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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Centralt för aktörerna på kapitalmarknaderna är att prissätta och hantera risk. Ett sätt att 

hantera risk är att sprida investeringar i olika typer av tillgångar.1 Genom kollektiva 

investeringar ges investerare möjlighet att sprida sin risk i olika tillgångar. Att investera 

kollektivt tillsammans med andra investerare leder till att kostnaderna för att placera medel i 

olika tillgångar minskar relativt sett för respektive investerare. På kapitalmarknaderna finns 

därför fonder avsedda för kollektiva investeringar i olika tillgångsslag, exempelvis värdepapper, 

fastigheter eller råvaror. 

Begreppet fond kan definieras som egendom eller kapital som reserverats för ett särskilt 

ändamål eller undantagits och därmed fonderats.2 Aktiebolagsrättsligt används begreppet 

fond för att beskriva kapital som undantagits från omedelbar förbrukning, det kan gälla 

reservfonder eller tillgångar som fonderats för vissa i ABL fastställda syften.3 Detta arbete 

behandlar begreppet fond som egendom eller kapital som har reserverats för ett särskilt 

ändamål. Med särskilt ändamål menas i det här sammanhanget, att göra kollektiva 

investeringar för investerares räkning. Sådana fonder betecknas vanligtvis som företag för 

kollektiva investeringar. Svenska värdepappersfonder är företag för kollektiva investeringar 

som upprättats i enlighet med bestämmelserna i LVF.  

Det fondbolag som utför förvaltningen av värdepappersfonder måste följa vissa i LVF 

stadgade begränsingar för vilka typer av tillgångar fonderna får placera medel i. Enligt 5 kap. 1 

§ LVF får en värdepappersfond placera sina medel i likvida finansiella tillgångar som utgörs av 

överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar 

samt på konto hos kreditinstitut.  

För fondbolag som förvaltar värdepappersfonder är det viktigt att investera i tillåtna 

finansiella tillgångar. I annat fall riskerar fondbolaget att hållas strikt skadeståndsansvarig för 

eventuella förluster som andelsägarna lider till följd av överträdelser av LVF eller 

fondbestämmelser. Fondbolaget riskerar därutöver sanktioner från Finansinspektionen och 

indraget tillstånd att bedriva fondförvaltning. Om Finansinspektionen beslutar att återkalla ett 

fondbolags tillstånd är det närmast att jämföra med ett näringsförbud. Utan tillstånd får 

fondbolaget inte bedriva förvaltning av värdepappersfonder och måste därmed överlåta 

förvaltningen av eller upplösa fonderna.  

                                                           
1
 Prop. 2002/03:150 s. 129f. 

2
 Nationalencyklopedin. 

3
 Prop. 2004/05:85 s. 389 - 391. 
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Förvaltning av fonder är huvudsakligen en ekonomispecifik fråga avseende vilka tillgångar 

som kan förväntas ge bra avkastning respektive vilken risknivå fondens portfölj ska ha. Frågan 

avseende vilka tillgångar som kan klassificeras som tillåtna tillgångar är däremot en juridisk 

fråga. Kraven på vilka tillgångar som är tillåtna framgår av lagar, föreskrifter och myndigheters 

praxis. Vid förvaltning av värdepappersfonder är frågan av särskilt intresse vid klassificeringen 

av vilka tillgångar som kan hänföras till fondandelar respektive överlåtbara värdepapper. 

Exempelvis klassificeras normalt sett aktier som överlåtbara värdepapper, men fondandelar 

kan i praktiken också utgöras av aktier. Att dra en klar gräns mellan dessa olika tillgångsslag är i 

praktiken svårt och synen på hur tillåtna tillgångar ska klassificeras tenderar att förändras med 

tiden. Förändringen beror framförallt på Finansinspektionens förändrade praxis och nya 

regelverk ifrån EU.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att klargöra vilka typer av överlåtbara värdepapper respektive fondandelar 

som värdepappersfonder får placera sina medel i enligt nu gällande rätt. Syftet med uppsatsen 

är även att utreda hur gällande rätt har förändrats över tiden. Dessutom syftar uppsatsen till 

att i viss mån belysa gränsdragningsproblem som kan uppkomma vid klassificeringen av 

överlåtbara värdepapper respektive fondandelar. Rättspolitiskt är syftet att analysera huruvida 

nu gällande rätt är ändamålsenlig eller inte. 

 

1.3 Metod 

Svenska värdepappersfonder är näringsrättsligt reglerade och omfattas av EU-regler samt 

nationella lagar och föreskrifter. De nationella lagarna och föreskrifterna ska som 

utgångspunkt tolkas i ljuset av EU-rätten. På EU-nivå har den europeiska tillsynsmyndigheten 

ESMA ett övergripande ansvar för att harmonisera nationella tillsynsmyndigheters tolkning av 

EU-rätten. ESMA publicerar riktlinjer, frågor och svar och konsultationer avseende hur olika 

regelverk och specifika frågor ska tolkas.4 På nationell nivå har Finansinspektionen utsetts att 

bedriva tillsyn över svenska fondbolag och värdepappersfonder. I praktiken avgörs därmed 

många tolkningsfrågor genom Finansinspektionens vägledning och sanktionsbeslut.  

För fondbolagen är det avgörande att tolka lagar och föreskrifter i enlighet med 

Finansinspektionens tolkning av gällande rätt. Finansinspektionen har i sin tur gått från att på 

                                                           
4
 Förordning 1095/2010 - om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- 

och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/77/EG. 
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förhand ge vägledning, till att i större utsträckning tolka gällande rätt genom sanktionsbeslut.5 

Därmed har sanktionsbeslutens prejudicerande roll på fondrättens område fått allt större 

betydelse för uttolkning av gällande rätt. Till skillnad mot domstolspraxis från HD eller HFD är 

sanktionsbeslut från Finansinspektionen mer att se som kompromisser. Sanktionsbesluten 

tillkommer i regel efter viss tids skriftväxling mellan Finansinspektionen och fondbolaget ifråga. 

I regel ges fondbolaget möjlighet att åtgärda de fel Finansinspektionen uppmärksammat vid 

sin tillsyn. I praktiken saknas skillnad mellan utredande och dömande makt inom näringsrätten. 

Till skillnad mot HD och HFD författar Finansinspektionen både sina egna föreskrifter, utreder 

ärenden och avgör slutligen samma ärenden.6 Sammantaget går det alltså inte att jämföra 

sanktionsbeslut med praxis från HD och HFD. För fondbolagen blir Finansinspektionens 

sanktionsbeslut emellertid mycket viktiga, särskilt eftersom det saknas praxis från andra 

domstolar. 

Inom det fondrättsliga området existerar även viss självreglering i form av riktlinjer 

framtagna av Fondbolagens förening.7 Det kan emellertid ifrågasättas vilken betydelse 

självreglering har på ett område där den påtvingade regleringen reglerar de flesta frågor 

genom lagar och föreskrifter. Självregleringen på fondområdet lär vid det här laget vara 

begränsat till ett fåtal frågor. Vad gäller juridisk litteratur och doktrin karakteriseras 

fondområdet av tomma hyllmeter. Med undantag från ett par examensarbeten och en 

avhandling saknas det i allmänhet doktrin på området.8  

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar framförallt vilka typer av överlåtbara värdepapper och fondandelar 

som en värdepappersfond får investera sina medel i. Vad som gäller för placeringsinriktningen 

i värdepappersfonder gäller generellt också för svenska specialfonder, 12 kap. 13 § LAIF. Med 

den avvikelsen att specialfonder kan ansöka om undantag från bestämmelserna i 5 kap. LVF. 

Därutöver får specialfonder investera i derivat med andra underliggande tillgångar än de som 

anges i 5 kap. 12 § LVF. Därmed kommer detta arbete främst att fokusera på vad som utgör 

tillåtna överlåtbara värdepapper och fondandelar för värdepappersfonder.  

                                                           
5
 Finansinspektionen publicerade under lång tid vägledande promemorior i syfte att ge de 

tillståndspliktiga subjekt möjlighet att anpassa sin verksamhet efter Finansinspektionens tolkning av 
gällande rätt. Se t.ex. Finansinspektionens promemorior, Klassificering av andelar i oharmoniserade 
fondföretag (2008) och Värdering av onoterade innehav i fonder - en vägledning (2008). 
6
 Det har medfört kritik, se bl.a. Stattin, JT 2010/11 s. 776 – 778. 

7
 http://www.fondbolagen.se/Juridik/Riktlinjer/ 

8
 Se t.ex. Beijbom, Marknadsföring av fond i Sverige och Siegl, Förvaltaransvaret – särskilt om etisk 

fondförvaltning.  
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Vad gäller överlåtbara värdepapper anges i 1 kap. 1 § p. 26 LVF att dessa utgörs av (a) aktier 

och andra värdepapper som motsvarar aktier, samt depåbevis för aktier, (b) obligationer och 

andra skuldförbindelser, med undantag för penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för 

skuldförbindelser och (c) värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana 

överlåtbara värdepapper som avses i (a) och (b) genom teckning eller utbyte. Det här arbetet 

behandlar i huvudsak olika typer av aktier och förhållandet mellan aktier och fondandelar.  

Skälet till avgränsningen är att det redan idag existerar en rad sanktionsbeslut från 

Finansinspektionen avseende klassificering av aktier. Dessutom har frågan om vad som utgör 

fondandelar respektive aktier blivit aktuell genom ett uttalande från ESMA år 2012.9 

Uttalandet leder till ett, för värdepappersfonder, nytt sätt att klassificera aktier respektive 

fondandelar. I tider då aktier värderas högt och räntepapper ger låg avkastningen söker 

förvaltare efter alternativa investeringar vars värde inte korrelerar med aktie- och 

räntemarknaden. Ett sätt att få exponering mot andra typer av tillgångar kan vara genom 

investeringar i fonder eller derivatinstrument. Sådana investeringar kan göras i syfte att skydda 

värdet på tillgångarna i en värdepappersfond från kursras på aktiemarknaden eller oväntade 

räntehöjningar. Förvaltaren av värdepappersfonder är dock begränsad till investeringar i 

likvida finansiella tillgångar enligt 5 kap. 1 § LVF. Därför blir klassificeringen av överlåtbara 

värdepapper och fondandelar avgörande vid förvaltningen av fonden.  

 

1.5 Disposition 

Dispositionen är tänkt att inledandningsvis ge läsaren en allmän introduktion till fond-

begreppet och vad en fond är för en typ av juridiskt subjekt, se punkt 2. För att förstå 

problematiken i att klassificera överlåtbara värdepapper och fondandelar bör läsaren ha 

bekantat sig med fondbegreppet och eventuella svårigheter som ligger i att klassificera vad en 

fond är. Därefter behandlas den svenska näringsrättsliga regleringen av värdepappersfonder 

och implementeringen av UCITS-direktivet, se punkt 3. Tyngdpunkten i denna redogörelse 

ligger vid konsumentskyddsregler, särskild med inriktning mot de placeringsbegränsningar som 

gäller i värdepappersfonder. 

Efter genomgången av de generella begreppen övergår redogörelsen till att fokusera på 

problematiken med att klassificera överlåtbara värdepapper och fondandelar, se punkterna 4 

och 5. Analysen inriktas på om det går att dra en klar skiljelinje mellan andelar i ett företag för 

kollektiva investeringar och överlåtbara värdepapper. Syftet med avsnittet är att klargöra vad 

                                                           
9
 ESMA Opinion on Article 50(2)(a) of Directive 2009/65/EC. 
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gällande rätt är, samt på vilket sätt gällande rätt har förändrats. Under punkt 6 följer 

slutsatserna av analysen.  

 

2 ALLMÄNT OM FONDER 

2.1 Introduktion till fonder 

De fonder man i dagligt tal ofta hänvisar till är värdepappersfonder och specialfonder, sådana 

fonder som svenska fondbolag marknadsför mot konsumenter. Därtill kommer flera typer av 

fonder som normalt inte marknadsförs mot konsumenter, däribland kan nämnas hedgefonder, 

private equity-fonder, fastighetsfonder, pensionsfonder, venture capital-fonder och 

infrastrukturfonder m.fl. Därutöver tillkommer en mängd olika typer av företag för kollektiva 

investeringar. Fondbegreppet är således mycket brett och omfattar en rad olika typer av 

kontraktuella såväl som associationsrättsliga strukturer.  

Ett av de första kända företagen för kollektiva investeringar var den Nederländska fonden 

Eendragt Maakt Magt (sv. enighet skapar makt)10, som upprättades i Amsterdam år 1774 av 

Adriaan van Ketwich. Fonden var upprättad som en trust11 och hade en placeringspolicy enligt 

ett på förhand upprättat prospekt, som gick ut på att investera i olika statsobligationer och lån 

utfärdade av plantage i kolonierna.12 En av nyheterna med Eendragt Maakt Magt var att 

fonden vände sig mot en bred krets investerare. Enskilda investerare kunde genom sin 

investering minska risken genom riskspridning eftersom fonden investerade i olika 

statsobligationer och plantagelån. Risken investerarna hade gentemot enskilda emittenter av 

obligationer minskades därmed genom att fonden hade innehav i olika tillgångar. Detta 

medförde att även investerare med mindre kapital fick möjlighet att minska risken på sin 

investering genom att köpa andelar i fonden.  

Samma principer som gällde för tidiga nederländska fonder gäller i stort fortfarande för 

moderna fonder. Syftet med företag för kollektiva investeringar kan sägas vara att samla in 

kapital från flera investerare i syfte att distribuera riskkapital till företag, stater eller andra 

organisationer som behöver finansiering. Man kan se företag för kollektiva investeringar som 

en struktur avsedd för fördelning av kollektivt insamlat riskkapital. Samtidigt ger normalt sett 

företag för kollektiva investeringar investerarna någon form av riskspridning eller annan form 

av riskhantering.  

                                                           
10

 Författarens översättning. 
11

 Se punkt 2.2. 
12

 Geert Rouwenhorst, s. 5 – 9. 
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För investerare är det rationellt att överlåta förvaltningen till en förvaltare som analyserar 

placeringar och erbjuder avkastning till en på förhand bestämd riskprofil. Det kan också finnas 

andra skäl att överlåta förvaltning till en särskild förvaltare, exempelvis då en investerare söker 

en viss förvaltningsstrategi, har vissa etiska krav eller önskar en regional inriktning på sin 

investering. På så sätt behöver inte privatpersoner eller organisationer själva lägga ned tid och 

resurser på att förvalta sitt kapital. Dessutom drar den som investerar sitt kapital i fonder 

stordriftsfördelar då flera investerare delar på kostnaderna för förvaltningen och allokeringen 

av kapital.13 I Sverige är fondsparande mycket populärt, svenskarna hade i december år 2013 

sammanlagt 2 443 miljarder sparade i olika fonder.14 Det ska dock tilläggas att det är svårt att 

uppskatta den totala fondförmögenheten eftersom fondbegreppet är svårt att definiera. Som 

framgick i inledningen är en fond i praktiken en sorts avskild förmögenhetsmassa, således kan 

det vara svårt att särskilja vad som utgör en fond gentemot någon annan typ av 

förmögenhetsmassa.  

 

2.2 Typer av fonder 

Företag för kollektiva investeringar kan ha olika juridiska strukturer. Historiskt sett har, som i 

fallet med Eendragt Maakt Magt, olika typer av truster använts som juridisk struktur. En trust 

är en anglosaxisk motsvarighet till det svenska stiftelsebegreppet. Tidiga svenska fonder var 

ofta strukturerade i stiftelseform innan lagen om aktiefonder trädde i kraft 1974.15 Det 

anglosaxiska begreppet trust har en vidare och i viss mån annorlunda innebörd än det svenska 

stiftelsebegreppet.16 Framställningen kommer därför framöver att fokusera på det 

anglosaxiska trustbegreppet. Truster är normalt sett inte juridiska personer, utan bygger på ett 

kontraktuellt förhållande mellan trustens förvaltare och trustens förmånstagare. Trustens 

förvaltare företräder trusten vid ingående av rättshandlingar och har ansvar för att förvalta 

egendomen i trusten.  

