 Med 

andra ord krävs att fonden förväntas följa LAIF, att Finansinspektionen och myndigheten i 

fondens hemland samarbetar och att fondens hemland vidtagit åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.87 Anledningen till att det är tillåtet att marknadsföra en AIF som är 

upptagen på en reglerad marknad grundas i den svenska lagstiftarens vilja att inte utestänga 

investeringsalternativ som tidigare varit tillgängliga för icke-professionella investerare, och 

där marknadsplatserna har krav på informationsgivning och likviditet i andelarna. Huruvida 

lagstiftaren lyckats att inte hindra olika investeringsalternativ återkommer arbetet till senare.88 

                                                

83 Jmf. LAIF 4:2 
84 LAIF 4:3, jmf. art. 36 AIFM-direktivet, SOU 2012:67 s. 577 
85 LAIF 4:4 
86 LAIF 4:4 st. 2 som hänvisar till LAIF 4:3 
87 Jmf. art. 36 AIFM-direktivet 
88 SOU 2012:67 s. 333 ff.  
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5.4 EES-baserade AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige 

5.4.1 Marknadsföring till professionella investerare 

För att en EES-baserad AIF-förvaltare ska få marknadsföra EES-fonder i Sverige stadgas 

mycket kortfattat i LAIF. När anmälan om önskemålet att marknadsföra fonden till profess-

ionella investerare i Sverige lämnats till behörig myndighet i förvaltarens hemland och 

förvaltaren fått besked av myndigheten att den underrättat Finansinspektionen, är det fritt att 

marknadsföra den i Sverige.89  

Vid marknadsföring av icke EES-baserade AIF fonder uppställs några ytterligare krav. 

Kraven är desamma som när en svensk AIF-förvaltare vill marknadsföra en icke EES-baserad 

AIF. Kraven innebär att om Finansinspektionen har skäl att anta att förvaltaren kommer att 

följa regleringen, och om det finns tillräckliga samarbetsformer mellan Finansinspektionen 

och tillsynsmyndigheten i landet där fonden är etablerad, samt att landet i fråga ska ha 

lämpliga arrangemang mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om kraven uppfylls 

kan fonden marknadsföras i Sverige.90  

5.4.2 Marknadsföring till semi-professionella investerare 

Till semi-professionella investerare får EES-baserade förvaltare marknadsföra AIF:er om de 

uppfyller samma krav som uppställs på en svensk AIF-förvaltare och sådan AIF. Vissa 

ytterligare krav ställs på AIF:er som inte är EES-baserade.91 

5.4.3 Marknadsföring mot icke-professionella investerare 

Olika regleringar aktualiseras beroende på vilken slags fond som en EES-baserad förvaltare 

vill marknadsföra till icke-professionella investerare. Om förvaltaren vill marknadsföra en 

specialfond till icke-professionella investerare krävs att den EES-baserade förvaltaren även 

förvaltar specialfonden. Tillstånd att förvalta en specialfond ges endast om en underrättelse 

har mottagits av Finansinspektionen om den planerade verksamheten, och att förvaltaren har 

rätt tillstånd i sitt hemland. Förvaltaren ska även ha en rättslig struktur som motsvarar ett 
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90 LAIF 5:5 
91 LAIF 5:7 
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aktiebolag. Slutligen ska även AIF-förvaltaren vidta åtgärder för att kunna lösa in andelar, 

göra utbetalningar och lämna information till andelsägarna i Sverige.92 

Andra AIF:er regleras på annat sätt än specialfonder. En EES-baserad AIF-förvaltare får 

marknadsföra AIF:er i två andra situationer. Antingen ska fonden uppfylla samma kriterium 

som en specialfond, eller så ska andelarna på fonden vara upptagna till handel på en reglerad 

marknad, eller liknande utanför EES. Om fonden inte är EES-baserad måste även Finans-

inspektionen samarbeta med tillsynsmyndigheten i fondens hemland och att landet i fråga har 

lämplig lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.93 

5.5 Icke EES-baserade AIF-förvaltares verksamhet i Sverige 

5.5.1 Marknadsföring till professionella investerare 

För att en icke EES-baserad AIF-förvaltare ska få tillstånd att marknadsföra AIF:er till 

professionella investerare i Sverige ställs tre kriterier upp.94 Dessa regler är de nationella 

placeringsreglerna där varje medlemsland nationellt bestämmer regleringens utformning, med 

några minimikrav.95 Förvaltaren ska uppfylla vissa kriterier i LAIF. Varje fond måste utarbeta 

en informationsbroschyr och vissa informationskrav om årsberättelse och riskhantering ska 

finnas tillgängliga för fondens investerare.96 Vidare ska även LAIF:s 11:e kapitel tillämpas på 

fonderna. Bestämmelserna reglerar fondens informations- och underrättelsekrav om den 

investerar i onoterade företag eller emittenter. De sista lagreglerna som förvaltaren ska 

uppfylla bygger på att förvaltaren regelbundet ska delge Finansinspektionen information om 

verksamheten. De andra två kraven för att en icke EES-baserad AIF-förvaltare ska få 

marknadsföra en fond i Sverige bygger på att tillsynsmyndigheten har ett samarbete med 

Finansinspektionen och en lämplig reglering mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

5.5.2 Marknadsföring till semi-professionella investerare 

De krav som ställs upp för en icke EES-baserad förvaltare för marknadsföring vis a vis semi-
                                                

92 LAIF 5:2 
93 LAIF 5:6 
94 LAIF 5:10 
95 Jmf. avsnitt 4.2.2-3 
96 LAIF 10:1, 4-10 
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professionella investerare är desamma som ställs upp för att få tillstånd att marknadsföra 

gentemot professionella investerare. Med andra ord krävs att information ges till Finans-

inspektionen och investerare, att Finansinspektionen och landet där fonden eller förvaltaren är 

baserad har samarbete och att samma land har lämplig reglering mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism.97 

5.5.3 Marknadsföring till icke-professionella investerare 

För en AIF-förvaltare som inte är baserad inom EES ska få marknadsföra AIF:er till icke-

professionella investerare ställs samma krav som för att marknadsföra fonder till profess-

ionella och semi-professionella investerare. Några ytterligare krav ställs dock upp. Antingen 

ska fonden i fråga uppfylla samma krav som en specialfond, eller så ska fonden vara upptagen 

till handel på en reglerad marknad och ha ett informationsblad.98 

6 Skäl till den svenska regleringen och avvikelser från direktivet 

Ett av AIFM-direktivets primära syften har varit att harmonisera EU:s marknad för AIF:er. 

Harmoniseringen har begränsats till att gälla professionella investerare. På så vis har 

direktivet fokuserat på hur reglerna för marknadsföring mot de professionella investerarna 

inom EES ska utformas. Det innebär att den svenska lagstiftaren inte kunnat påverka 

utformningen av reglerna för professionella investerare, då direktivet till stor del är ett 

fullharmoniseringsdirektiv. Gällande de andra investerarkategorierna finns dock skillnader, 

hur de har motiverats redovisas i följande avsnitt.  