Svenska värdepappersfonder och specialfonder bygger på ett kontraktuellt förhållande 

mellan fondbolag och andelsägare med den engelska truststrukturen som förebild.17 Det 

innebär att dessa fonder inte är juridiska personer och därför varken kan förvärva rättigheter 

eller ta på sig skyldigheter. Istället måste fondbolaget som förvaltar fonderna ingå 

rättshandlingar å fondens vägnar, vilket framgår uttryckligen av 4 kap. 1 § LVF. Förhållandet 

                                                           
13

 SOU 1969:16 s. 47. 
14

 http://www.fondbolagen.se/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/ 
15

 Prop. 1974:128 s. 30 – 34. 
16

 Moffat, Bean and Dewar, Trust Law – Text and Materials, s. 5 – 32.  
17

 Prop 1974:128 s. 40. 
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mellan fondbolaget och andelsägarna regleras förutom i lag också genom 

fondbestämmelserna för respektive fond. Fondens fondbestämmelser utgör ramarna för 

fondbolagets förvaltningsmandat och är avtalet mellan fondbolaget och andelsägarna.  

Fonder kan också struktureras associationsrättsligt i aktiebolag, kommanditbolag, förening 

eller annan associationsform. Karakteriserande för den här typen av fonder är att dessa är 

juridiska personer och därmed kan företräda sig själva. I praktiken ingår även dessa fonder ofta 

ett uppdragsavtal med en extern förvaltare. Att en förvaltare förvaltar flera fonder samtidigt 

har nämligen både praktiska och ekonomiska fördelar. Det finns dock undantag då fonder 

förvaltar sig själva. Investmentbolag såsom exempelvis Industrivärlden eller Investor är 

exempel på företag för kollektiva investeringar som är självförvaltande. I andra länder finns det 

dessutom motsvarigheter till värdepappersfonder som är självförvaltande företag för 

kollektiva investeringar i bolagsform, exempelvis luxemburgska SICAV:er.  

Skillnaden mellan investmentbolag i Sverige och SICAV:er i Luxemburg är att de sistnämnda 

är öppna fonder. Fonder kan nämligen delas in i öppna respektive stängda fonder. I öppna 

fonder varierar antalet utestående fondandelar beroende på om andelsägare köper andelar i 

fonden eller väljer att lösa in andelarna. Förvaltaren av fonden åtar sig att lösa in 

fondandelarna på andelsägarnas begäran. Öppna fonder bedöms vara det bästa alternativet 

för konsumenter som är i behov av att kunna omsätta sina andelar till pengar.18 Svenska 

specialfonder och värdepappersfonder är därför alltid öppna fonder.19 Specialfonder behöver 

däremot inte vara öppna för inlösen lika regelbundet som värdepappersfonder, utan enligt 12 

kap. 6 § LAIF räcker det att fonden är öppen för inlösen en gång per år. Eftersom fonderna är 

öppna slipper andelsägarna överlåta sina andelar på andrahandsmarknaden där värdet på 

andelarna annars skulle variera beroende på utbud och efterfrågan.  

Om antalet utestående andelar är fast kallar man dessa fonder för stängda fonder. Den 

svenska aktiebolagslagen tillåter inte varierande aktiekapital, utan antalet utestående aktier 

måste vara fastställt i bolagsordningen.20 Därmed är exempelvis investmentbolag som bygger 

på svenska aktiebolag en sorts stängda fonder. I stängda fonder åtar sig inte förvaltaren att 

köpa tillbaka andelsägarnas andelar, utan andelsägarna måste förlita sig på att överlåta 

andelarna på andrahandsmarknaden. Om den stängda fondens andelar är upptagna till handel 

på en börs kan andelarna omsättas där. Om andelarna inte är upptagna till handel har ofta 

fonden begränsad livslängd, exempelvis att fonden upplöses efter tio år. I sådana fonder får 

                                                           
18

 SOU 1969:16 s. 46 och 114f. 
19

 Prop. 1974:128 s. 39. 
20

 Prop. 2004/05:85 s. 227f. 
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andelsägarna invänta fondens upplösning om det saknas möjligheter att överlåta andelarna på 

andrahandsmarknaden.  

Fonder som upprättats enligt UCITS-direktivet är enligt artikel 3(1) alltid öppna fonder 

eftersom det anses ge ett bättre skydd för konsumenter. Även hedgefonder är i många fall 

organiserade som öppna fonder. Private equity-fonder, infrastrukturfonder och andra fonder 

med begränsad livslängd är däremot ofta organiserade som stängda fonder. Andelsägarna i 

private equity-fonder överlåter sällan sina andelar som ofta är förenade med 

hembudsklausuler eller andra typer av överlåtelsebegränsningar. Andelsägarna är inlåsta i 

fonden under fondens livstid, som i regel kan uppgå till tio år. Därutöver finns stängda fonder 

utan begränsad livslängd där andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 

listade på en handelsplattform. Därigenom har andelsägarna möjlighet att lämna fonden 

genom att överlåta sina andelar på andrahandsmarknaden.  

Ytterligare en typ av fonder som förtjänar att särskilt uppmärksammas är börshandlade 

fonder, s.k. ETF:er. ETF:er är normalt öppna fonder, men andelarna är till skillnad mot andelar i 

andra öppna fonder, upptagna till handel på en reglerad marknad eller listade på en 

handelsplattform. Förvaltaren åtar sig i regel inte att lösa in andelsägarnas andelar på begäran, 

utan andelarna omsätts primärt på andrahandsmarknaden. Förvaltaren av en ETF ingår istället 

ett avtal med en marknadsgarant som har rätt att köpa och lösa in andelar. 

Marknadsgarantens uppgift är att tillse att andelarnas värde på andrahandsmarknaden 

motsvarar värdet på respektive fondandel i förhållande till fondförmögenheten, fondens s.k. 

NAV.  

ETF:er är ofta indexfonder, med det menas att fondens placeringsinriktning går ut på att 

följa ett index. Indexfonder benämns ofta passivt förvaltade fonder eftersom förvaltaren inte 

aktivt väljer ut de tillgångar som ska ingå i fonden. En relativt ny företeelse är aktivt förvaltade 

ETF:er, där förvaltaren tar beslut på egen hand om vilka tillgångar som ska ingå i fonden. En 

fördel med ETF:er är att de ofta har lägre förvaltningsavgifter eftersom fondbolaget besparas 

administration och inte behöver åta sig att köpa tillbaka andelarna på andelsägarnas begäran.  

Det finns många olika sorters fonder och det är svårt att tydligt definiera vad som faktiskt 

utgör en fond. Att det är svårt att definiera fondbegreppet utgör i sig inget problem. Den 

specifika fonden måste från fall till fall definieras utirfrån syftet med en specifik fondstruktur. 

Fonden kan sägas vara en förmögenhetsmassa, där syftet med förmögenhetsmassan styr 

vilken juridisk form och struktur fonden slutligen får. För investeringar i illikvida tillgångar 

såsom fastigheter eller private equity används normalt stängda fonder eftersom det inte är 

säkert att man kan lösa in andelarna på begäran eller med tillräcklig säkerhet beräkna NAV på 
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fondandelarna. Fonder som huvudsakligen investerar i likvida tillgångar såsom aktier och 

obligationer upptagna till handel är normalt öppna fonder.  

Ett problem uppstår emellertid när lagstiftaren vill definiera fondbegreppet och reglera 

något som är svårt att definiera. Det kanske tydligaste exemplet är från implementeringen av 

AIFMD, där lagrådet beskrev regleringens omfattning som alltför vidsträckt och odefinierad.21 

AIFMD syftar till att näringsrättsligt reglera nästan alla typer av fondförvaltare inom EU som 

inte redan omfattas av UCITS-direktivet. AIFMD är mycket detaljrikt reglerat men omfattar 

samtidigt en vid krets av potentiella rättssubjekt. Enligt lagrådet är ett sådant förhållande inte 

godtagbart. Vilka rättssubjekt som omfattas av direktivet är odefinierat i direktivet, som numer 

är svensk lag genom LAIF. 

 

2.2.1 Klassificering av företag för kollektiva investeringar 

Eftersom det är svårt att definiera fondbegreppet råder det i allmänhet okunskap om ramarna 

för begreppet. Ett exempel på den allmänna okunskap som råder finner man i förarbetena till 

VpmL. Lagstiftaren ställdes här inför uppgiften att uttolka MiFIDs definition av begreppet 

fondandel. I den allmänna motiveringen ville man först likställa fondandel med andel i 

värdepappersfond eller specialfond. Sveriges advokatsamfund påpekade att detta var en väl 

snäv definition eftersom fondbegreppet sannolikt innefattar en betydligt vidare krets av olika 

fonder.22 Lagstiftaren tycktes inte fullt ut ha insett vidden av fondbegreppet enligt MiFID. 

Bilaga 1 avsnitt C (3) i MiFID definierar nämligen fondandel som andel i ett företag för 

kollektiva investeringar. I 1 kap. 4 § 4 p. VpmL defineras därför fondandelar som andelar i (i) 

värdepappersfonder, (ii) fondföretag, (iii) alternativa investeringsfonder och (iv) andra företag 

för kollektiva investeringar.  

Värdepappersfonder är som nämndes ovan sådana fonder som riktar sig till konsumenter 

och som uppfyller kraven i UCITS-direktivet. Fondföretag är utländska fonder som uppfyller 

kraven i UCITS-direktivet. Alternativa investeringsfonder är sådana fonder som omfattas av 

AIFMD, det vill säga specialfonder, men också alla möjliga typer av hedgefonder, private 

equity-fonder och infrastrukturfonder m.fl. Vad gäller andra företag för kollektiva investeringar 

finns ingen klar definition. Fonder bygger som tidigare nämnts på olika juridiska strukturer. Om 

man ska försöka definiera vad en fond är måste man därför söka vägledning i hur man 

definierar begreppet företag för kollektiva investeringar. 

                                                           
21

 Prop. 2012/13:155 s. 1027. 
22

 Prop. 2006/07:115 s. 287. 
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I förarbetena till ny aktiefondslag beskrev departementschefen utmärkande karaktärsdrag 

för företag för kollektiva investeringar; (a) de insamlar kapital från allmänheten, (b) kapitalet 

investeras i värdepapper såsom aktier, obligationer och andra värdepapper, (c) i 

investeringsverksamheten ingår att tillse att placeringarna ger en god riskspridning och (d) i 

allmänhet ingår inte så stora aktieposter i enskilda aktiebolag att det förvaltande bolaget får 

ett dominerade inflytande.23 Departementschefen beskrev karaktärsdrag för det stora flertalet 

fonder, men beskrivningen kan inte antas innefatta samtliga typer av företag för kollektiva 

investeringar. Beskrivningen tar snarare sikte på sådana fonder som idag omfattas av UCITS-

direktivet och vissa alternativa investeringsfonder enligt AIFMD. Det finns fonder som varken 

tillämpar principen om riskspridning eller investerar i värdepapper. Vissa fonder avspeglar t.ex. 

värdet på en enskild råvara såsom guld.24 Utöver det finns det en rad private equity-fonder 

som kontrollerar hel- eller delägda bolag i sina portföljer, samt hedgefonder som aktivt 

försöker få dominerande inflytande över bolag. Dessutom kan man ifrågasätta rekvisitet att 

insamla kapital från allmänheten då många fonder vänder sig till en begränsad krets 

investerare.25  

Vid implementeringen av AIFMD definierade ESMA begreppet företag för kollektiva 

investeringar, om än inom ramen för implementeringen av AIFMD.26 ESMA definierar ett 

företag för kollektiva investeringar som ett företag: (a) som saknar allmänt kommersiellt eller 

industriellt syfte, (b) som insamlar kapital från investerare i syfte att ge gemensam avkastning 

för investerarna och (c) där andelsägarna som kollektiv, saknar löpande bestämmanderätt eller 

kontroll över företaget. Även om ESMA:s definition tar sikte på vad som gäller för AIF:er enligt 

AIFMD, bör definition av företag för kollektiva investeringar vara generellt utformad eftersom 

syftet lär vara att täcka in merparten av de fonder som inte omfattas av UCITS-direktivet. 

Rekvisiten i punkterna (b) och (c) skiljer inte företag för kollektiva investeringar från vanliga 

aktiebolag, aktiemarknadsbolag eller andra typer av associationer eller företag. Det är 

framförallt rekvisitet i punkten (a) som är av betydelse. Vad är egentligen ett allmänt 

kommersiellt eller industriellt syfte? Det är ett relativt vagt begrepp som lämnar följdfrågor 

kring vad som faktiskt är ett allmänt kommersiellt syfte och vad industriellt syfte innebär. 

Exempelvis saknar normalt holdingbolag kommersiellt eller industriellt syfte och för dessa 

finns ett uttryckligt undantag i artikel 2.3(a) AIFMD.27  

                                                           
23

 Prop. 1974:128 s. 88f. 
24

 http://www.spdrgoldshares.com/media/GLD/file/SPDRGoldTrustProspectus2012.pdf 
25

 Prop. 1989/90:153 s. 27f. 
26

 ESMA, Riktlinjer om nyckelbegrepp I direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, p. 12. 
27

 Prop. 2012/13:155 s. 199. 
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Enligt ESMA kan man skilja företag för kollektiva investeringar från andra företag genom att 

beskriva allmänt kommersiellt eller industriellt syfte som ett sätt att uppnå en affärsstrategi 

som har allmänt kommersiella eller industriella karaktärsdrag.28 Flera av svaren till ESMA:s 

konsultation påpekade att AIF:er och ”vanliga” företag skiljde sig åt genom att AIF:er istället 

för att ha allmänt kommersiella eller industriella syften följer en på förhand bestämd 

investeringspolicy. ESMA valde dock att inte ta med begreppet investeringspolicy i definitionen 

av företag för kollektiva investeringar, men däremot vid definitionen av vad som utgör en 

AIF.29  

 

2.3 Fondens förvaltare 

Internationellt är många fonder strukturerade enligt engelsk trustlagstiftning. Begreppet trust 

lär ha sin grund i det medeltida England, där riddare som deltog i korstågen behövde överlåta 

förvaltningen av sin egendom åt en särskilt utpekad förvaltare.30 Det visade sig dock att inte 

alla förvaltare hade intresse att förvalta egendomen i förmånstagarens intresse. Förvaltaren 

kunde i praktiken sälja egendomen eller på annat sätt missbruka sin ställning på 

förmånstagarens bekostnad. Följaktligen existerade en intressekonflikt mellan förvaltaren och 

förmånstagaren. Samma intressekonflikt har sedan medeltiden legat till grund för en 

omfattande rättsbildning inom anglosaxisk rätt som reglerar vilka skyldigheter förvaltaren har 

gentemot förmånstagaren. Förvaltaren kan sägas vara förpliktigad att ta förmånstagarens 

intressen i beaktande vid förvaltningen. Samma princip gäller även för förvaltare av svenska 

värdepappersfonder.  

Även om andelsägarna numera sällan är ute på korståg, deltar dessa i regel inte vid 

förvaltningen av fonden. Andelsägarna är passiva ägare av fondförmögenheten medan 

förvaltaren sköter de dagliga besluten i fonden. Förvaltaren ansvarar för att göra investeringar 

och ingå olika rättshandlingar för fondens räkning. För ett sådant uppdrag gäller enligt svensk 

rätt de allmänna reglerna som återfinns i 18 kap. HB om sysslomans handhavande av uppdrag 

för huvudmans räkning. När det gäller fondverksamhet ingår närmast uteslutande förvaltaren 

och andelsägarna ett förvaltningsavtal. Ett sådant förvaltningsavtal kan ha olika form, 

vanligtvis i svensk rätt genom fondbestämmelser, fondens konstitutionella dokument. För 

värdepappersfonder regleras dessutom förhållandet mellan förvaltare och andelsägare i LVF.  

                                                           
28

 ESMA, Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
slutgiltig rapport, p. 73. 
29

 A. a. p. 20 – 22. 
30

 Moffat, Bean & Dewar, s. 34 – 39. 
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Enligt 4 kap. 2 § 3 st LVF, ska ett fondbolag vid förvaltningen av en värdepappersfond 

handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Vad är då andelsägarnas 

gemensamma intresse? Fondbolagen måste iaktta principen om likabehandling, det innebär 

att fondbolaget inte får särbehandla enskilda andelsägare till förmån för andra. Förutsatt att 

inget annat avtalats mellan förvaltaren och andelsägarna torde andelsägarnas intresse vara 

rent pekuniärt. En fond kan exempelvis ha andra mål än rent pekuniära enligt 

fondbestämmelserna såsom exempelvis krav på hållbarhet eller etiska hänsynstaganden.31 I 

det fallet har fondbolaget och andelsägarna avtalat om att syftet med förvaltningen delvis ska 

vara ett annat.32 I förarbetena till LVF beskrivs andelsägarnas intresse som framförallt intresset 

av god avkastning och att betala låga avgifter för förvaltningen. Man kan också jämföra 

andelsägarnas intresse med verksamhetssyftet i ett aktiebolag enligt 3 kap. 3 § ABL. Om inget 

annat framgår av bolagsordningen i ett aktiebolag ska syftet med verksamheten alltid vara att 

ge vinst till fördelning mellan aktieägarna.  

Det är inte förenligt med andelsägarnas gemensamma intresse att lämna selektiv 

information till enskilda andelsägare. Om fonden framgent kommer skriva ned värdet på ett 

innehav vilket förväntas påverka fondens NAV negativt, kan fondbolaget inte lämna 

information om det till enskilda andelsägare och därmed gynna denne.33 Även vid utövandet 

av rollen som aktieägare måste fondbolaget ta andelsägarnas gemensamma intresse i 

beaktande.34 Grundregeln är även här att fondbolaget ska agera i syfte att ge andelsägarna så 

hög avkastning som möjligt. Däremot får ett fondbolag också bedriva exempelvis etiska 

påtryckningar i de bolag som ingår i fonden förutsatt att man informerat andelsägarna om att 

detta är fondbolagets ägarpolicy. 

 

2.4 Förvaringsinstitut 

Utöver förvaltarens plikt att ta tillvara andelsägarnas bästa intresse finns för de flesta fonder 

ett utsett förvaringsinstitut vars uppgift är att förvara fondens tillgångar separerade från 

förvaltarens tillgångar. För att uppfylla kraven enligt UCITS-direktivet och AIFMD är fonder 

skyldiga att ha utsett ett förvaringsinstitut.35 Utöver att hålla fondens medel separerade från 

förvalterens tillgångar ska förvaringsinstitutet även utöva viss kontroll över förvaltarens 

användning av fondens medel.  

                                                           
31

 Prop. 2002/03:150 s. 118f. 
32

 Siegl, s. 245 – 255. 
33

 FI Dnr 05-4239-342 Kaupthing Fonder AB, s. 6 – 8. 
34

 Fondbolagens förening, Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande, s. 3. 
35

 Prop. 2002/03:150 s. 120 och Prop. 2012/13:155 s. 294 – 298. 
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För värdepappersfonder ska fondbolaget genom skriftligt avtal ha utsett en bank eller ett 

kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn till förvaringsinstitut.36 

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas 

gemensamma intresse, 3 kap. 1 § 2 st. LVF. I förvaringsinstitutets uppgifter ligger att verkställa 

beslut som fondbolaget tar avseende värdepappersfonden ifråga, såvida beslutet inte strider 

mot LVF eller fondens fondbestämmelser. En typ av sådana beslut är när fondbolaget placerar 

fondens medel i olika tillgångar. Vid kontrollen av fondbolaget ska förvaringsinstitutet tillse att 

köp och inlösen av andelarna i fonden sker på rätt sätt och att fondens NAV värderas korrekt.37  

Eftersom förvaringsinstitutet håller fondens tillgångar är det möjligt för förvaringsinstitutet 

att kontinuerligt kontrollera att fonden förvaltas enligt LVF och fondbestämmelser. I flera fall 

har förvaringsinstitutet anmält misstänkt otillåtna tillgångar till Finansinspektionen.38 Det tyder 

på att förvaringsinstitutens kontrollfunktion fungerar väl i många avseenden. Däremot kan det 

inte uteslutas att det förekommer intressekonflikter, särskilt i de fall då fondbolaget och 

förvaringsinstitutet har samma ägare eller tillhör samma koncern. Därför finns det ett 

uttryckligt krav på att avtalet mellan fondbolaget och förvaringsinstitutet ska vara skriftligt och 

öppet redovisa alla potentiella intressekonflikter och hur dessa hanteras, 3 kap. 4 § 1 st. LVF.  

Efter finanskrisen har fokus allt mer flyttats mot förvaringsinstitutets kontrollfunktion och 

det ansvar förvaringsinstitutet har gentemot andelsägarna i fonder.39 Det visade sig nämligen 

att en UCITS-fond i Luxemburg fungerat som en matarfond till en av Bernard Madoffs fonder. 

Över en natt förlorade andelsägarna i LuxAlpha American Selection 1,4 miljarder euro när 

Madoffs pyramidspel imploderade. Skandalen möjliggjordes genom att förvaringsinstitutet, 

UBS i Luxemburg avtalat bort delar av sitt ansvar för kontroll av fondens medel. UBS hade 

istället uppdragit åt ett annat förvaringsinstitut att lokalt förvara fondens tillgångar och genom 

det avtalet avsagt sig ansvaret gentemot fondbolaget för förvaringen.40 Det lokala 

förvaringsinstitutet visade sig i sin tur vara Madoffs egna förvaringsinstitut som i praktiken 

fungerade som Madoffs hedgefond, förvaringsinstitut såväl som plånbok.  

Att UBS uppdrog åt ett lokalt förvaringsinstitut att förvara fondens medel är i sig inget 

ovanligt, utan snarare sedvana i branschen. UBS roll i skandalen har ännu inte helt klarlagts 

men erfarenheterna har lett till att förvaringsinstitutets ansvar gentemot andelsägarna 

kommer att skärpas genom implementeringen av UCITS V-direktivet och AIFMD. Det rättsliga 

efterspelet är ännu inte över, men andelsägarnas försök att få sin sak prövad gentemot UBS 

                                                           
36

 Prop. 2002/03:150 s. 121. 
37

 A. prop. s. 120. 
38

 Se punkt 4.2 nedan. 
39

 COM(2012) 350 Final, s. 2f. 
40

 De Lavenere Lussan, Financial Times Guide to Investing in Funds ePub eBook, s. 68 – 72. 
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och andra inblandade parter har hittills inte lett till någon framgång.41 Fallet belyser hur svårt 

det är att skapa ett fullgott skydd för konsumenter på det finansiella området. För 

värdepappersfonder har förvaringsinstitutet en central roll. Värdepappersfonder kan sägas 

vara strukturerade enligt ett trepartsavtal mellan andelsägare, fondbolag och 

förvaringsinstitut. Således räcker det inte med att reglera en part i förhållandet, men fram till 

finanskrisen fokuserade regleringarna huvudsakligen på fondbolagen och i synnerhet 

fonderna. Först genom UCITS V-direktivet och AIFMD ställs hårdare krav på 

förvaringsinstituten.  

 

3 FRÅN AKTIEFONDER TILL VÄRDEPAPPERSFONDER 

3.1 Näringsrättslig reglering 

Fonder är som nämndes ovan en populär sparform i Sverige idag och nästan alla svenskar har 

någon form av sparande i fonder. Historiskt har det däremot inte alltid varit på det sättet. De 

första företagen för kollektiva investeringar utgjordes av investmentbolag organiserade som 

aktiebolag och aktiefondsföretag som strukturerades genom avtal mellan innehavaren av ett 

fondandelsbevis och förvaltaren.42 Investmentbolagen var till skillnad från aktiefondsföretagen 

ofta upptagna till handel på en börs och reglerades i ABL samt underkastade regler enligt 

noteringsavtalet med börsen.43 Behovet av reglering av företag för kollektiva investeringar 

ansågs därför framförallt vara riktat mot aktiefondsföretagen, de fonder man idag kallar 

värdepappersfonder och specialfonder.  

Departementschefen förklarade i förarbetena till aktiefondslagen behovet av reglering med 

att sparandet i värdepappersfonderna framförallt riktade sig mot småsparare.44 Vid 

förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter är inte alltid allmänna civil- och 

associationsrättsliga regler lämpade som underlag för sådana rättsförhållanden. På den 

svenska fondmarknaden reglerades åtaganden mellan näringsidkaren och konsumenten 

framförallt genom de avtal dessa ingått. Konsumenten, dvs. andelsägaren hade inget 

inflytande över förvaltningen eller skötseln av fonden. Därför föreslog man att 

värdepappersfonderna och fondbolagen skulle bli föremål för Finansinspektionens tillsyn för 

att därigenom tillgodose andelsägarnas krav på trygghet.  

                                                           
41

 Kelleher, http://www.ft.com/home/europe 
42

 Prop. 1974:128 s. 29 – 34. 
43

 A. prop. s. 91.  
44

 A. prop. s. 92. 
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Därutöver föreslog man att värdepappersfonderna skulle ha en viss fastställd form och att 

fondbolagen skulle ha vissa lagstadgade skyldigheter gentemot andelsägarna. 

Värdepappersfonderna skulle inte vara juridiska personer, utan fondbolaget skulle vid var tid 

företräda fonden.45 Man hänvisade till att det saknades för ändamålet lämpliga 

associationsformer som kunde anpassas för konstruktioner med öppna fonder. Vidare skulle 

varje värdepappersfond ha fondbestämmelser som utgjorde ramarna för fondbolagets 

förvaltning av fonden. Fondbolaget skulle i sin tur vara ett svenskt aktiebolag med syfte att 

förvalta fondens medel i överenstämmelse med gällande lag och fondbestämmelser. Fondens 

medel fick inte heller utmätas för fondbolagets skulder och skulle därför förvaras åtskilt från 

fondbolagets medel hos ett på förhand utsett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skulle 

förutom att förvara fondens medel dessutom kontrollera att fondbolaget vid förvaltningen 

följde gällande lag och fondbestämmelser.  

Förslaget till den nya lagen behandlade också inom vilka ramar en värdepappersfonds 

medel fick placeras. Frågan diskuterades i den utredning som föregick lagförslaget. I 

anglosaxiska truster fanns det truster där förvaltaren helt fritt fick avgöra vilka värdepapper 

som skulle ingå i fonden, s.k. flexible trusts.46 Därutöver fanns det truster där förvaltaren 

saknade rätt att omplacera fondens medel, s.k. fixed trusts. Utredarna bedömde att det vida 

förvaltningsmandatet i flexible trusts kunde leda till att förvaltaren ägnade sig åt osund 

spekulation och att fixed trusts var en alltför stel form. Utredarna ansåg därför att det bästa 

alternativet var att ordna värdepappersfonder som s.k. semifixed trusts, där 

förvaltningsmandatet var begränsat inom vissa på förhand givna ramar enligt 

fondbestämmelser och lag.  

Utöver ramarna i fondbestämmelserna diskuterades vilka sorters tillgångar en 

värdepappersfond skulle få investera i. I vissa Schweiziska fonder var det möjligt att investera 

medel i fastigheter. Utredarna menade dock att eftersom förslaget gällde öppna fonder var det 

viktigt att kunna fastställa tillgångarnas värde och snabbt omsätta dessa i reda pengar.47 Därför 

borde placeringsmöjligheterna begränsas till aktier, obligationer eller andra värdepapper som 

var registrerade vid svensk eller utländsk fondbörs. Alternativt kunde värdepappren också vara 

registrerade vid Svenska fondhandlarföreningens kurslista. Dessa värdepapper var 

kontrollerade av den börs vid vilken de var registrerade. Värdet på värdepappren kunde vid var 

tid fastställas till marknadspris. Departementschefen vidhöll utredningens förslag och 
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 Prop. 1974:128 s. 110 – 126.  
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 SOU 1969:16 s. 45f.  
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konstaterade att motsvarande riktlinjer utfärdats av Europarådet och OECD.48 Vidare anförde 

man i propositionen att lagen borde innehålla ett uttryckligt krav på att fondens medel 

placerades med beaktande av en lämplig sammansättning av värdepapper för att åstadkomma 

riskspridning.  

1974 års proposition var förutseende på framförallt ett mycket betydelsefullt plan. Det 

förslag som regeringen presenterade baserades till stora delar på de riktlinjer som OECD och 

Europarådet utfärdat under 1970-talet.49 Den svenska aktiefondslagen var därmed på många 

sätt harmoniserad med de riktlinjer som senare kom att ligga till grund för den europeiska 

fondregleringen. När väl aktiefondslagen reviderades under slutet av 1980-talet och 

anpassades efter det av EEG utfärdade UCITS-direktivet delade den svenska fondregleringen 

redan många av de karaktärsdrag som utmärkte UCITS-direktivet. Särskilt vad avsåg krav på 

konsumentskydd, att fonderna skulle vara öppna samt att varje fond skulle ha 

fondbestämmelser och ett utsett förvaringsinstitut.  

 

3.2 UCITS-direktivet 

Ungefär vid samma tidpunkt som den svenska aktiefondslagen tillkom bedrev EU-

kommissionen en utredning om hur en lämplig reglering av företag för kollektiva investeringar 

skulle kunna se ut.50 Kommissionen såg ett behov av att harmonisera fondområdet eftersom 

den europeiska marknaden för fonder var heterogen vilket ledde till olika 

konkurrensförutsättningar för fondbolag inom EEG. Dessutom skiljde sig skyddet för 

andelsägarna mellan de olika medlemsstaterna. Genom implementeringen av UCITS I-

direktivet togs ett steg i syfte att harmonisera kapitalmarknaderna inom EEG. Därigenom 

skulle olika konkurrensförutsättningar åtgärdas och konsumentskyddet stärkas. Det 

ursprungliga förslaget lanserades redan 1976, men först 1988 kom det slutgiltiga UCITS I-

direktivet att implementeras inom EEG.  

Sverige var vid tidpunkten för implementeringen av UCITS I-direktivet inte medlem i EEG 

men valde trots det att implementera direktivet genom lagen om värdepappersfonder.51 

Dessutom valde man att delvis ha kvar nationell lagstiftning för vissa fonder genom nationella 

fonder, sådana fonder som idag betecknas specialfonder. Syftet med att delvis ha kvar en 

nationell fondlagstiftning var att vid sidan om UCITS-fonderna ha en mer flexibel reglering 

avsedd för den svenska fondmarknaden. Man påpekade särskilt att det inte torde vara tillåtet 
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 Prop. 1989/90:153 s. 33 och prop. 1974:128 s. 102 – 136.  
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att ha en nationell reglering som var för lik UCITS-direktivets reglering. Därför skulle de svenska 

nationella fonderna ha vidare placeringsinriktning och friare regler. Det skulle kanske vara 

nyttigt för Finansinspektionen att påminnas om att specialfonder i grunden är andra fonder än 

UCITS-fonder och att man inte ska försöka göra dessa för lika UCITS-fonder.  

I praktiken förändrades inte särskilt mycket vad gäller de svenska fondernas reglering 

genom implementeringen av UCITS I-direktivet. Värdepappersfonderna hade redan innan 

UCITS I-direktivet varit utrustade med relativt omfattande regler i syfte att skydda 

konsumenter. I och med implementeringen av UCITS I-direktivet genomfördes däremot än mer 

detaljreglering framförallt vad avsåg fondernas sammansättning. Tidigare hade 

aktiefondslagen ställt krav på att värdepappersfonderna skulle ha en lämplig sammansättning 

av värdepapper för att uppnå riskspridning. Genom UCITS I-direktivet infördes nya 

begränsningar för hur stor koncentration av enskilda innehav en fond fick ha.52 Dessutom 

ställdes nya detaljerade krav på fondbolagets informationsskyldighet gentemot andelsägarna. 

För varje fond skulle det upprättas en informationsbroschyr, vilket egentligen är detsamma 

som prospekt vad avser andra värdepapper.53 Av rädsla för begreppsförvirring valde 

lagstiftaren att benämna prospekt i fondsammanhang för informationsbroschyr. I efterhand 

kan man ifrågasätta om man verkligen lyckades undvika begreppsförvirring. För aktier, 

obligation och derivatinstrument används begreppet prospekt utan att det för den sakens skull 

rendera i förvirring. Enbart för fonder används begreppet informationsbroschyr, ett begrepp 

som snarare för tankarna till något man tilldelas på en turistbyrå än ett finansiellt institut.  