6.1 Skäl till icke-professionella investerares reglering 

Innan AIFM-direktivet införlivades i svensk rätt fanns redan omfattande konsumentskydd för 

många av de företag som kom att inordnas under benämningen AIF. Det fanns redan ett 

fungerande system för specialfonder. Vidare fanns regler som gjorde att många av de bolag 

som senare kom att bli AIF:er inordnades under prospektbestämmelserna. Även om prospekt-

reglerna har undantag låter de investeraren göra ett informerat val rörande investeringen. Om 

aktien, eller senare fondandelen, varit upptagen till handel på en reglerad marknad fanns 

                                                

97 LAIF 5:12 
98 LAIF 10:11 
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regler även där som skyddade konsumenter. Lagstiftaren ansåg att det redan innan direktivet 

fanns ett betryggande konsumentskydd.99 

AIFM-direktivet medförde att nya företag fick tillstånd från Finansinspektionen. Detta kunde 

enligt lagstiftaren ses som en ”kvalitetsstämpel”, där investerare kunde tro att AIF:er hade 

samma skydd och reglering som värdepappersfonder. Lagstiftaren var också bekymrad över 

att utländska fonder skulle få en större tillgång till svenska icke-professionella investerare. Att 

utländska fonder skulle få enklare att tillträda den svenska marknaden skulle enligt lag-

stiftaren medföra risk för skillnader i nivå på kundskyddet och en snedvridning i konkurr-

ensen.100 

6.1.1 Specialfondens syfte 

Som nämnts i tidigare avsnitt skapades specialfondens struktur i samband med UCITS-

direktivet implementering i svensk rätt. Man ville skapa en nationell typ av fond där 

regleringen gav mer svängrum än vad som var möjligt för värdepappersfonder. Då UCITS-

direktivet inte syftade till att förbjuda icke-harmoniserade fonder, skapades specialfonderna 

för att möjliggöra nationella undantag från UCITS-direktiven.101 De icke-harmoniserade 

fonderna, specialfonderna, har inte generellt sett visat sig vara farligare för konsumenter, eller 

mer riskfyllda, än värdepappersfonder i allmänhet. Vid skapandet av specialfonder ansågs att 

fonder som inte uppfyllde UCITS-kraven till fullo var viktiga för fondmarknaden i Sverige. 

Samtidigt ville man skydda investerare, speciellt konsumenter. 102 Det tål att upprepas att 

specialfonderna skapades som ett undantag från värdepappersfonder vilka har sin utgångs-

punkt i UCITS-direktivet. I jämförelse med värdepappersfonder är specialfonder flexibla, men 

i jämförelse med AIF:er är regleringen sträng, särskilt vad fonden får investera i. Special-

fonders verksamhet regleras ingående, i motsats till andra AIF:er där endast förvaltaren 

regleras.  

När AIFM-direktivet implementerades i svensk rätt valde man att kvarhålla specialfonds-

                                                

99 SOU 2012:67 s. 333 f. 
100 SOU 2012:67 s. 334 
101 Prop. 2002/03:150 s. 117 
102 Prop. 2002/03:150 s. 135, SOU 2012:67 s. 331 



 

 

37 

regleringen. Det första skälet var konsumentskyddet, där AIFM-direktivets reglering skulle ge 

ett sämre skydd. Det andra skälet var att fler specialfonder tillkommer, varför skyddslagstift-

ningen borde kvarhållas.103 Vidare nämns att investerares rätt till inlösen och en noggrann 

informationsförmedling är det enda sättet som säkerställer icke-professionella investerares 

skydd.104 

6.2 Skäl till semi-professionella investerares reglering 

Skälen till de semi-professionella investerarnas möjlighet att investera i riskkapitalfonder 

grundas i en innan direktivet fungerande marknad. Vissa investerare med stort kapital som 

tidigare kunnat investera i riskkapitalföretag skulle utan undantaget för semi-professionella 

investerare bli utestängda från den marknaden. Riskkapitalfonder kan bland annat inte heller 

anpassa sig till specialfondens bestämmelser rörande investerares möjlighet att gå ur sin 

investering och vad specialfonden får investera i. Dessa skäl, tillsammans med det faktum att 

dessa investerare har en stor erfarenhet och inte behöver samma skyddslagstiftning som icke-

professionella investerare, är anledningar till PE-fondernas utvidgade marknads-

föringskrets.105 

7 Specifika frågor i marknadsföringsregleringen och 

investerarkategoriseringen i AIFM-direktivet och LAIF 

Marknadsföringsreglerna i AIFM-Direktivet och LAIF ger inte en uttömmande förklaring av 

vad som innefattas i lagstiftningen eller vad som hamnar utanför. Redan i förarbetena till 

lagen har remissinstanser yttrat sig negativt rörande detta förhållande.106 I förarbeten till LAIF 

hänvisas angående marknadsföringsregler till annan lagstiftning som har andra definitioner 

och begrepp än till direktivet som har en annan lydelse. Denna osäkerhet grundas många 

gånger i de implementerings- och tolkningsmöjligheter som nationella lagstiftare och 

myndigheter använt olika.  

I enlighet med lamfalussymodellen och AIFM-direktivet ska ESMA uttala sig om och 
                                                

103 Prop. 2012/13:155 s. 241 ff., SOU 2012:67 s. 331 f. 
104 Prop. 2012/13:155 s. 245 ff. 
105 Prop. 2012/13:155 s. 249 f., SOU 2012:67 s. 337 f. 
106 Prop. 2012/13:155 s. 229 f. 
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precisera direktivtext i den mån så är föreskrivet.107 Vissa sådana uttalanden har ägt rum 

gällande exempelvis precisering av definitionen av en AIF och förklaring av ersättnings-

policys. Dessvärre har inga förtydningar publicerats angående marknadsföringsbegrepp.108 

Det har medfört osäkerhet i tillämpningen, myndigheter har tolkat uttrycken och kraven på 

varierande sätt. ESMA ska även uttala sig om hur marknadsföringspassen fungerat. Efter 

uttalandet ska ESMA utge en rekommendation om de nationella placeringsreglerna ska tas 

bort efter en övergångsperiod eller inte. Dessa förändringar skapar emellertid osäkerhet om 

hur regleringen kommer se ut inom en snar framtid. Följande avsnitt kommer gå igenom tre 

problem som härstammar från AIFM-direktivet. 