En del i de konsumentskyddande regler som tillkom genom aktiefondslagen var reglerna 

kring tillåtna tillgångar. Genom UCITS I-direktivet infördes nya mer detaljerade regler för vilka 

värdepapper som ansågs tillåtna i en värdepappersfond. I förarbetena påpekades att 

utvecklingen gick mot friare och mer flexibla placeringsbestämmelser för fonder, men att 

UCITS I-direktivet medförde strikta emittentsbegränsningar, s.k. limiter avseende överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument.54 I och med UCITS I-direktivet fick 

värdepappersfonder möjlighet att placera i derivatinstrument, såsom option och terminer.55 

Ytterligare en nyhet, om än sparsamt omnämnd i förarbetena var att värdepappersfonderna 

föreslogs få placera medel i andra fonder.56 På en rad i den allmänna motiveringen framgår att 

fonder i viss omfattning får placera i andra aktiefonder.  
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Det placeringsbestämmelser som introducerades genom UCITS I-direktivet är i stort sett 

oförändrade idag. Värdepappersfonder har sedan UCITS III-direktivet genomfördes möjlighet 

att investera också i OTC-derivat.57 Vilka värdepapper som i praktiken avses med de tillåtna 

tillgångarna har emellertid ändrats. Särskilt avseende de överlåtbara värdepapper och 

fondandelar. För att klargöra vilka typer av överlåtbara värdepapper respektive fondandelar 

som värdepappersfonder får placera medel i krävs djupare analys av regelverk och 

myndighetspraxis.  

 

4 AKTIER OCH ANDRA DELÄGARRÄTTER 

4.1 Överlåtbara värdepapper 

Begreppet överlåtbara värdepapper förekommer både i UCITS-direktivet och i MiFID. 

Begreppet överensstämmer i vissa delar mellan de båda regelverken men skiljer sig på några 

punkter. I MiFID omfattas penningmarknadsinstrument och vissa typer av derivatinstrument 

som inte omfattas av begreppet i UCITS-direktivet.58 När man talar om överlåtbara 

värdepapper i UCITS-direktivets mening bör man iaktta att det finns omfattande regler för hur 

begreppet ska tolkas, som inte återfinns i MiFID. Överlåtbara värdepapper har specificerats 

genom direktiv 2007/16/EG om tillåtna tillgångar, nedan direktivet om tillåtna tillgångar och 

ska som utgångspunkt tolkas enligt UCITS-direktivet.  

Enligt 5 kap. 3 § LVF får värdepappersfonder placera sina medel i överlåtbara värdepapper 

som är eller inom ett år från emissionen avses bli (1) upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, eller (2) föremål för regelbunden handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Med reglerad marknad 

menas sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 5 § 20 p. VpmL. Vad som avses med handel 

vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för marknaden har förtydligats genom 

ett av Finansinspektionen utfärdat sanktionsbeslut. Med sådan marknad avses en marknad 

som motsvarar kraven på reglerad marknad.59 Sanktionsbeslutet rörde fondbolaget Remium 

AB, nedan benämnt Remium, som förvaltade specialfonden Remium Småbolag Sverige. 

 

Remium hade placerat mer än tio procent av fondens medel i olika bolag listade vid 

handelsplattformarna First North och Aktietorget.
60

 Fonden saknade undantag från 
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bestämmelsen i 5 kap. 5 § LIF, numera LVF, som anger att högst tio procent av fondens 

medel får placeras i onoterade överlåtbara värdepapper. Finansinspektionen gjorde 

därmed bedömningen att Remium både brutit mot fondbestämmelserna och LIF. 

Handelsplattformar såsom First North och Aktietorget utgör enligt Finansinspektionen inte 

sådana marknader som är reglerade och öppna för allmänheten enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. 

LIF. Överlåtbara värdepapper som handlas på handelsplattformar är därmed att anse som 

onoterade överlåtbara värdepapper enligt 5 kap. 5 § LVF.  

 

I praktiken omfattar alltså 5 kap. 3 § LVF enbart sådana överlåtbara värdepapper som är 

upptagna till handel på en reglerad marknad. Vad som faktiskt avses med marknad som är 

reglerad och öppen för allmänheten enligt 5 kap. 3 § 1 st. 2 p. LVF är något oklart. I förarbetena 

till VpmL framgår att handelsplattformar inte bör ses som en sådan marknad som anges i 5 

kap. 3 § 1 st. 2 p. LVF.61 Det ska dock tilläggas att förarbetena inte motiverar ställningstagandet 

med mer än att ändringen inte avsåg mer än en redaktionell ändring och att regeln syftar på 

begreppet reglerad marknad. Med hänsyn till de något otydliga förarbetena kan vikten av 

dessa ifrågasättas. Luxemburgs motsvarighet till Finansinspektionen, CSSF, har till skillnad från 

Finansinspektionen klassificerat en handelsplattform enligt artikel 4(15) MiFID som en 

marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.62 Det råder därmed viss osäkerhet i hur 

UCITS-direktivet ska tolkas, men tillsvidare torde Finansinspektionens tolkning ses som 

vägledande för värdepappersfonder. Utöver marknadsplatser enligt 5 kap. 3 § LVF får som 

nämndes ovan värdepappersfonder placera upp till tio procent av fondförmögenheten i 

onoterade överlåtbara värdepapper, enligt 5 kap. 5 § LVF.63  

Överlåtbara värdepapper utgörs av (1) aktier och aktierelaterade värdepapper, samt (2) 

obligationer och andra skuldförbindelser, dock inte penningmarknadsinstrument, 1 kap. 1 § 26 

p. LVF. CESR, numera ESMA, har vidare definierat vad som är tillåtna överlåtbara värdepapper i 

CESRs guidelines on eligible assets och i direktivet om tillåtna tillgångar, som implementerats i 

svensk rätt genom FFFS 2008:11, numera FFFS 2013:9. I 24 kap. FFFS 2013:9 beskrivs de 

finansiella instrument som utgör tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, dessa gäller också för 

uttolkning av vilka instrument som är tillåtna för specialfonder.  

24 kap. 1 § FFFS 2013:9 stadgar sju rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett överlåtbart 

värdepapper ska anses utgöra ett tillåtet överlåtbart värdepapper enligt LVF. Ett överlåtbart 

värdepapper anses som tillåtet om (1) den potentiella förlusten inte överstiger det belopp som 
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betalats för instrumentet, (2) likviditeten i instrumentet äventyrar inte fondens möjlighet att 

bemöta begäran om inlösen, enligt 4 kap. 13 § 1 st. LVF, (3) det finns tillförlitlig värdering i 

form av, (i) avseende värdepapper enligt 5 kap. 3 § LVF, marknadsinformation eller (ii) 

avseende värdepapper 5 kap. 5 § LVF, periodisk värdering av emittenten eller från kvalificerad 

investeringsanalys, (4) det finns lämplig information om instrumentet i form av, (i) avseende 

värdepapper enligt 5 kap. 3 § LVF, regelbunden, korrekt och omfattande information till 

marknaden eller (ii) avseende värdepapper enligt 5 kap. 5 § LVF, regelbunden och korrekt 

information till fondbolaget, (5) de är försäljningsbara, (6) förvärvet är förenligt med fondens 

fondbestämmelser och (7) fondbolagets riskhanteringssystem enligt 5 kap. 2 § LVF kan på ett 

tillfredställande sätt fånga upp risker med värdepappret.  

 

4.1.1 Begränsad förlust 

För att ett värdepapper ska anses som ett tillåtet överlåtbart värdepapper får den potentiella 

förlusten inte överstiga det belopp som betalats för instrumentet. Det innebär att vissa typer 

av värdepapper som kan leda till större förluster än vad värdepappret kostade från början inte 

är tillåtna överlåtbara värdepapper. Det begränsar värdepappersfonders möjlighet att 

investera i värdepapper där ansvaret inte är begränsat, exempelvis kan inte en 

värdepappersfond inträda som komplementär med obegränsat ansvar i ett svenskt 

kommanditbolag. Syftet med begränsningen är att värdepappersfonder inte ska åta sig 

förpliktelser i värdepapper där förlusten är oöverskådlig.  

I vissa fall kan man tänka sig att fonden ifråga åtar sig att eventuellt köpa fler aktier vid köp 

av enstaka aktier, eller inom ramen för delägarskap i ett bolag åtar sig att skjuta till en på 

förhand bestämd kapitalinsats. I sådana fall är det inte att anse som att värdepappersfondens 

förlust är större än det investerade beloppet, utan sådana åtaganden får anses ingå i det 

investerade beloppet.  

 

4.1.2 Tillförlitlig värdering och lämplig information 

Vad gäller tillförlitlig värdering och lämplig information skiljer sig rekvisiten vad avser noterade 

överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 3 § LVF och onoterade överlåtbara värdepapper 

enligt 5 kap. 5 § LVF. Vad avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en 

marknad som avses i 5 kap. 3 § LVF, ställs krav på korrekt, tillförlitlig och regelbunden 

prissättning antingen. Sådan prissättning kan åstadkommas genom marknadspriser eller i form 

av en värdering som är oberoende i förhållande till emittenten av värdepappret. Det ska även 
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finnas regelbunden, korrekt och omfattande information till marknaden om värdepappret, 

eller i tillämpliga fall den portfölj i vilken värdepappret ingår.  

För onoterade överlåtbara värdepapper som omfattas av 5 kap. 5 § LVF ska det finnas 

periodisk värdering som härrör från emittenten av värdepappret eller från en kvalificerad 

investeraranalys. Vad som avses med kvalificerad investeraranalys är inte definierat, istället 

måste vägledning sökas utifrån den rent språkliga lydelsen. Med kvalificerad investeraranalys 

avses sannolikt en aktiv analys av kassaflöden m.m. utförd av en revisor eller någon med 

motsvarande kompetens. Värt att notera är att den som utför värderingen måste vara 

oberoende från den person som faktiskt förvaltar fonden.64 Förvaltaren får inte parallellt 

värdera den portfölj denne förvaltar, i sådana fall riskerar intressekonflikter att uppstå 

eftersom förvaltaren har intresse av att fondens resultat är så bra som möjligt. 

Finansinspektionen hänvisar till de överväganden som gjordes vid Finansinspektionens 

ingripande mot Carnegie.65 I Carnegie utfördes värderingen av bankens tradingportfölj utav 

samma personer som förvaltade portföljen. Finansinspektionen slog fast att förvaltarna haft 

intresse av att värdera portföljen över portföljens faktiska värde. Finansinspektionen har i ett 

sanktionsbeslut från 2005 gett viss vägledning för hur onoterade överlåtbara värdepapper inte 

bör värderas.66 

 

Kaupthing Fonder AB, nedan Kaupthing förvaltade två fonder som placerat medel i aktier i 

ett privat aktiebolag. Kaupthing hade vid förvärvet den 13 oktober 2000 värderat 

respektive aktie till 37,71 kr. Aktierna värderades därefter fortlöpande enligt inköpspriset 

fram till 30 september 2003, då Kaupthing beslöt att skriva ner värdet på aktierna till 1,19 

kr per aktie vilket motsvarade aktiernas substansvärde. Enligt den tidigare lydelsen i LVF 

som gällde vid tiden skulle innehaven i fondernas portföljer värderas enligt den metod 

som framgick av fondbestämmelserna. I fondbestämmelserna för fonderna framgick att 

värdering i första hand skulle göras till marknadsvärde. Om något marknadsvärde 

saknades skulle innehaven värderas enligt en objektiv värderingsmetod. 

Finansinspektionen slog fast att det saknats marknadsvärde och att den värdering 

Kaupthing genomfört inte varit objektiv. Vidare slog man fast att det inte var förenligt med 

sund fondverksamhet skriva ned värdet med 96 procent efter att i tre år felaktigt ha 

värderat aktierna till inköpspris. Genom att värdera aktierna fel hade andelsägarna i 

fonderna lidit skada eftersom fondernas NAV inte återspeglat det sanna värdet av 

fondförmögenheten. 

 

Att enbart värdera ett värdepapper enligt inköpspris är enligt Finansinspektionen inte att anse 

som tillförlitlig värdering i de fall då marknadsvärde saknas. Det är dessutom viktigt att 
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fondbolaget värderar sitt innehav korrekt eftersom det annars riskerar stå i strid med 

andelsägarnas gemensamma intresse.67 I fallet hade fondernas NAV satts för högt, därmed 

gynnades andelsägare som löste in sina andelar innan den 30 september 2003 på kvarvarande 

andelsägares bekostnad.  

 

4.1.3 Likviditet och försäljningsbarhet 

Överlåtbara värdepapper måste vara likvida enligt 24 kap. 1 § 2 p. FFFS 2013:9, det innebär att 

likviditeten inte får riskera fondens möjlighet att möta inlösenbegäran från andelsägarna enligt 

4 kap. 13 § 1 st. LVF. Eftersom likviditeten i ett enskilt värdepapper kan variera bedöms inte 

det enskilda värdepapprets likviditet, utan likviditeten är baserad på den totala portföljen. För 

överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad finns en presumtion för att 

värdepappren är likvida.  

För att ett överlåtbart värdepapper ska anses tillåtet i en värdepappersfond ska det enligt 

24 kap. 1 § 5 p. FFFS 2013:9 vara försäljningsbart. Vid CESR:s konsultationer inför utfärdandet 

av CESR:s riktlinjer för tillåtna tillgångar diskuterades innebörden av att ett värdepapper är 

försäljningsbart.68 CESR hade inledningsvis beskrivit att ett värdepapper måste vara fritt 

försäljningsbart på kapitalmarknaderna, men valde efter kritik från branschhåll att ta bort 

orden fritt och på kapitalmarknaderna, vilket resulterade i att det enda kravet var att 

värdepappret ifråga var försäljningsbart.  

Vidare förklarade CESR att UCITS-fonder kan investera i överlåtbara värdepapper som inte 

är fritt försäljningsbara överlåtbara värdepapper, förutsatt att man är medveten om 

restriktionerna i överlåtbarheten och kan möta andelsägares begäran om inlösen. Detta blir än 

mer tydligt i punkt 17 i CESR:s riktlinjer för tillåtna tillgångar, där framgår under 2(1) att en 

UCITS-fond måste bedöma försäljningsbarheten utifrån ifall fonden uppfyller kraven i artikel 37 

i UCITS-direktivet, motsvarande regleringen i 4 kap. 13 § 1 st. i LVF.69 Försäljningsbarhet och 

likviditet ska enligt CESR i praktiken bedömas på samma sätt. När man diskuterar likviditet i ett 

värdepapper måste hänsyn tas till likviditeten på portföljnivå i fonden, det kan därmed enligt 

CESR:s tolkning vara tillåtet att investera i illikvida värdepapper så länge som dessa inte 

riskerar likviditeten på portföljnivå i fonden. Värdepapper som är illikvida är alltså inte 

diskvalificerade som överlåtbara värdepapper. För överlåtbara värdepapper som är upptagna 

till handel på en reglerad marknad föreligger dock en presumtion för att dessa är 

försäljningsbara.  
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4.1.4 Förenlighet med fondbestämmelser och riskhantering 

För det första bör det ifrågasättas om rekvisitet, att det överlåtbara värdepappret ska vara 

förenligt med fondens fondbestämmelser, verkligen är ett rekvisit för att bedöma om det 

överlåtbara värdepappret är ett tillåtet överlåtbart värdepapper eller inte. Bedömningen av 

om ett överlåtbart värdepapper är förenligt med fondbestämmelserna hör inte per automatik 

till frågan om ett värdepapper generellt sett är ett tillåtet överlåtbart värdepapper. Det är ett 

märkligt rekvisit eftersom alla investeringar som inte är förenliga med fondens 

fondbestämmelser, per definition inte är tillåtna tillgångar i den specifika fonden.  

Fondbolag är enligt 5 kap. 2 § LVF skyldiga att ha ett system för riskhantering, som på ett 

adekvat sätt gör det möjligt för fondbolaget att bedöma den risk som är knuten till de 

tillgångar som ingår i fonden. Ett fondbolag ska ha interna regler och processer för 

riskhantering i syfte att kunna bedöma hur tillgångarna i fonderna påverkar respektive fonds 

riskprofil, 8 kap. 2 – 8 § § FFFS 2013:9. För att ett överlåtbart värdepapper ska anses som 

tillåtet måste det vara möjligt för fondbolaget att på ett tillfredställande sätt fånga upp de 

risker som är förenliga med värdepappret.  

 

4.1.5 Stängda fonder 

Som framgår av punkt 2.3 ovan finns det både öppna och stängda fonder. Öppna fonder 

karakteriseras av att de är öppna för in- och utträde och andelarna återköps på andelsägarens 

begäran. Stängda fonder består av ett fast antal andelar som inte återköps av fonden på 

andelsägarnas begäran. Sådana andelar överlåts istället på andrahandsmarknaden, i vissa fall 

är sådana andelar upptagna till handel på reglerad marknad enligt 5 kap. 3 § LVF. I andra fall är 

andelarna onoterade enligt 5 kap. 5 § LVF.  

Eftersom UCITS-direktivet enbart omfattar öppna fonder kan stängda fonder inte 

klassificeras som fondandelar enligt bestämmelserna i 5 kap. 15 § LVF. Enligt CESR:s 

bedömning var därför andelar i stängda fonder att jämställa med överlåtbara värdepapper och 

borde därmed omfattas av begreppet överlåtbara värdepapper.70 Stängda fonder måste enligt 

24 kp. 2 § 1 st. 1 och 2 pp. FFFS 2013:9 (i) först och främst uppfylla de sju rekvisit som gäller för 

tillåtna överlåtbara värdepapper enligt 24 kap. 1 § FFFS 2013:9. (ii) Utöver de sju rekvisiten 

måste stängda fonder även omfattas av system för företagsstyrning och (iii) för det fall 

förvaltaren av fonden är extern, måste förvaltaren omfattas av nationell reglering som syftar 

till att skydda investerare.  
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Det är oklart vad man menar med system för företagsstyrning, men det torde enligt CESR ta 

sikte på någon form av corporate governance som normalt gäller för exempelvis aktiebolag.71 

Vad avser nationell reglering av förvaltaren menar CESR att denna måste stå under någon sorts 

nationell tillsyn med syfte att säkerställa investerarskydd.72 Utöver detta tillägger CESR att ur 

deras synvinkel möjliggör reglerna för överlåtbara värdepapper att värdepappersfonder får 

investera i stängda fonder såsom fastighetsfonder och private equity-fonder, samt att andra 

fonder kan omfattas under förutsättning att de uppfyller rekvisiten för överlåtbara 

värdepapper.73 CESR tillägger dock att vissa ”hedgefonder” inte lämnar tillräcklig information 

till marknaden för att anses som tillåtna investeringar.  

CESR föreskrev uttryckligen att fastighetsfonder och private equity-fonder kan utgöra 

sådana tillåtna överlåtbara värdepapper som avses med UCITS-direktivet. Den formuleringen i 

kombination med tidigare praxis från Finansinspektionen har legat till grund för att fondbolag 

sett det som möjligt att investera i olika typer av stängda fonder inom ramen för UCITS-

direktivet. Särskilt private equity-fonder bygger ofta på kommanditbolag eller utländska 

motsvarigheter såsom limited partnerships enligt anglosaxisk modell eller société en 

commandite i Luxemburg. I en promemoria från 1997 angav Finansinspektionen hur man såg 

på tillåtna överlåtbara värdepapper avseende andelar i kommanditbolag.74 Finansinspektionen 

förklarade att andelar i kommanditbolag kunde utgöra fondpapper, numera överlåtbara 

värdepapper, förutsatt att de uppfyllde vissa krav.  

I normalfallet är inte andelar i kommanditbolag överlåtbara eftersom överlåtelse i regel 

kräver samtycke av bolagsmännen.75 Andelar skulle därmed vara otillåtna såvida inte 

fondbolaget träffat ett uttryckligt avtal om att överlåtelse av andelarna inte krävde samtycke 

från övriga bolagsmän, ett sådant avtal kunde exempelvis träffas i form av ett s.k. side letter till 

ett befintligt partnerskapsavtal. Om ett uttryckligt avtal om överlåtelse fanns på plats kunde en 

värdepappersfond investera i andelar i kommanditbolag förutsatt att (i) fondbolaget inte 

inträdde som komplementär, (ii) fondbolaget inte förvärvade andelar i kommanditbolag för att 

sedan inträda som bolagsman i detsamma, utan enbart som kommanditdelägare, (iii) hela 

insatsen betalades på en gång, (iv) fondbolaget inte åsidosatte 3 kap. 3 § i lagen om 

handelsbolag och enkla bolag, (v) fondens förvärv registrerats hos Patent- och 

registreringsverket, (vi) kommanditbolagets firma innehöll ordet ”kommanditbolag”, (vii) om 

inte andelarna var upptagna till handel på en börs, att investeringen inte översteg 10 % 
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gränsen för onoterade innehav och (viii) fondbolaget tillsammans med förvaringsinstitutet 

upparbetat rutiner för köp, försäljning och värdering av andelarna samt registrering hos 

Patent- och registreringsverket.  

Genom Finansinspektionens promemoria 1997 öppnades möjligheten för 

värdepappersfonder att med Finansinspektionens goda minne investera i private equity-

fonder. I och med CESR:s uttolkning av begreppet överlåtbara värdepapper fortsatte 

fondbolagens uppfattning vara att sådana investeringar var tillåtna. Den uppfattningen kom 

dock att ändras i och med flera sanktionsbeslut från Finansinspektionen 2010 och framåt, som 

gett uttryck för en mer restriktiv tolkning av begreppet överlåtbara värdepapper än den 

Finansinspektionen och CESR tidigare tillämpat.  

 

4.2 Finansiella instrument 

Det som nämnts ovan får anses utgöra grunden för att avgöra vilka aktier som omfattas av 

tillåtna överlåtbara värdepapper. I Kaupthing-fallet från 2005 hade fondbolaget förvisso 

misslyckats med att värdera det onoterade innehavet. Däremot föranledde sanktionsbeslutet 

ingen diskussion om aktier i privata aktiebolag var tillåtna tillgångar i värdepappersfonder eller 

inte. Tvärtom utgick både Finansinspektionen och fondbolagen vid tiden för beslutet från att 

aktier i privata aktiebolag var att hänföra till sådana onoterade överlåtbara värdepapper som 

omfattades av 5 kap. 5 § LVF.  

Tillsyn av näringspliktig verksamhet kan mycket förenklat göras på åtminstone två sätt. Ett 

sätt är att på förhand ge marknaden vägledning genom riktlinjer om hur man har för avsikt att 

tolka regelverk och lagstiftning. Ett annat sätt är att inte ge de näringsrättsliga subjekten någon 

vägledning på förhand och istället bedriva vägledning genom sanktionsbeslut. 

Finansinspektionen har valt att bedriva sin tillsyn genom det sistnämnda sättet. Det leder inte 

enbart till omfattande rättsosäkerhet för fondbolagen utan öppnar även upp för godtyckliga 

bedömningar. Ett exempel på ett sådant fall är Finansinspektionens sanktionsbeslut mot 

Västernorrlandsfonden AB.76 Genom sanktionsbeslutet förtydligade Finansinspektionen sin 

praxis avseende onoterade överlåtbara värdepapper enligt 5 kap. 5 § LVF.  

 

Finansinspektionen hade uppmärksammat att värdepappersfonderna 

Västernorrlandsfonden och Västernorrlandsfonden Likviditet investerat i aktier och 

konvertibla skuldebrev utfärdade av privata aktiebolag. Västernorrlandsfonden AB 

argumenterade för att aktierna och de konvertibla skuldebreven skulle ses som onoterade 
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överlåtbara värdepapper enligt 5 kap. 5 § LIF.
77

 I det läget gjorde Finansinspektionen en 

något oväntad bedömning. Istället för att bedöma aktierna och de konvertibla 

skuldebreven utifrån sina egna föreskrifter, slog man fast att: ”Avgörande för frågan om 

det varit ett tillåtet innehav är, enligt Finansinspektionens bedömning, om aktierna och de 

konvertibla skuldebreven ska räknas som finansiella instrument eller inte.”
78

 Vidare 

menade man att i definitionen av finansiella instrument stadgas att dessa ska vara 

avsedda för handel på värdepappersmarknaden, enligt 1 kap. 1 § 6 p. LIF. Eftersom aktier 

och andra instrument utfärdade av privata aktiebolag inte får spridas till allmänheten 

enligt bestämmelsen i 1 kap. 7 och 8 § § ABL är sådana aktier eller konvertibla skuldebrev 

inte finansiella instrument och kan därmed inte anses vara tillåtna tillgångar i 

värdepappersfonder. 

 

Finansinspektionens argumentation ligger i många avseenden nära sådana överväganden som 

tas upp i förarbetena till VpmL avseende ifall aktier i privata aktiebolag är finansiella 

instrument.79 Detta trots att det slagits fast att överlåtbara värdepapper enligt UCITS-direktivet 

inte är samma begrepp som i MiFID.80 Dessutom kan man ifrågasätta varför 

Finansinspektionen vars föreskrifter bygger på direktivet om tillåtna tillgångar helt bortser från 

att tillämpa de sju rekvisiten för överlåtbara värdepapper enligt 24 kap. 1 § FFFS 2013:9. Det 

ska tilläggas att inget av rekvisiten i 24 kap. 1 § FFFS 2013:9 anger att överlåtbara värdepapper 

måste klassas som finansiella instrument.  

Finansiella instrument definieras i 1 kap. 1 § 7 p. LVF, där framgår att finansiella instrument 

utgörs av överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarkadnadsinstrument, 

derivatinstrument samt annan rätt eller förpliktelse avsedd för handel på 

värdepappersmarknaden. Av definitionen framgår att finansiella instrument även kan utgöras 

av annan rätt eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden. Det behöver 

inte per automatik betyda att också överlåtbara värdepapper ska vara avsedda för handel på 

värdepappersmarknaden. Det finns inga krav på att fondandelar ska vara avsedda för handel 

på värdepappersmarknaden. Fondandelar förväntas normalt sett inte bli upptagna till handel, 

med undantag för ETF:er. Inte heller derivatinstrument behöver vara avsedda för handel på 

värdepappersmarknaden, många derivatinstrument handlas OTC direkt mellan parterna i 

kontraktet. Varför skulle då kravet på att vara avsett för handel på värdepappersmarknaden 

endast vara tillämpbart på överlåtbara värdepapper?  

Dessutom har CESR som nämndes under punkt 4.1.3 ovan övergett ståndpunkten att 

försäljningsbarhet är detsamma som fritt försäljningsbart på kapitalmarknaden. CESR:s 
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riktlinjer ligger i sin tur till grund för såväl direktivet om tillåtna tillgångar som FFFS 2013:9. 

Avgörande för om överlåtbara värdepapper är tillåtna bör vara om de kan klassificeras som 

likvida finansiella tillgångar enligt 5 kap. 1 § 2 st. LVF. Bestämmelsen som tar sikte på vilka 

instrument en värdepappersfond får investera i använder inte ens begreppet finansiella 

instrument utan finansiella tillgångar som för övrigt saknar definition. Som framgår 

uttryckligen i förarbetena till LVF är inte alla typer av tillgångar fonder får placera i formellt sett 

är att hänföra till finansiella instrument. Värdepappersfonder ger däremot andelsägarna 

tillgång till de finansiella marknaderna.81  

Kort efter fallet med Västernorrlandsfonden AB hade Finansinspektionen under 2011 en 

möjlighet att rätta till sin argumentation och faktiskt pröva de sju rekvisiten i 24 kap. 1 § FFFS 

2013:9. Finansinspektionen tog inte chansen utan cementerade sin praxis gällande instrument 

utfärdade av privata bolag och onoterade överlåtbara värdepapper i ytterligare ett fall. 

 

Case Asset Management AB, nedan Case, förvaltade tre specialfonder enligt LIF.
82

 Vid en 

undersökning som Finansinspektionen genomförde visade det sig att Case placerat delar 

av fondernas medel i ett enkelt skuldebrev och ett löpande skuldebrev utfärdade av ett 

privat aktiebolag. Finansinspektionen anförde att varken det enkla eller det löpande 

skuldebrevet kunde anses vara utgöra finansiella instrument, eftersom skuldebrev 

utfärdade av privata aktiebolag typiskt sett inte är avsedda för handel på 

värdepappersmarknaden och därmed inte utgör finansiella instrument eller en likvid 

tillgång enligt LIF.  

 

Problemet med Finansinspektionens sätt att se på överlåtbara värdepapper enligt LVF är att 

den tycks tolka begreppet överlåtbara värdepapper i ljuset av MiFID. Att man tolkar reglerna i 

LVF i ljuset av MiFID är naturligtvis helt fel. LVF måste först och främst läsas i ljuset av UCITS-

direktivet. Emellertid tycks Finansinspektionens praxis tyda på att vissa delar av LVF ska tolkas i 

ljuset av MiFID. Detta trots att lagstiftaren i förarbetena vid genomförandet av direktivet om 

tillåtna tillgångar anger att MiFID inte ska vara vägledande för uttolkningen av överlåtbara 

värdepapper enligt UCITS-direktivet.83 Även förarbetena till MiFID anger att definitionerna i 

fondlagstiftningen har sin grund i UCITS-direktivet och inte i ISD, det direktiv som föregick 

MiFID.84 I artikel 4(18) MiFID definieras överlåtbara värdepapper som värdepapper, utom 

betalningsmedel, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, t.ex. aktier och andra 

värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra 
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enheter samt depåbevis för aktier. UCITS-direktivets definition skiljer sig från MiFID, 

överlåtbara värdepapper definieras enligt artikel 2(1) n) enbart som aktier eller andra 

värdepapper som motsvarar aktier. Det finns därmed inget motsvarande uttryckligt krav i 

UCITS-direktivet på att överlåtbara värdepapper ska kunna bli föremål för handel på 

kapitalmarknaden. 

Det är också anmärkningsvärt att det i förarbetena till VpmL hänvisas till förarbetena 

avseende genomförandet av prospektdirektivet och vad man där avsåg med överlåtbara 

värdepapper.85 I det sammanhanget bör man uppmärksamma att lagstiftaren i förarbetena till 

genomförandet av prospektdirektivet inte utesluter att aktier i privata aktiebolag är finansiella 

instrument.86 Tvärtom skriver man att en tolkning som gjorts är att begreppet utgivna för 

allmän omsättning enbart syftar på sådana delägarrätter eller fordringsrätter, alltså inte aktier 

och att aktier därför inte nödvändigtvis måste vara utgivna för allmän omsättning för att 

räknas som överlåtbara värdepapper.87  

Andra författare har haft en annan syn på begreppet finansiella instrument. Enligt Karin 

Wallin-Norman omfattas endast aktier som omsätts på reglerade marknader av begreppet 

finansiella instrument.88 Emellertid är Wallin-Normans definition för snäv och saknar stöd i 

VpmL. Legaldefinitionen enligt VpmL stadgar att överlåtbara värdepapper ska vara avsedda för 

handel på kapitalmarknaderna. Wallin-Norman tycks ha missuppfattat definitionen, för det 

första torde finansiella instrument inte enbart gälla sådana aktier som faktiskt omsätts, utan 

alla aktier som kan tas upp till handel. För det andra kan begreppet kapitalmarknaden inte 

vara begränsat till reglerade marknader utan omfatta alla möjliga typer av marknadsplatser.  