7.1 Passiv marknadsföring, ”reverse solicitation” 

När en investerare kontaktar en förvaltare för att investera i en fond utan att parterna tidigare 

haft kontakt, kallas det passiv marknadsföring. På engelska är termen reverse solicitation eller 

reverse enquiry. Som nämnt i tidigare avsnitt innefattas inte scenariot när investeraren själv 

söker upp förvaltaren inom marknadsföringsbegreppet i LAIF eller AIFM-direktivet.109 Detta 

förtydligas även i skäl 70 i AIFM-direktivet, angående professionella investerare. I 

lagstiftningsarbetet för den svenska lagen påpekade remissinstanser att det skulle vara 

smidigare att förbjuda icke-professionella investerare att investera i fonder som inte får 

marknadsföras till dem. Detta ansågs vara en för ingripande åtgärd och att regleringen i LAIF, 

men även annan lagstiftning, skulle förhindra att konsumenter skulle bli utnyttjade av 

regelverket. En annan poäng som lagstiftaren lade fram, vilken även diskuterats i tidigare, är 

att många som faller utanför definitionen av professionella investerare enligt LAIF inte 

behöver samma skydd som den genomsnittliga konsumenten. Om dessa investerare inte 

kunde investera i fonder de själva funnit, analyserat och utvärderat, skulle lagstiftningen vara 

allt för strikt och långtgående.110  

Var gränsen går för att investeraren ska anses investerat i en fond utan att fonden blivit 

                                                

107 Se exempelvis AIFM-direktivet art. 34, 67-68 
108 Se ESMA:s ”Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet, ESMA/2013/232” och 

”Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ESMA/2013/611”.  
109 Se avsnitt 4.2 och 5.2 
110 Prop. 2012/13:155 s. 234 
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marknadsförd till densamma är inte helt klart. ESMA har inte gjort några förtydliganden om 

när reverse solicitation har skett eller när investeraren varit föremål för marknadsföring från 

fonden. Denna otydlighet innebär att olika länders tillsynsmyndigheter definierat passiv 

marknadsföring på olika sätt. Utöver att länderna definierat fenomenet olika, blir även 

tillämpningen av vad kraven för att uppnå undantaget, nationella.  

I Sverige finns ingen uttrycklig lagregel som behandlar reverse solicitation. Istället har man i 

förarbetena med hänvisning till skäl 70 i AIFM-direktivet förklarat att reverse solicitation får 

förekomma. I förarbetena ges även exempel på vad som inte skulle kunna ses som marknads-

föring, t.ex. när en investerare själv kontaktar förvaltaren, eller någon annan, för att få köpa 

aktier eller andelar i en AIF-fond.111 Ingen tidigare kommunikation får dock ha föregått 

investerarens kontakt för att investera i fonden. Samtidigt är detta ett svårtolkat uttalande då 

fonden inte alltid skapats då samtal mellan investerare och förvaltare initieras.112  

En angränsande fråga är vid vilken tidpunkt man kan börja marknadsföra en fond. Vissa 

länder har tolkat marknadsföringsreglerna i AIFM-direktivet som att man inte får 

marknadsföra en AIF innan man skapat fonden. Andra länder har tolkat texten till att endast 

gälla fonder som uppfyller direktivets definition av fond. Om fonden inte uppfyller 

definitionen av en AIF kan den marknadsföras fritt enligt svensk rätt. Detta kallas på engelska 

”pre-marketing”, marknadsföring innan fonden öppnats. Marknadsföring enligt LAIF uppstår 

först när en fond uppfyller definitionen av en AIF.113 Detta innebär att innan en planerad fond 

uppfyller alla rekvisit för att vara en AIF kan det marknadsföras fritt enligt LAIF. Exakt när i 

tiden en AIF uppstår har av lagstiftaren överlämnats till rättstillämpningen.114 Samtidigt får 

ingen kommunikation föregå investerarens förfrågan för att investeringen ska falla inom 

reverse solicitation, vilket kan innebära att reverse solicitation inte kan ske i de fall då 

parterna haft kontakt innan fonden startat.  

Andra länders tolkning av vad som innefattas i begreppet reverse solicitation, och hur 

regleringen ska tillämpas, varierar. I Storbritannien har motsvarigheten till Finansinspek-
                                                

111 Se avsnitt 5.1 
112 Prop. 2012/13:155 s. 230-231 
113 Jmf. Art. 4.1 AIFM-direktivet  
114 Prop. 2012/13:155 s. 230 



 

 

40 

tionen, Financial Conduct Authority (”FCA”) förtydligat hur reverse solicitation får äga rum i 

sin handbok.115 Handboken beskriver den lagstiftning som implementerade AIFM-direktivet, 

the Alternative Investment Fund Managers Regulations (”AIFMR”).116 I AIFMR återfinns en 

regel, regulation 47, som stadgar att reglerna om marknadsföring i enlighet med AIFM-

direktivet inte är tillämpliga om investeringen görs på investerarens initiativ. Denna regel 

utvecklar sedan FCA i del 8.37.11 i handboken. Det enda som krävs för att handlingen ska 

anses som reverse solicitation enligt brittisk rätt är att investeraren erkänner det. Om 

investeraren innan investeringen skickar ett erkännande till FCA om att placeringen eller 

erbjudandet har genomförts på dennes initiativ, ska det normalt sett vara tillräckligt för att 

investeringen ska ses som reverse solicitation. Den brittiska tillsynsmyndigheten förtydligar 

även i regleringen att en förvaltare inte systematiskt kan använda denna möjlighet för att 

kringgå AIFM-direktivets reglering.117 

Att handlingen skulle falla utanför LAIF eller AIFMR betyder inte att det är fritt att erbjuda 

och marknadsföra fonden. Andra reglementen kring finansiella instrument och deras 

marknadsföring gäller istället. Likaså gäller samma regler om handlingen skulle vara 

marknadsföring enligt AIFM-direktivet, LAIF eller AIFMR.118 Exempel på regler som kan 

aktualiseras är prospektdirektivet119, eller regler MiFID-direktivet som i svensk rätt återfinns i 

lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och VPML. Även nationella marknads-

föringsregler såsom marknadsföringslagen, eller Storbritanniens ”financial promotion regime” 

kan tillämpas på verksamheten. Att utförligt behandla dessa regler finns inte utrymme för, 

utan detta ska endast ses som en notis om reglernas existens.120 

Reverse solicitation är ett viktigt sätt för icke EES-baserade fonder och förvaltare att nå 

investerare inom EES. Att följa AIFM-direktivets regler samtidigt som man följer inhemsk 

                                                

115 FCA Handbook: The Perimeter Guidance Manual 
116  Financial Services and Markets, 2013 No. 1773:  The Alternative Investment Fund Managers Regulations 