Oavsett vilken tolkning man gör, bör grunden för uttolkningen av vad som utgör 

överlåtbara värdepapper inom ramen för LVF inte grundas på vad som avses med överlåtbara 

värdepapper enligt MiFID. Utan såsom systematiken är uppbyggd bör bedömningen göras 

utifrån UCITS-direktivet. Eftersom begreppet överlåtbara värdepapper enligt UCITS-direktivet 

även innefattar stängda fonder tyder det på att begreppet inte bör tolkas inom ramen för 

MiFID. Stängda fonder i MiFID omfattas inte av begreppet överlåtbara värdepapper utan av 

definitionen av fondandelar, 1 kap. 4 § 4 p. VpmL. Den skillnaden får konsekvenser eftersom 

det visar på att begreppet överlåtbara värdepapper kan vara vidare i UCITS-direktivet än i 

MiFID.  
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4.3 Slutsats 

Bedömningen av om ett värdepapper är att beteckna som ett tillåtet överlåtbart värdepapper 

bör följa den systematik som framgår av implementeringen av direktivet om tillåtna tillgångar, 

CESR:s riktlinjer och förtydliganden samt FFFS 2013:9. I praktiken måste ett fondbolag som 

önskar säkerställa att man lever upp till de krav Finansinspektionen ställer på tillåtna 

överlåtbara värdepapper även ta del av de sanktionsbeslut Finansinspektionen meddelat andra 

fondbolag. Det är en konsekvens av att Finansinspektionen inte på förhand ger vägledning om 

hur man avser tolka FFFS och LVF.  

Genom Finansinspektionens praxis ska bedömningen göras genom ytterligare ett steg. Den 

första frågan bör lyda: (i) är värdepappret avsett för handel på värdepappersmarknaden? Om 

svaret på frågan är nekande innebär det att värdepappret inte är att anse som ett finansiellt 

instrument och därmed inte ett tillåtet överlåtbart värdepapper. Är svaret jakande på frågan 

måste fondbolaget, (ii) säkerställa att värdepappret uppfyller de sju rekvisiten i 24 kap. 1 § 

FFFS 2013:9. På frågan om det är en tillfredställande ordning är svaret sannolikt nekande, en 

bättre ordning vore om Finansinspektionen valt att tolka LVF i ljuset av UCITS-direktivet.  

Nu ligger det inte i gemene fondbolags intresse att investera i aktier i privata aktiebolag. 

Däremot har Finansininspektionens beslut medfört att det är osäkert huruvida andelar i 

kommanditbolag är tillåtna överlåtbara värdepapper enligt Finansinspektionens tidigare 

bedömning. Slutsatsen av Finansinspektionens bedömning av finansiella instrument avseende 

fallen Västernorrlandsfonden och Case har varit att andelar i kommanditbolag normalt sett 

inte är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Därmed utgör dessa sannolikt inte 

finansiella instrument och är därför inte tillåtna överlåtbara värdepapper. 

Många fondbolag har bedömt att andelar i kommanditbolag inte är finansiella instrument 

och därmed överlåtit eller på andra sätt mönstrat ur dessa innehav ur sina portföljer. 

Intressant i sammanhanget är att andelar i kommanditbolag sannolikt är att hänföra till 

finansiella instrument enligt VpmL. Som nämdes under punkten 2.5 ovan omfattar definitionen 

av fondandelar enligt 1 kap. 4 § 4 p. VpmL i princip alla typer av företag för kollektiva 

investeringar. Andelar i kommanditbolag som utgör exempelvis private equity-fonder omfattas 

därmed av fondandelsbegreppet och är finansiella instrument enligt VpmL enbart på grund av 

att de är företag för kollektiva investeringar.  

I LVF omfattas stängda fonder istället av begreppet överlåtbara värdepapper, enligt 24 kap. 

2 § FFFS 2013:9. Med Finansinspektionens metodik målar man här in sig i ett hörn, avgörande 

för om en fond är att anse som ett finansiellt instrument bör inte vara ifall fonden är avsedd 

för handel på värdepappersmarknaden. Eftersom fonder normalt inte är avsedda för handel, 
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omfattas stängda fonder enligt LVF av begreppet överlåtbara värdepapper under förutsättning 

att andelarna uppfyller kraven i 24 kap. 1 § FFFS 2013:9. Som nämndes under punkt 4.1.3 ovan 

saknas det i praktiken krav på försäljningsbarhet då detta ska bedömas på portföljnivå. Private 

equity-fonder som är strukturerad som ett kommanditbolag är stängda fonder som inte är 

avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Andelarna i sådana fonder ska enligt VpmL 

bedömas som finansiella instrument så länge de är att hänföra till fondandelsbegreppet i 

VpmL.  

När det gäller LVF är stängda fonder särreglerade men det finns inget skäl till att hänföra 

dessa till något annat än finansiella instrument då stängda fonder avser företag för kollektiva 

investeringar. Därmed kan man argumentera för att andelar i stängda fonder generellt sett är 

att hänföra till finansiella instrument på värdepappersområdet. En värdepappersfond bör 

därmed kunna investera i andelar i kommanditbolag förutsatt att dessa utgör företag för 

kollektiva investeringar och uppfyller kraven i 24 kap. 1 § FFFS 2013:9. Rättsläget är emellertid 

alltför osäkert för att med säkerhet avgöra hur Finansinspektionen kommer bedöma dylika 

andelar i kommanditbolag. Man bör med beaktande av den allmänna rättsosäkerheten avråda 

fondbolag från att placera värdepappersfonders medel i andelar i kommanditbolag som är 

företag för kollektiva investeringar.  

 

5 ANDELAR I FONDER 

5.1 Fondandelar 

Värdepappersfonder får investera i fondandelar som lever upp till kraven i 5 kap. 15 § LVF. Däri 

stadgas att medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i (1) andra värdepappersfonder, 

(2) andra UCITS-fonder och (3) specialfonder eller utländska AIF:er som uppfyller 

förutsättningarna i 4 kap. 2 eller 3 §§ eller 5 kap. 6 § 1 st. 1p eller 2 st. eller 11 § 1 st. 1 p. i LAIF, 

förutsatt att fonderna (a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. LVF, 

(b) tillämpar principen om riskspridning, (c) är öppna för utträde och ger andelsägarna ett 

likvärdigt skydd som är likvärdigt med det som ges andelsägarna i en värdepappersfond och (d) 

för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse som innehåller sådan 

information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma tillgångarna, ansvarsfrågor, 

avkastning och händelser som inträffat under den aktuella rapporteringsperioden. 

Bestämmelserna i 5 kap. 15 § 1 st. 1 och 2 pp. LVF är inte särskilt komplicerade, en 

värdepappersfond får investera i andra värdepappersfonder och UCITS-fonder. Vad som 

däremot gäller enligt 5 kap. 15 § 3 p. LVF är något otydligt. Vid första anblicken möts läsaren av 
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en mängd hänvisningar till LAIF. Det kan här vara till nytta för framställningen att bena ut 

hänvisningarna och förtydliga vilka typer av specialfonder och utländska AIF:er som omfattas 

av 5 kap. 15 § 1 st. 3 p. LVF.  

 

5.1.1 Specialfonder 

För specialfonder gäller reglerna i 12 kap. LAIF, som i stort överensstämmer med reglerna för 

värdepappersfonder i LVF. Specialfonder är liksom värdepappersfonder kontraktuellt baserade 

fonder som förvaltas på liknande sätt som värdepappersfonder, 12 kap. 1 och 2 §§ LAIF.89 

Specialfonder skiljer sig från värdepappersfonder på så sätt att Finansinspektionen kan medge 

vissa undantag från de regler som gäller för värdepappersfonder. Finansinspektionen kan 

godkänna begränsningar i andelsägarnas rätt att lösa in sina andelar, så att fonden ifråga är 

öppen för inlösen minst en gång om året. Dessutom skiljer sig specialfonder avseende de 

placeringsbegränsningar som gäller för värdepappersfonder. 

Enligt 12 kap. 13 § 2 st. LAIF ska medlen i en specialfond placeras i enlighet med 5 kap. LVF, 

om inte Finansinspektionen tillåtit undantag från reglerna i 5 kap. LVF. Dessutom får 

specialfonder investera i derivatinstrument med andra underliggande tillgångar än de som 

anges i 5 kap. 12 § LVF, förutsatt att derivatinstrument är föremål för handel på en finansiell 

marknad och inte medför en skyldighet att leverera den underliggande tillgången. Med andra 

ord är placeringsmöjligheterna för en specialfond större än för en värdepappersfond, men 

huvudregeln är att specialfonder placerar sina medel enligt 5 kap. LVF.90 Därtill får en 

specialfond även investera i råvaruderivat med exempelvis ädelmetaller eller pork bellies91 som 

underliggande tillgångar, något som en värdepappersfond inte får.92 I fondbestämmelserna för 

en specialfond ska det framgå i vilka avseenden fonden skiljer sig från vad som gäller för 

värdepappersfonder. 

 

5.1.2 Utländska AIF:er 

Vad gäller utländska AIF:er uppställs en rad krav som måste vara uppfyllda för att en 

värdepappersfond ska få placera sina medel i andelar i sådana fonder. Kraven går i princip ut 

på att en utländsk AIF ska motsvara en svensk specialfond. Ett av problemen med att på ett 
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övergripligt sätt definiera vilka typer av AIF:er som omfattas är att AIFMD enbart reglerar 

förvaltarna av AIF:er. Direktivet reglerar inte formen för en AIF och därmed saknas regler för 

placeringsbegränsningar och andelsägares möjlighet till inlösen som finns för svenska 

specialfonder.93 I brist på bättre definition av vad en AIF är har lagstiftaren kopplat tillåtna 

fondandelar i LVF till reglerna om vilka utländska AIF:er som får marknadsföras till icke 

professionella investerare, dvs. konsumenter i Sverige.  

Enligt förarbetena ska de nya reglerna i LAIF inte innebära någon materiell förändring från 

vad som tidigare gällde för oharmoniserade fondandelar som inte var specialfonder, 5 kap. 15 

§ 1 st. 3 p. LIF.94 Även om avsikten är att rättsläget ska vara oförändrat bör försiktighet iakttas 

med att dra slutsatser som att så verkligen är fallet. För det första gör LAIF skillnad mellan 

utländska AIF:er vars förvaltare är svensk eller utländsk. För svenska förvaltare som har 

tillstånd att förvalta AIF:er enligt 3 kap. 1 § LAIF och som vill marknadsföra utländska AIF:er 

gäller reglerna i 4 kap. 2 och 3 §§ LAIF. 4 kap. 2 § 1 st. LAIF reglerar vad som gäller för 

utländska motsvarigheter till specialfonder som är etablerade inom EES och 4 kap. 3 § 1 st. 

LAIF reglerar utländska motsvarigheter etablerade utanför EES. Reglerna syftar till att kraven 

ska motsvara de krav som gäller för specialfonder etablerade i Sverige.  

Utländska EES-baserade förvaltares marknadsföring till konsumenter i Sverige regleras i 5 

kap. 6 § 1 st. 1p. eller 2 st. LAIF som hänvisar till bestämmelserna i 4 kap. 2 § LAIF. Förvaltare 

etablerade utanför EES måste uppfylla kraven i 5 kap. 11 § 1 st. 1 p. LAIF som också den 

hänvisar till 4 kap. 2 § LAIF. Denna något omständliga lagkonstruktion kan hänföras till det 

faktum att LAIF reglerar vad som gäller för förvaltaren av AIF:en ifråga och inte själv AIF:en. 

Kraven för AIF:er som ska marknadsföras mot konsumenter i Sverige syftar till att motsvara de 

krav som gäller för specialfonder. För utländska AIF:er krävs enligt 5 kap. 6 och 11 §§ LAIF att 

förvaltaren har tillstånd från Finansinspektionen för att få marknadsföra andelar i sina fonder i 

Sverige. Det kravet inskränker däremot inte värdepappersfonders möjlighet att investera i 

utländska AIF:er som inte har tillstånd att marknadsföras i Sverige, förutsatt att övriga rekvisit i 

bestämmelserna är uppfyllda.95 Däremot måste värdepappersfonder kontrollera att utländska 

AIF-förvaltare utanför EES står under betryggande tillsyn i sina hemländer, 5 kap. 11 § 1 st. 1 p. 

LAIF. Utländska förvaltare inom EES presumeras stå under betryggande tillsyn.  

Vad som utgör betryggande tillsyn har bland annat förtydligats i CESR:s riktlinjer om tillåtna 

tillgångar och i en promemoria från Finansinspektionen. CESR:s riktlinjer riktar sig framförallt 

mot tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna och där framkommer vissa kriterier som kan 
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tjäna som utgångspunkt för bedömningen.96 CESR framhåller att för betryggande tillsyn ska (i) 

tillsynsmyndigheten kunna etablera ett effektivt informationsutbyte med den myndighet som 

bedriver tillsyn, exempelvis genom att det upprättats ett memorandum of understaning, (ii) 

fonden är auktoriserad i ett OECD-land och (iii) förvaltaren, fondbestämmelserna och 

förvaringsinstitutet är föremål för prövning. Finansinspektionen rekommenderar att 

fondbolaget vid bedömningen av om fonden och förvaltaren står under betryggande tillsyn 

kontaktar Finansinspektionen.97  

Tidigare framgick av 1 kap. 9 § 2 st. 2 p. LIF att fondföretag utanför EES skulle stå under 

betryggande tillsyn, dvs. att själva fonden skulle stå under betryggande tillsyn. Efter införandet 

av 5 kap. 15 § LVF hänvisas inte längre till 1 kap. 9 § LIF, utan istället hänvisas till 

bestämmelsen i 5 kap. 11 § 1 st. 1 p. LAIF som anger att AIF-förvaltare utanför EES ska stå 

under betryggande tillsyn. Den nya bestämmelsen omfattar således inte fonden utan enbart 

förvaltaren. Därmed är det något oklart huruvida en AIF behöver stå under betryggande tillsyn, 

eller om det räcker med att förvaltaren av AIF:en står under betryggande tillsyn. Å ena sidan 

framgår av ordalydelsen att det räcker med att förvaltaren står under tillsyn, medan det å 

andra sidan framgår i förarbetena till LAIF att man inte avsett några materiella ändringar från 

vad som tidigare gällde enligt 5 kap. 15 § LIF.98 Finansinspektionen har i vart fall tidigare 

betonat vikten av att bedöma huruvida fonden står under betryggande tillsyn i sitt hemland, 

det är enligt Finansinspektionens mening av mindre betydelse att förvaltaren står under 

tillsyn.99 Många förvaltare står exempelvis under tillsyn inom EES eller i USA, men förvaltar 

fonder med hemvist i stater utan betryggande tillsyn. Det är exempelvis osäkert om kravet på 

betryggande tillsyn är uppfyllt på Bermuda, Caymanöarna eller Brittiska Jungfruöarna där 

många fonder har sin hemvist.100 Oavsett om man bedömer huruvida fonderna står under 

betryggande tillsyn måste skyddet för andelsägarna motsvara det som gäller för andelsägare i 

värdepappersfonder, 5 kap. 15 § 1 st. 3 p. c) LVF.  

 

5.1.3 Tillåtna andelar i specialfonder och utländska AIF:er 

För att klargöra huruvida andelar i en utländsk AIF kan utgöra fondandelar enligt 5 kap. 15 § 1 

st. 3 p. LVF måste man först kontrollera att de utländska AIF:erna är sådana fondandelar som 

får marknadsföras i Sverige enligt LAIF. Därefter måste andelarna i specialfonder och utländska 
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AIF:er bedömas utifrån kraven i 5 kap. 15 § 1 st. 3 p. a) - d) LVF. För att värdepappersfonder ska 

få placera sina medel i specialfonder och utländska AIF:er som omfattas av 5 kap. 15 § 1 st. 3 p. 

LVF krävs att dessa, a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. LVF, 

det vill säga överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, 

derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut, med de begränsningar som följer av 5 kap. 

LVF. Däremot behöver inte specialfonder eller utländska AIF:er placera i dessa tillgångar enligt 

de emittentsbegränsningar som följer av 5 kap. LVF förutsatt att de enligt b), tillämpar 

principen om riskspridning.101 Dessutom måste fonderna enligt c) vara öppna för utträde och 

ge andelsägarna ett skydd som är likvärdigt det som ges andelsägare i värdepappersfonder. Av 

d) framgår att fonderna måste lämna årsberättelse och halvårsredogörelse som innehåller 

sådan information som är nödvändig för att kunna bedöma tillgångarna, ansvarsfrågor, 

avkastning och händelser som inträffat under den aktuella rapporteringsperioden.  

Att fonderna ska vara öppna för utträde under punkten c) innebär att fonderna ska vara 

öppna fonder för att andelsägarna ska kunna lösa in sina andelar på begäran. Stängda fonder 

omfattas därmed inte av fondandelsbegreppet i 5 kap. 15 § utan ska bedömas enligt 

kriterierna för överlåtbara värdepapper enligt 24 kap. 2 § FFFS 2013:9. Däremot är det mer 

oklart vad som avses med skydd likvärdigt det som ges andelsägare i värdepappersfonder.  

CESR:s riktlinjer om tillåtna tillgångar ger viss handledning för hur bestämmelsen ska tolkas, 

vid bedömningen bör fondbolaget kontrollera (i) om det finns regler som garanterar att fonden 

förvaltas självständigt och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse, (ii) om det finns 

ett oberoende förvaringsinstitut med både förvarings- och kontrollfunktion, (iii) om det finns 

tillgänglig prisinformation, (iv) om det föreligger rapporteringskrav, (v) hur möjligheten för 

inlösen av andelarna ser ut, (vi) om det föreligger inskränkningar avseende närstående 

personers affärer med fonden och handel med finansiella instrument, (vii) i vilken utsträckning 

fondens medel är separerade och (viii) om det finns regler kring in- och utlåning samt 

blankning av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.102 Finansinspektionen 

betonar dock att dessa kriterier enbart är att se som vägledning och att Finansinspektionen 

kan komma att ta hänsyn till andra omständigheter vid sin bedömning av likvärdigt skydd.103 

Finansinspektionen håller därmed dörren öppen för godtyckliga ställningstaganden i 

framtiden.  

För att värdepappersfonder ska få placera i fondandelar krävs att fonderna i fråga uppfyller 

omfattande krav. 2008 slog Finansinspektionen fast att fondandelar som inte uppfyller kraven i 
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5 kap. 15 § LIF, ändå kunde vara tillåtna tillgångar för värdepappersfonder.104 Det förutsatte 

dock att fondandelarna klassificerades som överlåtbara värdepapper enligt 5 kap. 3 eller 5 §§ 

LIF. Eftersom fondandelar normalt sett inte är upptagna till handel på en reglerad marknad 

borde dessa framförallt klassificeras som onoterade överlåtbara värdepapper enligt 5 kap. 5 § 

LIF. Det förutsatte emellertid att fondandelarna uppfyllde kraven i 15 kap. FFFS 2008:11, 

motsvarande dagens 24 kap. FFFS 2013:9. Därmed kunde en värdepappersfond investera upp 

till tio procent av fondförmögenheten i andelar i öppna fonder som inte uppfyllde kraven 

enligt 5 kap. 15 § LIF.  

Finansinspektionens liberala tolkning av möjligheterna för värdepappersfonder att 

investera i fondandelar inom tioprocentsgränsen har gjort det möjligt för värdepappersfonder 

exponera sig mot fonder med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap., samt 

fonder som inte står under betryggande tillsyn eller ger ett likvärdigt skydd. Vad gäller 

specialfonder som kan få undantag från tioprocentsgränsen i 5 kap. 5 § LVF finns det fonder 

med betydande innehav i sådana fondandelar. Finansinspektionens tolkning har dock kommit 

att ifrågasättas i och med ett uttalande från ESMA under hösten 2012. 

 

5.2 ESMA:s trash ratio-uttalande 

EU-kommissionen beställde 2008 en rapport från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers 

gällande fondmarknaden i Europa, avseende såväl fonder enligt UCITS-direktivet som 

oharmoniserade fonder. I rapporten framkom att medlemsstaterna i stort tillämpade 

bestämmelserna i UCITS-direktivet på ett homogent sätt. Däremot skilde sig synen på vilka 

typer av tillgångar som kunde klassificeras som onoterade överlåtbara värdepapper enligt 

artikel 19(2) UCITS I-direktivet, motsvarande 5 kap. 5 § LVF, det s.k. trash ratio.105 I vissa 

medlemsstater, såsom Frankrike och Luxemburg tillät tillsynsmyndigheterna UCITS-fonder att 

investera i hedgefonder och fondandelsfonder som investerade i hedgefonder inom ramen för 

trash ratio. Som framgår ovan ansåg även Finansinspektionen vid tiden att sådana typer av 

fonder omfattades av trash ratio.  

EU-kommissionen noterade att uttolkningen av trash ratio borde harmoniseras och 

reflekterade över huruvida öppna fonder överhuvudtaget skulle inbegripas i begreppet 

överlåtbara värdepapper. Kommissionen slog fast att trash ratio framförallt utnyttjades för att 

UCITS-fonder skulle kunna investera i fondandelsfonder som i sin tur var investerade i 

hedgefonder. Enligt EU-kommissionens bedömning motsvarade inte ordalydelsen i begreppet 
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överlåtbara värdepapper andelar i företag för kollektiva investeringar, dessa tillgångar skulle 

istället ses som olika kategorier.106 Artikel 19(1)(a) och (b) omfattar uttryckligen överlåtbara 

värdepapper liksom artikel 19(2) i UCITS I-direktivet uttryckligen omfattar begreppet 

överlåtbara värdepapper. Artikel 19(2) omfattar dock inte, andelar i företag för kollektiva 

investeringar enligt ordalydelsen. Andelar i företag för kollektiva investeringar omfattas istället 

av artikel 19(1)(e).  

Artikel 19(1)(a) och (b) borde enligt EU-kommissionen ses som huvudregeln vad avser 

överlåtbara värdepapper och artikel 19(2) borde ses som en undantagsregel. Artikel 19(2) 

borde däremot inte ses som en allmän undantagsregel avseende andra likvida finansiella 

tillgångar som anges i artikel 19(1). Utan snarare ses som en undantagsregel specifik för 

överlåtbara värdepapper. Därmed borde det inte vara tillåtet för UCITS-fonder att investera i 

andelar i företag för kollektiva investeringar inom ramen för trash ratio.107  

Slutsatserna som EU-kommissionen kom fram till medförde att ESMA 2012 publicerade ett 

uttalande avseende hur artikel 50(2)(a) i UCITS IV-direktivet, motsvarande artikel 19(2) direktiv 

UCITS I-direktivet, ska tolkas.108 ESMA konstaterade kortfattat att UCITS-fonder får investera i 

andelar i företag för kollektiva investeringar som uppfyller kraven i artikel 50(1)(e) och att 

artikel 50(2)(a) inte utgör undantag från nämnda artikel utan enbart omfattar överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument. ESMA slog fast att samtliga UCITS-fonder 

måste ha anpassat sina portföljer innan den 31 december 2013. För att ESMA:s uttalande 

skulle få verkligt genomslag för värdepappersfonder krävdes att Finansinspektionen yttrade sig 

om huruvida de ämnade följa ESMA:s uttalande. Den 3 maj 2013 meddelade 

Finansinspektionen att man skulle följa ESMA:s uttalande, vilket ledde till att svenska 

värdepappersfonder förväntades leva upp till den nya tolkningen av UCITS-direktivet senast 

den 31 december 2013.109 För svenska specialfonder gäller den nya tolkningen såvida 

Finansinspektionen inte medgivit undantag. Specialfonder som redan fått undantag bör 

sannolikt ha möjlighet att fortsatt investera i fonder inom ramen för överlåtbara värdepapper 

förutsatt att det framgår av fondbestämmelserna. Enligt förvaltningsrättsliga principer kan inte 

Finansinspektionen återkalla ett gynnande förvaltningsbeslut.110  
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5.2.1 Särskilt avseende specialfonder 

ESMA:s uttalande avser enbart UCITS-fonder och är inte direkt tillämpligt på specialfonder. 

Däremot ska specialfonder enligt huvudregeln investera i tillgångar som omfattas av 5 kap. 

LVF. Finansinspektionen har uppgett att specialfonder kan söka undantag från 

bestämmelserna i 5 kap. 15 § LVF och därmed fortsätta investera i fondandelar som inte 

uppfyller alla kraven i 5 kap. 15 § LVF.111 Än är det för tidigt att slå fast vilka konsekvenser 

förändringen får, men vissa specialfonder har investerat betydande delar av 

fondförmögenheten i fonder som klassificerats som överlåtbara värdepapper. Häri ligger risken 

för att Finansinspektionen inskränker sitt mandat att faktiskt bevilja specialfonder undantag 

från bestämmelsen.  

Skulle Finansinspektionen inskränka möjligheten för specialfonder att få undantag från 

bestämmelsen riskerar man dessutom att göra specialfonderna för lika UCITS-fonder. Det är 

osäkert om det är tillåtet att ha nationellt reglerade fonder som inte väsentligen avviker från 

vad som gäller för UCITS-fonder.112 Av UCITS I-direktivet framgår att medlemstaterna får 

undanta kategorier av fondföretag från UCITS-direktivets bestämmelser förutsatt att dessa har 

en speciell placerings- och upplåningsinriktning. Om inte placeringsinriktningen avviker från 

vad som gäller för UCITS-fonder kan det eventuellt strida mot EU-rätten.  

Finansinspektionen har ett brett mandat att bevilja undantag för specialfonder, men risken 

är att Finansinspektionen av bekvämlighetsskäl väljer att tolka möjligheterna till undantag 

restriktivt. En sådan utveckling skulle på sikt kunna göra specialfonder mindre 

konkurrenskraftiga än AIF:er i andra medlemsstater. Därför vore det olyckligt om 

Finansinspektionen väljer att göra specialfonder för lika UCITS-fonder. Hela syftet med att ha 

en svensk lagstiftning för specialfonder är att upprätthålla ett mer flexibelt regelverk vid sidan 

om UCITS-direktivet.113 När AIFMD nu genomförs kommer konkurrensen mellan 

medlemsstaternas olika fondalternativ att öka. Att i det läget inskränka svenska specialfonders 

möjlighet att investera i andra underliggande tillgångar än de som anges i UCITS-direktivet är 

eventuellt inte förenligt med UCITS-direktivet och kan leda till att aktörer flyttar sina AIF:er 

utomlands.  
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5.2.2 Konsekvenser av ESMA:s uttalande 

Av EU-kommissionens reflektioner att döma tycks problematiken framförallt ha varit att UCITS-

fonder investerade i hedgefonder som inte stod under betryggande tillsyn.114 Det går givetvis 

att ifrågasätta om det här verkligen var ett problem eller utgjorde någon risk för andelsägarna i 

UCITS-fonder med tanke på att exponeringarna aldrig fick vara högre än tio procent av 

fondförmögenheten i respektive fond. Snarare tyder bakgrunden till EU-kommissionens och 

ESMA:s uttalande på att det i grunden handlar om en harmoniseringsåtgärd.115 Syftet var 

egentligen inte att förbättra säkerheten för andelsägarna i dessa fonder utan snarare att se till 

att UCITS-direktivet tolkas homogent inom EU.  

Det olyckliga med uttalandet är att man riktar in sig på att motverka en typ av investeringar, 

men inskränker möjligheterna markant att investera i diverse olika företag för kollektiva 

investeringar enbart på den grunden att de är öppna fonder. Som nämndes ovan anses öppna 

fonder generellt sett ge ett bättre skydd för konsumenter än fonder som är stängda. Emellertid 

är stängda fonder alltjämt möjliga att investera inom ramen för trash ratio. Ett exempel på 

öppna fonder, som ofta anses ha ett fullgott konsumentskydd, är olika typer av ETF:er som 

normalt är upptagna till handel på en marknadsplats och ofta mycket likvida. Många 

oharmoniserade ETF:er, baserade utanför EES, investerar i andra tillgångar än de som omfattas 

av 5 kap. LVF. Det kan exempelvis röra ETF:er som investerar i vanliga råvaror såsom guld eller 

i vissa fall mer exotiska tillgångar såsom virtuella valutor.116 Eftersom ETF:er normalt sett är 

företag för kollektiva investeringar som är öppna för in- och utträde måste de uppfylla kraven i 

5 kap. 15 § LVF. ETF:er som investerar i råvaror eller råvaruderivat är därmed inte tillåtna 

tillgångar i värdepappersfonder. 

Efter ESMA:s uttalande måste fondbolaget som vill placera en värdepappersfonds tillgångar 

först avgöra (i) huruvida placeringsobjektet är ett företag för kollektiva investeringar, det vill 

säga om företaget uppfyller kriterierna enligt punkt 2.5 ovan, (ii) om fonden ifråga är en öppen 

eller stängd fond. Om fonden är en öppen fond måste fonden ifråga (iii)(a) uppfylla kriterierna i 

5 kap. 15 § LVF. Är fonden en stängd fond (iii)(b) räcker det med att den uppfyller kraven enligt 

24 kap. 1 och 2 § § FFFS 2013:9.  

Det här innebär i praktiken att en värdepappersfond inte får placera sina medel i andelar i 

en ETF som är upptagna till handel på en marknadsplats, om ETF:en investerar i exempelvis 

koppar i syfte att följa värdet på koppar. Däremot skulle det kunna vara tillåtet för en 
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värdepappersfond att investera i aktier upptagna till handel på en marknadsplats, som är 

utfärdade av ett aktiebolag som i sin tur äger en kopparproducent. Dessutom skulle en 

värdepappersfond kunna investera i motsvarande aktier som inte är upptagna till handel 

förutsatt att innehavet i aktierna är finansiella instrument och uppfyller kraven i 24 kap. 1 § 

FFFS 2013:9. Konsekvensen blir att potentiellt mycket likvida tillgångar med fullgott skydd för 

konsumenter klassificeras som otillåtna tillgångar, medan tillgångar av varierande likviditet och 

skydd skulle kunna anses som tillåtna.  

Det allra mest graverande med ESMA:s uttalande är att det diskriminerar företag för 

kollektiva investeringar som är strukturerade som öppna fonder. Uttalandet är inte tillräckligt 

specifikt, syftet med uttalandet lär ha varit att motverka investeringar i hedgefonder som inte 

står under betryggande tillsyn och som inte ger ett likvärdigt skydd till det som ges andelsägare 

i UCITS-fonder. Effekten av uttalandet leder emellertid till vidare inskränkningar i 

investeringsmöjligheterna för värdepappersfonder. Inskränkningar som i praktiken inte kan 

motiveras av konsumentskyddet. Det vore därför lämpligt om ESMA förtydligade avsikten med 

sin tolkning av trash ratio och medgav undantag för börshandlade fonder som ETF:er.  

Att definiera fonder som företag för kollektiva investeringar är i sig en brist eftersom det är 

svårt att faktiskt definiera vad ett företag för kollektiva investeringar är.117 Den definition 

ESMA använt i samband med implementeringen av AIFMD är relativt vag. Förutsättningen för 

att ett företag för kollektiva investeringar ska skilja sig från andra associationsformer eller 

kontrakträttsligt etablerade strukturer är att företaget saknar ett kommersiellt eller industriellt 

syfte. Det hade varit önskvärt om ESMA förtydligat i sitt uttalande vilka typer av företag för 

kollektiva investeringar man avsåg eftersom begreppet är omfattande. Såsom uttalandet är 

utformat tyder det på bristande förståelse för den marknad man är utsedd att övervaka. 

Finansinspektionens tidigare syn på trash ratio var visserligen liberal, men pragmatisk eftersom 

det är svårt att klart definiera vad en fondandel är.  

Uttalandet skapar oskäliga skillnader mellan de krav som ställs på olika typer av tillgångar. 

Finansiella instrument upptagna till handel på samma reglerade marknad kan vara tillåtna 

respektive otillåtna enbart beroende på om en av tillgångarna kan klassificeras som en öppen 

fond. Det leder till att UCITS-fonders placeringsmöjligheter inte styrs av ett faktiskt behov av 

skydd för andelsägarna, utan snarare av drivkraften att harmonisera UCITS-fonder oavsett 

konsekvenserna. ESMA:s reglering av trash ratio kan närmast liknas vid att försöka trä en tråd 

genom ett nålsöga med hjälp av en hammare. Därtill ska tilläggas att värdepappersfonder har 
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vissa möjligheter att exponera sig mot råvaror och vissa hedgefondsstrategier via 

strukturerade produkter och UCITS-fonder som investerar i finansiella index.  