2013  
117 FCA Handbook: The Perimeter Guidance Manual 8.37.11 (1)-(2) 
118 Prop. 2012/13:155 s. 231 f., jmf. Skäl 60 till AIFM-direktivet 
119 Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska 

offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (”prospektdirektivet”) 
120 Prop. 2012/13:155 s. 324, vidare angående Storbritanniens lagstiftning se avsnitt 6.3. 
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lagstiftning kan vara för kostsamt för fonden och förvaltaren. Problem uppkommer också när 

en fond behöver marknadsföras för att få in kapital för att börja verka, samtidigt som fonden 

behöver tillstånd för att finna investerare.121 Med andra ord behöver ofta förvaltare diskutera 

med presumtiva investerare för att finna fondvillkor som investerare vill ha, och diskutera 

olika villkor för fonden, allt från förvaltaravgifter till fondstrategi. Att föra sådana 

diskussioner kan i vissa länder definieras som marknadsföring. I Sverige har man istället valt 

att låta tillståndsplikten uppkomma då fondvillkoren är överenskomna. Detta kallas ofta ”first 

closing”, vilket är ett uttryck för att fonden skapas och fondverksamheten inleds.122 

Reglerna om reverse solicitation medför osäkerhet då varje land har olika tolkningar av 

tidpunkten för marknadsföringen börjar, vad som krävs av investeraren och fonden för att 

investeringen ska definieras som reverse solicitation och vilka som kan använda sig av 

reverse solicitation. I Sverige har vi ett system där ingen kommunikation får ha föregått 

investeringen om det ska definieras som reverse solicitation. Dock kan professionella 

investerare och förvaltare förhandla och gemensamt komma fram till fondens upplägg, utan 

att behöva registrera fonden först för att sedan ändra i fondbestämmelserna varefter 

bestämmelserna överenskommes. Detta är tillvägagångssättet i andra länder där registreringen 

av fonden måste ske vid ett tidigare tillfälle. Förfarandet bidrar till ökade transaktions-

kostnader och knappast till en säkrare marknad. Fonden i sig har inte börjat sin verksamhet 

och har inte uppfyllt definitionen av en AIF.  

Å andra sidan kan de krav som ställs på företag för att visa att investeraren fann fonden 

självmant verka hårda. Kommunikation måste lagras och kunna uppvisas för Finans-

inspektionen. Ett alternativt regleringssätt skulle vara att, som i Storbritannien, istället ha 

undersökningar av tveksamma fall vilket skulle kunna minska kostnader och ansträngningar, 

både från Finansinspektionen och för marknadsaktörerna. Med tanke på att många 

                                                

121 ESMA:s opinion to the European Parliament, Council and Commission and responses to the call for evidence 

on the functioning of the AIFMD EU passport and of the National Private Placement Regimes, 30 juli 2015, 

ESMA/2015/1235 (”ESMA:s yttrande”) p. 60 
122 Prop. 2012/13:155 s. 205, Finansinspektionens Promemoria ”Frågor & svar om lagen om det nya regelverket 

för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)”, 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 
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utomeuropeiska fonder endast använder sig av reverse solicitation är det viktigt att reglerna är 

stringenta och lättförståeliga. Detta kan idag inte anses vara fallet, eftersom skilda länder 

tolkat AIFM-direktivet så olika. I ett bredare perspektiv skulle en harmonisering av 

definitionen av marknadsföring och reverse solicitation vara att föredra, då detta skulle 

förenkla investeringar och skapa ett gemensamt regelverk i EES, även gällandes fonders 

möjlighet till reverse solicitation. 

7.2 Privata placeringar, ”private placements” 

AIFM-direktivet har, som nämnts, till syfte att skapa en gemensam marknad för AIF:er. 

Genom marknadsföringspass ska fonder som är etablerade i ett annat medlemsland genom en 

enkel underrättelse få marknadsföras i andra medlemsländer. Däremot gäller systemet inte för 

förvaltare och fonder som är etablerade utanför EES. Tanken är att marknadsföringspassen 

ska utvidgas för att även användas av icke EES-baserade fonder och förvaltare. Tills dess har 

ett alternativ skapats, en möjlighet till nationell reglering av fonder etablerade utanför EES för 

marknadsföring inom medlemsstaterna. Att varje land bestämmer hur dessa system ska 

utformas, bortsett från vissa minimikrav i direktivet, gör att ländernas lagstiftning kan skilja 

sig åt.  

Systemen i fråga brukar kallas nationella privata placeringsprogram. På engelska kallas de 

national private placement regimes, förkortat NPPR:s. Som förklarats i tidigare avsnitt har 

man i Sverige ställt samma krav i LAIF som AIFM-direktivet gällande privata 

placeringsprogram. Minimikraven innebär att en icke EES-baserad AIF eller likadan AIF-

förvaltare som vill marknadsföra andelar eller aktier har vissa extra krav att uppfylla. För det 

första krävs, om fonden är baserad utanför EES men förvaltad av en EES-förvaltare, att 

förvaltaren uppfyller kraven i artikel 36 i AIFM-direktivet. Kraven innebär att förvaltaren ska 

uppfylla kraven i AIFM-direktivet, samtidigt som fonden behöver ha en separerad 

förvaltning. 123  Om marknadsföring ska genomföras då både AIF:en och förvaltaren är 

baserade utanför EES stadgas om minimireglerna för de privata placeringarna i artikel 42 i 

AIFM-direktivet. Sammantaget medför kraven en viss kontroll och tillsyn över fonden och 

                                                

123 Se avsnitt 4.2.2. 
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förvaltaren från EES sida.124  

Ser man till de svenska reglerna som implementerar dessa bestämmelser är lagstiftningen 

likadan som i direktivet.125 Sverige har med andra ord inte valt att sträcka sig utöver 

minimikraven i AIFM-direktivet. Storbritannien har, liksom Sverige, valt att endast införa 

minimikraven från direktivet för att en icke EES-baserad AIF eller AIF-förvaltare ska kunna 

marknadsföra sina fonder i landet.126 Det finns både fördelar och nackdelar med att endast 

implementera minimikraven. Att inte införa högre spärrar för icke EES-baserade fonder ger 

landet i fråga en konkurrensfördel framför andra länder som försöker premiera inhemska 

fonder, vilket kan vara både positivt och negativt, men det innebär att fler fonder kan 

marknadsföras i landet. De nationella privata placeringssystemen utgör ett bra alternativ till 

att fullt efterleva AIFM-regleringen och ändå möjliggöra marknadsföring av fonder i vissa 

medlemsstater. Samtidigt är nationella privata placeringssystem det enda tillgängliga sättet för 

icke EES-baserade AIF-förvaltare att marknadsföra sina fonder i dagsläget.  

7.2.1 Nationella privata placeringssystem i framtiden 

De privata placeringssystemen ska fasas ut om systemet med marknadsföringspass visar 

positiva resultat. ESMA har gett råd om hur AIFM-direktivet ska utvecklas. Tanken är att till 

slut ska även icke EES-baserade få använda sig av marknadsföringspass inom EES. Under en 

övergångsperiod ska parallella system med både marknadsföringspass och privata placerings-

system kunna existera, för att sedan övergå fullt till passystemet. Med marknadsföringspassen 

kommer även ett krav på full efterlevnad av AIFM-direktivet, något som inte alla icke EES-

baserade fonder och förvaltare eftersträvar. Av denna anledning är det intressant att fastställa 

hur systemet kan utvecklas i Sverige framåt i tiden.  