 

5.3 Slutsats 

Kraven på vilka fondandelar som värdepappersfonder får investera i är högre än motsvarande 

krav på överlåtbara värdepapper. Vid närmare granskning av de krav som ställs på fondandelar 

i 5 kap. 15 § LVF i framgår att det i praktiken närmast uteslutande omfattar andelar i andra 

UCITS-fonder. Det ligger i EU:s intresse att behålla kapitalet i UCITS-fonder och göra det svårt 

för kapitalet att leta sig ut till oharmoniserade fonder. I viss mån går det att förklara genom de 

krav som ställs på konsumentskydd, men det finns en begränsning för UCITS-fonder att inte 

investera i andra fonder som investerar över tio procent av sin förmögenhet i andra fonder. 

Dessutom kan man ifrågasätta varför kraven på fondandelar är så mycket högre än kraven på 

överlåtbara värdepapper.  

För överlåtbara värdepapper räcker det i praktiken att aktien ifråga är upptagen till handel 

på en reglerad marknad för att aktien ska vara en tillåten investering. Den enskilda aktien kan i 

praktiken vara exponerad mot vad som helst, är det ett investmentbolag eller annan typ av 

stängd fond kan aktien vara exponerad mot fastigheter eller råvaror. Oavsett den 

underliggande exponeringen skulle en värdepappersfond få investera i aktien förutsatt att 

kraven för överlåtbara värdepapper är uppfyllda och fondens placeringsinriktning inte 

överskrids. En andel i en öppen fond med exponering mot råvaror eller fastigheter skulle 

däremot sannolikt inte vara en tillåten fondandel. Det är svårt att anföra några 

konsumentskyddsargument för att behandla fondandelar och överlåtbara värdepapper på det 

sättet. Snarare har utgångspunkten alltid varit att öppna fonder är bättre lämpade för 

konsumenter än stängda fonder.118  

Eftersom EU-reglernas konsumentskyddsgrund kan ifrågasättas bör Finansinspektionen 

vara mycket försiktig med att applicera UCITS-regler på svenska specialfonder. Det finns inget 

skäl att applicera trash ratio-uttalandet på svenska specialfonder. Specialfonder bör ha samma 

möjligheter till undantag som fanns innan trash ratio-uttalandet. Annars riskerar 

Finansinspektionen att sätta svenska specialfonder i en sämre konkurrenssituation än 

utländska AIF:er till ingen nytta.  
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6 AVSLUTNING 

6.1 Tillåtna överlåtbara värdepapper och fondandelar 

Värdepappersfonder får placera medel i överlåtbara värdepapper som uppfyller rekvisiten i 24 

kap. 1 § FFFS 2013:9. Enligt Finansinspektionens praxis måste Fondbolag därutöver klassificera 

värdepappret ifråga som ett finansiellt instrument. Det finns emellertid ingen vägledning för 

hur bedömningen av vad som anses vara ett finansiellt instrument ska gå till. 

Finansinspektionen har i sanktionsbeslutet mot Västernorrlandsfonden AB stadgat att aktier 

måste vara avsedda för handel på värdepappersmarknaden för att utgöra finansiella 

instrument.119 Aktier i privata aktiebolag får enligt 1 kap. 7 § ABL inte spridas till allmänheten 

och kan därför inte klassificeras som finansiella instrument.  

Någon grund för att LVF ska tolkas på det sätter finns inte i UCITS IV-direktivet. Istället tycks 

Finansinspektionen ha hämtat sin argumentation från de överväganden som låg till grund för 

implementeringen av MiFID.120 Definitionen av överlåtbara värdepapper skiljer sig åt mellan 

UCITS IV-direktivet och MiFID. I UCITS IV-direktivet finns exempelvis ingen hänvisning till att 

överlåtbara värdepapper ska vara avsedda för handel på värdepappersmarknaden, 

motsvarande definitionen i MiFID. Vidare omfattar begreppet överlåtbara värdepapper enligt 

UCITS IV-direktivet även andelar i stängda fonder. Finansinspektionen tycks inte ha tagit något 

av detta i beaktande vid bedömningen av vad som utgör tillåtna tillgångar i 

värdepappersfonder.  

Till skillnad från stängda fonder kan inte öppna fonder klassificeras som överlåtbara 

värdepapper. Finansinspektionen har meddelat att man kommer följa ett uttalande från ESMA 

som förtydligar vad som gäller för 5 kap. 5 § LVF, trash ratio.121 Öppna fonder kan därför 

endast klassificeras som tillåtna fondandelar om de uppfyller kraven i 5 kap. 15 § LVF. I 

praktiken omfattas därmed närmast uteslutande andra UCITS-fonder och ett fåtal AIF:er utav 

de andelar som är tillåtna placeringar för värdepappersfonder. Reglerna har dock inte alltid 

varit utformade på det sättet.  
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6.2 Förändringar i gällande rätt 

1997 slog Finansinspektionen fast att andelar i kommanditbolag kunde vara tillåtna tillgångar i 

värdepappersfonder förutsatt att dessa uppfyllde vissa krav.122 Värdepappersfonder hade vid 

tidpunkten för förtydligandet börjat placera i andelar i kommanditbolag inom ramen för olika 

private equity-investeringar. Kommanditbolagen fungerade generellt som struktur för en rad 

private quity-fonder. Värdepappersfonderna fortsatte investera i den här typen av placeringar 

genom att klassificera andelarna som onoterade överlåtbara värdepapper, inom ramen för 

trash ratio. 

Det rådde osäkerhet kring vilka värdepapper som skulle klassificeras som tillåtna tillgångar 

enligt UCITS I-direktivet. CESR gavs därmed i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur direktivet 

skulle tolkas. CESR:s riktlinjer låg till grund för direktivet om tillåtna tillgångar som 

implementerades genom FFFS 2008:11, dagens FFFS 2013:9. CESR konstaterade bland annat 

att andelar i private equity-fonder under vissa omständigheter kunde anses som tillåtna 

tillgångar i värdepappersfonder.123 Enligt CESR förelåg inget krav på att överlåtbara 

värdepapper enligt UCITS I-direktivet skulle vara fritt försäljningsbara på kapitalmarknaderna, 

det räckte med att värdepappret ifråga var försäljningsbart. Det fanns därmed inget krav på att 

överlåtbara värdepapper ska vara avsedda för handel på värdepappersmarknaden. 

Utöver andelar i stängda fonder klassificerades även andelar i öppna fonder som 

överlåtbara värdepapper inom ramen för trash ratio.124 Särskilt sådana fondandelar som inte 

uppfyllde kraven i 5 kap. 15 § LVF, exempelvis fonder som investerade i andra underliggande 

tillgångar eller som inte stod under betryggande tillsyn. Sammantaget hade 

värdepappersfonder stor möjlighet att placera i olika typer av värdepapper inom ramen för 

trash ratio. Eftersom trash ratio endast omfattade tio procent av värdet på fonden ansågs det 

utgöra en acceptabel risk. I praktiken möjliggjorde det för fondandelsägare att få exponering 

mot private equity-investeringar och hedgefonder med alternativa strategier.  

Rättsläget förändrades över en natt när Finansinspektionen beslutade att sanktionera 

Västernorrlandsfonden AB. Utan förvarning hade Finansinspektionens syn på tillåtna 

överlåtbara värdepapper förändrats. Aktier i privata aktiebolag ansågs inte längre utgöra 

finansiella instrument.125 Efter 2008 hade Finansinspektionen slutat utfärda vägledning till 

fondbolagen. Istället blev fondbolagen medvetna om Finansinspektionens förändrade syn 

                                                           
122

 FI dnr 379-97-019, s. 5. 
123

 CESR/06-005, p. 43. 
124

 Finansinspektionen, Klassificering av andelar i oharmoniserade fondföretag, s. 5. 
125

 Se sanktionsbeslutet mot Kaupthing Fonder AB, FI dnr 05-4239-342. 



 
 

48 
 

genom två på varandra följande sanktionsbeslut mellan 2010 och 2011.126 Med andra ord var 

det svårt för fondbolagen att förutse Finansinspektionens nya tolkning.  

2013 meddelade Finansinspektionen via sin hemsida att man ämnade följa ESMA:s 

uttalande om trash ratio. Därmed omintetgjordes möjligheten för värdepappersfonder att 

placera i andra fondandelar än de som uppfyller kraven i 5 kap. 15 § LVF. Inom loppet av tre år 

har därmed utrymmet för värdepappersfonder att investera i andra typer av fondandelar än 

UCITS-fonder begränsats. Förändringarna har drivits genom sanktionsbeslut och normgivning 

via Finansinspektionens hemsida. För enskilda fondbolag har det inneburit slutet på 

verksamheten, men för alla fondbolag har det inneburit en anpassning till nya regler. På 

fondområdet gäller det att i allt högre utsträckning att förekomma framför att förekommas.  

 

6.3 Företag för kollektiva investeringar 

Begreppet företag för kollektiva investeringar är som nämndes ovan mycket brett. Det syftar i 

regel på en förmögenhetsmassa med ett mål att placera medel till förmån för ett kollektiv av 

passiva delägare. Enligt ESMA:s definition ska ett företag för kollektiva investeringar dessutom 

sakna kommersiellt eller industriellt syfte.127 När ett värdepapper faller in inom räckvidden för 

definitionen måste fondbolaget ifråga avgöra om strukturen är stängd eller öppen för utträde. 

Om strukturen är stängd minskar kraven på värdepappret till att omfatta rekvisiten i 24 kap. 1 

§ FFFS 2013:9. Om strukturen är öppen för utträde ställs krav på konformitet med reglerna i 5 

kap. 15 § LVF, vilket bland annat innebär krav på genomlysning av underliggande innehav.  

Det går därmed inte att enbart beakta ifall andelen eller aktierna är upptagna till handel på 

en marknadsplats. Är strukturen öppen måste den uppfylla samtliga krav i 5 kap. 15 § LVF. 

Börshandlade fonder kan inte klassificeras som överlåtbara värdepapper oavsett hur fritt 

överlåtbara andelarna eller aktierna är, om de är öppna fonder. Anledningen är att ESMA:s 

uttalande om trash ratio, med undantag för stängda fonder, omfattar alla typer av företag för 

kollektiva investeringar.  

Inte heller andelar eller aktier i specialfonder eller andra AIF:er som placerar medel i andra 

tillgångar än de som anges i 5 kap. LVF är möjliga att investera i. Det innebär exempelvis att en 

värdepappersfond aldrig kan placera i andelar i en specialfond med möjlighet att investera i 

råvaruderivat enligt 12 kap. 13 § 2 st. LAIF. Eftersom de flesta specialfonder har möjlighet att 

investera i råvaruderivat är dessa per automatik diskvalificerade. I praktiken finns inget skäl till 
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den begränsningen, den ger inte andelsägarna i värdepappersfonden bättre skydd. Istället 

hänvisas andelsägarna i värdepappersfonder att placera i alternativa UCITS-fonder. 

Genom att använda OTC-derivat, s.k. total return swaps kan UCITS-fonder skapa en sorts 

syntetisk exponering mot ett finansiellt index. Finansiella index kan utgöras av vad som helst, 

det saknas genomlysning om ett derivatinstrument har ett finansiellt index som underliggande 

tillgång. Med andra ord kan det finansiella indexet bestå av vilken tillgång som helst, förutsatt 

att tillgången är likvid och att indexet är tillräckligt diversifierat.128 Därigenom kan vanliga 

UCITS-fonder skapa avkastning från hedgefonder eller råvaror utan att bryta mot 

placeringsbegränsningarna i UCITS IV-direktivet.  

Ett exempel är den svenska specialfonden Lynx som förvaltas av fondbolaget Lynx Asset 

Management AB. Eftersom Lynx är en specialfond som kan placera i råvaruderivat kan 

värdepappersfonder inte placera i andelar i fonden. Däremot kan värdepappersfonder placera 

i fondandelar såsom DB Platinum IV Lynx Index, en alternativ UCITS-fond vars målsättning är 

att följa utvecklingen på Lynx.129 För det får fondandelsägarna i värdepappersfonden dock 

betala ett högre pris än om värdepappersfonden skulle investerat direkt i Lynx. I praktiken 

förlorar andelsägarna i värdepappersfonden på att inte kunna placera i Lynx eftersom 

kostnaderna för finansiellt index, total return swap och förvaltningsavgift i DB Platinum IV Lynx 

Index tillsammans överstiger kostnaden för förvaltningen av Lynx. Alternativa UCITS-fonder 

innebär med andra ord ett dyrköpt konsumentskydd.130  

Ordalydelsen i 5 kap. 15 § LVF utesluter placeringar i fonder som placerar i andra tillgångar 

än de som omfattas av 5 kap. LVF. Det vore mer pragmatiskt att tolka paragrafen som att 

värdepappersfonder kan placera i fonder som i huvudsak placerar i sådana tillgångar som 

omfattas av 5 kap. LVF. Särskilt eftersom UCITS-fonder indirekt kan investera i råvaror genom 

derivat på finansiella index eller strukturerade produkter. Det finns därmed inget skyddsvärt 

intresse av att begränsa fondernas placeringsmöjligheter i det avseendet. 5 kap. 15 § LVF är 

olyckligt formulerad, vilket talar för att Finansinspektionen bör vara försiktig med att applicera 

paragrafen allt för nitiskt på specialfonder i svallet efter ESMA:s trash ratio-uttalande.  
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6.4 Slutsats 

UCITS IV-direktivet borde revideras, det finns inget skäl för att begränsa placeringar i andra 

fonder till att i princip bara gälla placeringar andra UCITS-fonder. Kravet på genomlysning av 

underliggande tillgångar borde förändras eller helt tas bort ur 5 kap. 15 § LVF. Att en 

underliggande fond investerar i råvaruderivat är en överträdelse av LVF. Ett överlåtbart 

värdepapper kan däremot vara exponerat mot en enskild råvara utan att det ses som en 

överträdelse. Det finns inget krav på att överlåtbara värdepapper behöver vara upptagna till 

handel på en marknad. I princip kan ett överlåtbart värdepapper vara illikvit, exponerat mot 

vilken underliggande tillgång som helst och ha en extremt hög hävstång. Enligt LVF kan ett 

sådant värdepapper teoretiskt sett fortfarande utgöra ett tillåtet överlåtbart värdepapper. En 

fond är å andra sidan otillåten enbart på grund av att fonden ifråga får placera i råvaruderivat. 

Det spelar ingen roll om det gäller en ETF upptagen till handel på en reglerad marknad med 

fullgod likviditet. Fonden ifråga är inte en tillåten tillgång om den har möjlighet att placera i 

någon annan tillgång än de finansiella tillgångar som omfattas av 5 kap. LVF.  

Konsumentskyddet anses vara ett av huvudsyftena med både UCITS IV-direktivet och den 

svenska fondlagstiftningen. De placeringsbegränsningar som är stadgade i LVF motiveras med 

hänsyn till skyddet av andelsägarna. Det är dock möjligt att det finns andra skäl till varför 

värdepappersfonder närmast uteslutande kan placera i andra värdepappersfonder. Sådana 

skäl skulle exempelvis kunna vara att det finns en strävan från politiskt håll att skydda UCITS-

fonder och begränsa utflöden till andra typer av fonder. I var fall är det inte uteslutande i 

andelsägarnas intresse att begränsa placeringar i andra fonder på ett annat sätt än vad som 

görs i överlåtbara värdepapper.  

Mot bakgrund av de skäl som kan tänkas ligga till grund för regleringen av UCITS-fonders 

placeringsbegränsningar, borde Finansinspektionen vara restriktiv med att applicera UCITS-

regelverket på specialfonder. Genom specialfonder har Sverige möjlighet att konkurrera 

genom en mer flexibla fondlagstiftning än den som regleras genom UCITS-regelverket. Särskilt 

efter implementeringen av AIFMD som gör det möjligt att marknadsföra AIF:er fritt inom EU. 

Att i det läget försöka applicera samma regler på specialfonder som på värdepappersfonder 

följer ingen logik. Finansinspektionen borde exempelvis inte låta trash ratio-uttalandet omfatta 

också specialfonder. Dessutom bör det ligga i allas intresse att Finansinspektionen återupptar 

publiceringen av vägledning och slutar vägleda branschen genom sanktionsbeslut. Den 

ordningen är både oförutsägbar och rättsosäker. 
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