Den svenska propositionen 2013/14:113 

Innan ESMA:s rekommendation hade lagstiftaren i Sverige utgivit en proposition om hur 

lagstiftningen kan komma att se ut om ESMA förespråkar en avveckling av de privata 

                                                

124 Se avsnitt 4.2.3. 
125 Se avsnitt 5.4 och 5.5 
126 Jmf. Regulation 57 och 59 AIFMR 
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placeringssystemen.127 Lagförslaget har antagits och förväntas träda i kraft den dag regeringen 

bestämmer. Om lagförslaget ska träda i kraft, och i så fall vid vilket tidpunkt, är oklart. Av 

denna anledning har regeringen möjlighet att införa regleringen den dag den anser det 

lämpligt.128 Lagförslaget innebär att man inför marknadsföringspasset även för icke EES-

baserade AIF:er och förvaltare. Systemet ska fungera på samma sätt som passystemet för 

annan gränsöverskridande verksamhet inom EU och EES. Hemlandstillsyn innebär att när en 

förvaltare eller fond inte är baserad i ett medlemsland har man skapat ett system där en 

referensmedlemsstat istället ska finnas för varje förvaltare och fond.129 Del två är det 

underrättelseförfarande som genomförs om förvaltaren vill marknadsföra en fond i ett annat 

land.130  

Till dess artikel 36 och 42 i AIFM-direktivet tas ur direktivet för gott har lagstiftaren yttrat att 

de privata placeringsreglerna kommer att vara kvar i svensk rätt.131 När artiklarna fasas ut ur 

direktivet, och sedermera försvinner ur lagstiftningen, kommer de som tidigare använt sig av 

lagstiftningen behöva söka nya tillstånd.132 Framtiden för de privata placeringssystemen beror 

på ESMA:s uttalanden. De uttalanden som hittills skett redovisas i det följande. 

ESMA:s råd och uttalande 

ESMA publicerade den 30:e juli 2015 ett yttrande och råd till Europaparlamentet, 

Kommissionen och Europeiska Rådet i enlighet med artikel 67 AIFM-direktivet. 133 

Dokumenten ska ge vägledning i processen mot ett utökat system för marknadsföringspass 

och för avvecklande av de nationella placeringssystemen. Sammantaget behöver ESMA mer 

                                                

127 Prop. 2013/14:113 & bet. 2013/14:FiU30  
128 Bet. 2013/14:FiU30 s. 1, 7 
129 Art. 37.4 AIFM-direktivet 
130 Prop. 2013/14:113 s. 62 
131 Prop. 2013/14:113 s. 102 
132 Prop. 2013/14:113 s. 104 
133 ESMA:s advice to the European Parliament, the Council and the Commission on the application of the 

AIFMD passport to non-EU AIFMs and AIFs, 30 juli 2015, ESMA/2015/1236 (”ESMA:s råd”), ESMA:s 

opinion to the European Parliament, Council and Commission and responses to the call for evidence on the 

functioning of the AIFMD EU passport and of the National Private Placement Regimes, 30 juli 2015, 

ESMA/2015/1235 (”ESMA:s yttrande”) 
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tid för att utvärdera frågan då konsekvenserna av lagstiftningen inte fullt kunnat utvärderas 

eftersom direktivet inte varit i kraft tillräckligt länge.134 Vissa länder har fortfarande inte 

implementerat direktivet fullt ut, och i jämförelse till det liknande arbetet med UCITS-

direktivet att skapa en fungerande marknad för sådana fonder tog det arbetet 25 år.135 Rådet 

utvärderar icke-EES jurisdiktioners möjliga tillträde till marknadsföringspasset. Kriterierna 

som har bedömts är hur nuvarande samarbete fungerar mellan behöriga myndigheter, hur 

investerarskyddet ser ut, hur marknaden och konkurrensen kan rubbas av det nya passet och 

hur systemiska risker ska övervakas.136 Av de länder som valts ut kom endast två utomstående 

länder att uppfylla de krav som ställdes för ett utvidgat marknadsföringspass, nämligen 

kanalöarna Jersey och Guernsey. 137  Båda dessa jurisdiktioner har skapat ett ”opt-in” 

(förkortning för ”option in”) system, där fonder och förvaltare som är baserade på öarna har 

möjligheten att välja att uppfylla kriterierna i AIFM-direktivet för att sedan marknadsföras 

inom EES.138 Anledningen att inga andra länder ansågs vara redo för marknadsföringspasset 

var bristande tid för att utreda förhållandena, men även för att de resultat ESMA fått av sin 

nuvarande analys visade att det inte skulle vara lika enkelt för en EES-baserad AIF som en 

icke EES-baserad AIF att få tillgång till marknaderna.139 

Till ESMA:s yttrande bifogades även åsikter från olika intressenter och nationella 

myndigheter, där de uttrycker sin åsikt om nuvarande och potentiellt kommande system. 

Åsikterna var att nuvarande system är kostsamt, eftersom ansökningar för att få marknadsföra 

fonder i olika länder kan kosta tusentals Euro.140 Exempelvis kostar en ansökan i Luxemburg 

5000 €. Därefter kostar marknadsföringen genom det nationella placeringssystemet årligen 

5000 €.141 Samtidigt har fonderna och förvaltarna ofta en stor regelbörda från sina hemländer, 

där efterlevnaden av båda systemen är betungande. Systemet idag kan inte heller liknas vid ett 

                                                

134 ESMA:s råd p. 12 
135 ESMA:s yttrande p. 78 
136 ESMA:s råd p. 13 
137 Hur urvalsprocessen gjordes se ESMA:s råd p. 34 
138 ESMA:s råd p. 77 och 92 
139 ESMA:s råd p. 65 
140 ESMA:s råd p. 75, 77 
141 ESMA:s råd p. 150 
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system, då varje land har egen lagstiftning. I vissa länder har lagstiftningen fungerat bra, 

såsom i Storbritannien och Nederländerna. I andra länder är det praktiskt taget omöjligt för en 

icke EES-baserad fond eller förvaltare att marknadsföras, exempelvis har Italien inte fullt 

implementerat direktivet.142 Vissa länder har lagt till ytterligare krav som försvårar för icke 

EES-baserade fonder och förvaltare att vara verksamma i Europa. Frankrike har till exempel 

krav på en central betalningsagent som alla fondens betalningar ska passera.143 Då syftet med 

AIFM-direktivet bland annat är att harmonisera AIF-marknaden kan dessa skillnader ses som 

ett bakslag. 

Mycket missnöje har uttryckts över systemet som det ser ut idag. Vissa har uttryckt att det 

inte längre är lönsamt för utländska fonder att försöka få europeiska investerare. Under-

sökningar har gjorts där majoriteten av de tillfrågade sett en stor nedgång i icke EES-baserade 

fonder i sitt hemland.144 Med färre utländska fonder kan inte längre investerare geografiskt 

diversifiera sina investeringar samtidigt som investeringar i u-länder minskar, vilket inte 

hjälper de ländernas utveckling. Då kostnaderna ökar för att marknadsföra fonder inom EES 

kommer även mindre fonder som har mer alternativa investeringsalternativ inte komma in på 

marknaden, vilket ger mindre diversifiering och i längden lägre avkastning. 145  Vissa 

intressenter hävdar att marknaden var mer gemensam innan direktivet, och att än mer 

komplicerade sätt för utomeuropeiska fonder att komma in på marknaden inte är önskvärt. 

Med andra ord menas att trösklarna för att komma in på den Europeiska marknaden höjts.146 

Samtidigt uttrycks positiva uppfattningar om vissa av de nu existerande nationella placerings-

systemen, däribland om Sveriges system.147 Genom ett enkelt och standardiserat ansöknings-

förfarande kan man relativt snabbt få möjlighet att marknadsföra fonder i Sverige. Om man 

inte vill marknadsföra fonden mot hela EU är de nationella systemen många gånger smidiga. 

Förvaltaren och fonden slipper att fullt ut följa direktivets regler. Jämfört med att försöka 

                                                

142 ESMA:s råd p. 117, 159 
143 ESMA:s råd p. 58 
144 ESMA:s råd p. 213, 236 
145 ESMA:s råd p. 215, 239 
146 ESMA:s råd p. 84, 92 
147 ESMA:s råd p. 202, jmf. 259 
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värva investerare genom reverse solicitation eller passförfarandet är reglerna tydliga och lätta 

att tillämpa. De ger en bättre förutsägbarhet och trygghet att investeringsavtalet är giltigt. 

Reglerna gör att utomeuropeiska fonder får tillgång till marknaden. Systemet menas också 

öppna gränserna på ett bättre sätt än vad marknadsföringspasset skulle göra.148 En alternativ 

lösning som föreslås istället för marknadsföringspass är gemensamma regler för hela EU/EES 

som harmoniserar de nationella privata placeringsreglerna.149 

7.2.2 Kommentar om nationella placeringsregler 

Åsikterna om de nationella placeringsreglerna redovisade i föregående avsnitt har alla sina 

poänger. Systemet är krångligt och kostsamt. Det sätter käppar i hjulet för den som vill 

marknadsföra en fond i hela EU vilket i många fall lett till att marknaden i många länder 

begränsats för utomeuropeiska fonder. Samtidigt har i vissa länder ett smidigt och säkert 

system skapats där utomeuropeiska fonder enkelt kan ansöka om möjligheten att marknads-

föra fonder och ge investerare en bredare investeringsbas. Men med de uttalanden som ESMA 

nu gjort verkar ett utökat marknadsföringspass för ett stort antal länder ligga långt i framtiden. 

Vad är då en alternativ väg fram? Vilket alternativ är att föredra? Argumenten visar att båda 

alternativen fördelar och nackdelar. De olika implementeringssätten är ett stort problem. De 

delar som är utförligt reglerade i direktivet har fått en klar tillämpning, samtidigt som de 

nationella placeringsreglerna har stött på patrull i implementeringen i olika länder.  

Ett sätt att minska implementeringsproblemen är ytterligare gemenskapsakter. Att genom råd 

förtydliga begreppen, eller genom delegerade eller tekniska standarder utveckla begreppen, 

vilket skulle underlätta harmoniseringsprocessen. Även om det tar lång tid tills akter kommer 

skapas eftersom ESMA ännu inte utvärderat nuvarande system, är det ändå intressant att se 

hur en sådan reglering skulle se ut. Vad är alternativet mellan utökat marknadsföringspass och 

nationella placeringssystem? Ett alternativ kunde vara att låta de nationella placerings-

systemen vara kvar och låta varje land själv bestämma om öppenheten av fondmarknaden i 

landet. Det skulle emellertid rimma dåligt med direktivets syfte, att skapa en gemensam 

marknad för AIF:er inom EES-området. Ett annat alternativ kan vara att, som direktivet 

föreslår, avskaffa de nationella placeringssystemen och införa marknadsföringspasset även för 
                                                

148 ESMA:s råd p. 203, 210, 274 
149 ESMA:s råd p. 212 
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utomeuropeiska fonder och förvaltare. Det skulle dock beröva utomeuropeiska fonder 

möjligheten att välja att marknadsföras i ett eller flera länder, och att inte behöva efterleva 

hela AIFM-direktivet. Man skulle även kunna harmonisera de nationella placeringsreglerna 

och bestämma att minimiregleringen är tillräcklig och att medlemsländerna inte får införa 

strängare lagstiftning än den gemensamma. Det kan vara ett enkelt sätt för utomeuropeiska 

fonder att få tillgång till den europeiska marknaden, men ändå inte fullt ut följa AIFM-

direktivet. Det skulle kunna medföra att utomeuropeiska fonder ges en fördel gentemot 

inhemska fonder vilka har en stor mängd regler att efterleva. Som ett alternativ till dessa tre 

möjliga scenarion skulle man kunna låta de båda regelverken samexistera. En gemensam 

marknad skulle skapas genom att öppna möjligheten att använda marknadsföringspasset även 

för utomeuropeiska fonder och förvaltare som vill följa direktivets regler till fullo, samtidigt 

som länder vilka vill låta en enklare importeringsmetod kvarstå för utomeuropeiska länder 

skulle få sin vilja igenom. Att låta nationell fondreglering finnas kvar samtidigt som ett 

gemensamt system också existerar liknar även regleringen i UCITS-direktivet, där 

harmoniserade fonder samsas på de nationella marknaderna med oharmoniserade 

specialfonder. Detta skulle skapa en gemensam marknad för fonder inom EES, men kvarhålla 

den frihet som de nationella placeringssystemen ger.  

7.3 Icke-professionella investerare 

Det finns två sätt att marknadsföra AIF:er till icke-professionella investerare i Sverige. 

Antingen kan fonden vara en specialfond eller så kan fonden vara upptagen på en reglerad 

marknad. Då AIFM-direktivet bara syftar till att harmonisera marknaden för professionella 

investerare blir regleringen för icke-professionella investerare helt nationellt reglerad. Artikel 

43 i AIFM-direktivet tillåter nationell särlagstiftning, med striktare reglering än den som 

föreskrivs för professionella investerare godkänns så länge lagstiftningen inte är 

diskriminerande mot andra EES-aktörer.  

Till en början ställer AIFM-direktivet bara krav på förvaltaren och förvaltarens verksamhet. 

AIF:en i fråga får drivas som förvaltaren vill, så länge man följer den angivna investerings-

strategin. Kraven som ställs upp i direktivet bygger på hur man ska informera marknaden och 

tillsynsmyndigheter om hur man bedriver sin verksamhet. Allt detta för att investerarna ska 

kunna göra välinformerade val vilket är den avgörande faktorn när professionella investerare 

ska investera i en fond. Så länge investeraren vetat om riskerna med investeringen och kunnat 
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bedöma dem, finns inga fler krav från lagstiftarens sida eftersom något skyddsintresse inte 

finns. För icke-professionella investerare är situationen annorlunda. Alla icke-professionella 

investerare har inte samma möjlighet att bedöma en fonds verksamhet och inte heller 

tillgodogöra sig den information som förvaltaren förmedlar.  

Sverige har i detta hänseende valt att kvarhålla möjligheten att bilda specialfonder, vilka 

skapades som ett alternativ till värdepappersfonderna. Fonden liknar i väsentliga avseenden 

de värdepappersfonder som skapades genom UCITS-direktivet. Många av de fondtyper som 

inordnas under AIF-paraplyet skulle aldrig kunna uppfylla de krav på tillgångsslag som 

fordras för specialfonder. Samtidigt har man valt att medge att specialfonder marknadsförs till 

icke-professionella investerare. I förarbetena till LAIF nämndes att det redan innan den nya 

lagstiftningen fanns ett betryggande konsumentskydd i Sverige. Samtidigt skulle LAIF 

innebära att AIF:er fick en kvalitetsstämpel genom att förvaltarna hamnade under tillsyn av 

Finansinspektionens. Man vad rädd att detta skulle förvirra icke-professionella investerare 

och att de skulle tro att fonderna var likvärdiga med värdepappersfonder. När lagstiftning 

införs och en aktör blir tillståndspliktig, i detta fall AIF-förvaltare, införs vissa krav på dess 

handlande. Samtidigt brukar regleringen medföra att aktören får marknadsföra sina produkter 

mer fritt, inte att man blir mer begränsad än innan regleringen. Man var också rädd att 

utländska fonder skulle få en konkurrensfördel om dessa skulle kunna marknadsföras in i 

Sverige utan att man kunde reglera fonderna i landet. Lagstiftarens argument att utländska 

fonder skulle få en konkurrensfördel kan även det ifrågasättas, då kraven för att marknadsföra 

fonder till icke-professionella investerare stiftas nationellt. 

Alla icke-professionella investerare har inte lämplighet att investera i AIF:er. Likaså passar 

vissa fondtyper bättre för icke-professionella investerare än andra. Frågan är om specialfonder 

och fonder som handlas på reglerade marknader är lämpliga för allmänheten. För fonder som 

handlas på reglerade marknader motiveras deras marknadsföringsmöjligheter med den ökade 

likviditet för andelarna i fonden och informationskraven som ställs på företaget. Båda dessa 

egenskaper är önskvärda för fonden, men om just de egenskaperna efterfrågas för att 

marknadsföra den till icke-professionella investerare skulle dessa kunna ställas direkt på 

fonden.  

Nästa fråga om marknadsföringen av AIF:er är de krav som uppställs på fonden i fråga. 
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Informationskravet är relevant och nödvändigt för att minska informationsassymetrin mellan 

kontrahenterna. Här skulle informationskrav kunna ställas upp som är mer utförliga för icke-

professionella investerare än professionella investerare, istället för krav på att instrumenten 

ska var upptagna på en noterad marknad. Likviditetskravet på fondandelarna kan vara utmärkt 

om en investerare snabbt vill realisera sitt innehav, kanske för att lindra en större förlust, eller 

för att vid behov få ut medlen snabbt. Samtidigt främjar investeringar i ett instrument som inte 

går att realisera under en lång tid ett långsiktigt sparande. Det förutsätter en mer eftertänksam 

investerare. Frågan är om ett alternativ till de likvida fonderna är att föredra för icke-

professionella investerare.  

Som ett alternativ till de snäva reglerna för icke-professionella investerare har den semi-

professionella investerarkategorin skapats. Kategorin är ett sätt att låta affärsänglar och andra 

vana privatpersoner investera i PE-fonder. Detta förutsätter att de förklarar sig förstå riskerna 

i placeringen och investerar ett visst belopp. Lagstiftaren har motiverat även detta undantag 

med att hänvisa till den redan fungerande marknad som fanns innan införandet av LAIF. Att 

inte PE-fonder får marknadsföras mot alla icke-professionella investerare motiveras med att 

de inte är likvida, vilket gör att fonderna inte lämpar sig för konsumenter. Detta arguments 

vikt har redan ifrågasatts. I förarbeten till LAIF lyfts förslaget att PE-fonder borde få 

marknadsföras till alla icke-professionella investerare, men så blev som nämnt inte resultatet. 

Anledningen var främst att utredningen inte hade analyserat ett sådant förslags effekt.150 

För att jämföra Sveriges implementering av AIFM-direktivet med en annan implementering 

kan man studera Storbritannien. Storbritannien valde att inte göra några ändringar i sin 

lagstiftning om marknadsföring mot icke-professionella investerare som en följd av AIFM-

direktivet.151 Det beror på att man i Storbritannien redan innan direktivet hade en allmän 

reglering om marknadsföring av finansiella instrument. 152  Regleringen kräver att både 

förvaltaren och fonden registreras eller erkänns av FCA för att marknadsföras till icke-

professionella investerare. Vissa sorters fonder anses vara olämpliga för icke-professionella 

                                                

150 Prop. 2012/13:155 s. 249 f. 
151 Financial Services Authority, Consultation Paper CP13/9, Implementation of the AIFM-Directive, 7.7 
152 Se ”Financial Promotions Regime”, sektion 21 och 238 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”) 
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investerare, varför dessa inte kan få tillstånd.153 Å andra sidan finns allmänna undantagsregler 

för sådana fonder, där ”sofistikerade investerare” och ”individer med hög nettoförmögenhet” 

kan investera i oregistrerade fonder.154 Dessa regler är utformade som undantagen för semi-

professionella investerare, utan någon specifik hänvisning för PE-fonder. PE-fonder anses 

många gånger vara bra för utvecklingen av ekonomin. Företag som annars inte hade möjlighet 

att attrahera kapital kan genom att emittera aktier till investerare fortsätta att växa. Man kan 

fråga sig om andra AIF:er även de är bra för utvecklingen av ekonomin, och varför 

investerare som uppfyller kraven för att investera i PE-fonder inte skulle kunna investera även 

i sådana fonder. 

Som ett alternativ till den svenska regleringen skulle lagstiftningen tillåta marknadsföring av 

alla AIF:er till sofistikerade icke-professionella investerare, eller investerare som utfäste att 

investera ett visst belopp i fonden. Detta förslag liknar på många sätt regleringen som fanns i 

Sverige innan LAIF, då ett prospekt istället skulle utfärdas vid försäljning av finansiella 

instrument. Idag är AIF:er undantagna från prospektlagstiftningen enligt 2:2 b) lag om handel 

med finansiella instrument. Dock ska vid investeringstillfället en passandebedömning göras 

för vilka instrument som är lämpliga för investeraren. Samtidigt kan investerare få 

möjligheten att investera i riskkapitalbolag, undantaget för de semi-professionella 

investerarna. Lagstiftaren gjorde övervägandet att endast låta vissa icke-professionella 

investerare kunna investera i vissa fonder då det var en översiktlig ändring, vilket inte en 

större ändring skulle varit.155 Den större ändringen skulle vara att låta företag som nu är under 

tillsyn kunna fortsätta att marknadsföra finansiella instrument genom prospektregleringen. En 

sådan lagändring skulle tillåta personer med stor förmögenhet att kunna investera i de fonder 

de vill, då dessa investerare inte har samma skyddsvärde som allmänheten i stort.  

                                                

153 Financial Services Authority, Policy Statement PS13/3, Restrictions on the retail distribution of unregulated 

collective investment schemes and close substitutes 
154 FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005 no. 1529, jmf. Art. 48-50 och de engelska uttrycken 

”sophisticated investors” och ”high net worth individuals”. 
155 Prop. 2012/13:155 s. 250  
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8 Avslutande kommentar om marknadsföring och investerarkategorier för 

alternativa investeringsfonder och dess förvaltare 

AIFM-direktivet har medfört stora förändringar för fonder och fondbolag. Marknaden i EES 

har till viss del harmoniserats, men också blivit mer nationell. En väsentlig skillnad i 

systemets uppbyggnad innan och efter direktivets införlivande visas speciellt på marknads-

föringsområdet som nära anknyter till investeringskategorierna i rättsakterna. Dessa 

förändringar har arbetet sökt klargöra och analysera.  

Till en början har AIFM-direktivet tillkommit med andra motiv än tidigare fondreglering. 

Tidigare reglering har velat stävja informationsassymetrin och tillskapa ett effektivt 

investerarskydd. AIFM-direktivets reglering har haft till syfte att möjliggöra en effektiv 

övervakning av systemrisker på ett internationellt plan, samtidigt som en gemensam marknad 

för professionella investerare skapas. Regleringen skiljer sig väsentligt från tidigare harmon-

iserad fondreglering som fokuserat på icke-professionella investerares möjlighet att investera i 

en snävt definierad fondtyp. AIFM-direktivet har istället ett brett omfång och riktar sig inte 

mot icke-professionella investerare. Då motiven för AIFM-regleringen och annan fond-

reglering skiljer sig åt, skiljer sig även tillvägagångssättet åt. Exempelvis kan man ifrågasätta 

viss reglering som ämnar ge professionella investerare mer information eller kapitalbaskrav, 

då samma informationsassymetri inte föreligger och fonder och fondförvaltare inte står för 

någon större systemisk risk. Man kan även ställa sig frågan om rapporteringsplikten är 

nödvändig till någon annan än tillsynsmyndigheten för att förebygga den systematiska risken. 

Många liknande frågor kan ställas kring motiveringen av AIFM-lagstiftningen och direktivet. 

AIFM-direktivet tillkom med hjälp av Lamfalussymodellen. Modellen har till syfte att göra 

processec för EU-lagstiftning mer effektiv, med möjlighet att komma överens om över-

gripande reglering innan alla detaljer är fullt bestämda. Produkten kan därefter lättare ändras 

och förbättras. Med AIFM-direktivet har modellen dock skapat ett system som fortfarande är 

under utveckling. ESMA som ska komplettera direktivet har varken hunnit utvärdera 

lagstiftningen som den ser ut idag eller kunnat ge råd för den fortsatta utvecklingen av 

direktivet. ESMA har inte heller kompletterat otydliga delar av direktivet, även om den 

nationella rättsakten skulle ha varit implementerad i mer än ett år. 

Ett stort problem har varit direktivets otydlighet. Generella formuleringar och breda 
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definitioner har medfört vitt skilda nationella tillämpningar som inte harmoniserar den inre 

marknaden. Detta problem har visat sig på flera ställen, inte minst i definitionen av 

marknadsföring och reverse solicitation. Länder har tolkat direktivet olika vilket medfört en 

stor börda för fonder och förvaltare att veta hur reverse solicitation kan användas i landet i 

fråga, speciellt i kombination med vad som innefattas i definitionen av marknadsföring. 

En temporär möjlighet att ha avvikande nationell lagstiftning har skapats genom de nationella 

privata placeringssystemen. Systemen har visat sig vara ett alternativ att få icke-

harmoniserade fonder och förvaltare att verka på den harmoniserade marknaden. 

Placeringssystemen är dessvärre nationella, innebärandes att de inte kan ses som ett närmande 

av länders lagstiftning då systemen har skilda krav i olika länder. Systemet skulle fasas ut för 

att ersättas av markandsföringspass för alla fonder som marknadsförs inom EES. Dock har 

ESMA rått EU:s beslutande organ att inte införa regleringen då effekterna inte analyserats och 

lagstiftningens framtida systematik är oviss. 

Sverige har implementerat AIFM-direktivet på ett till stora delar ändamålsenligt sätt, även om 

viss osäkerhet kvarstår. Sverige tillåter reverse solicitation för alla investerarkategorier och 

tillåter även pre-marketing. Man har ett nationellt privat placeringssystem som inte ställer 

några extra krav utöver AIFM-direktivets minimikrav och man har skapat en smidig 

ansökningsprocess. Samtidigt har problem uppkommit vid reglerna för marknadsföring till 

icke-professionella investerare. Andra länder har innan AIFM-direktivet haft en allmän 

skyddslagstiftning för icke-professionella investerare, något som var nytt för den svenska 

lagstiftaren. Den svenska lösningen blev istället att låta vissa snävt definierade fonder 

marknadsföras mot alla investerare. Specialfonden, som funnits innan AIFM-direktivet blev 

sättet att marknadsföra en AIF till alla sorters investerare. Ett mellanting till 

investerarkategori skapades därefter för att inte utesluta för många investerare från PE-

marknaden. Arbetet ifrågasätter de avvägningar lagstiftaren gjort i utformningen av den 

svenska implementeringen.  

Regleringen är omfattande och ställer höga krav på förvaltaren såväl som den är dyr för 

marknadens aktörer. Regleringen är ofärdig och icke-harmoniserad och har en lång väg kvar 

innan ett enhetligt system har skapats som tillämpas på ett likartat sätt i alla EES-länder. 

Förhoppningsvis kommer direktivet och implementeringen successivt bli mer ändamålsenlig 
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och lagstiftningen kommer närma sig det anvisade syftet, att skapa en öppnare och tryggare 

fondmarknad som övervakar systemrisker på ett ändamålsenligt sätt. Sverige har kommit en 

bit på vägen, ännu återstår mycket ovisshet och förändringar är att vänta på AIFM-området.  
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