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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 mars 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

europeiska långsiktiga investeringsfonder.  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslaget, men vill särskilt framhålla 

följande synpunkter. 

 

Marknadsföring 

 

Eltif-förordningen innehåller – till skillnad från AIFMD – ”produktspecifik” reglering, 

dvs. reglering av själva fonden. Förordningen kan därför innehålla liberalare regler för 

försäljningen av fondandelar över gränserna än vad som gäller enligt AIFMD och LAIF. 

Artikel 31 i förordningen träder därför i stället för motsvarande regler i LAIF. Artikel 

31.1 ersätter således 4 kap. 1 § (avseende Eltif:er i form av specialfonder), 2 § (avseende 

utländska Eltif:er organiserade som utländska motsvarigheter till specialfonder) och 6 § 

(avseende Eltif:er med tillstånd i andra medlemsstater förvaltade av en svensk förvaltare). 

Artikel 31.2 ersätter således 5 kap. 3, 6 och 7 §§ avseende förvaltare från andra 

medlemsstater. Detta borde framgå av såväl en framtida proposition som den justerade 

lagtexten. 

  



2 

 

Eltif-förordningens struktur och terminologi indikerar det förhållande som 

Advokatsamfundet tidigare har påpekat,1 nämligen att ”marknadsföring” avseende AIF:er 

inom unionsrätten inte avser ”säljfrämjande åtgärder” (vilket är vad uttrycket omvandlats 

till genom AIFMD:s implementering i Sverige genom LAIF), utan i stället ”utbjudande” 

eller ”försäljning”. Detta framgår t.ex. av artikel 26. De ”faciliteter” som omnämns där är 

irrelevanta avseende säljfrämjande åtgärder, men fyller viktiga funktioner vid 

försäljningen av fondandelarna. Såväl artikel 27 som artikel 28 handlar vidare om just 

försäljning av fondandelar och inte om säljfrämjande åtgärder (artikel 28 behandlar det 

särskilda fallet att det är fondförvaltaren snarare än ett värdepappersbolag som ombesörjer 

försäljningen till icke-professionella investerare, varvid regler föreskrivs motsvarande 

dem som återfinns i 8 kap. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden avseende 

värdepappersbolagen). För att säkerställa att svensk tillämpning av Eltif-förordningen 

följer unionsrätten i nämnda avseenden, bör det av propositionen klart framgå att 

begreppen ”marknadsföra” och ”marknadsföring” i förordningen ska tolkas i enlighet med 

unionsrätten och inte i enlighet med vad som framgår av den svenska implementeringen 

av AIFMD. 

 

Diskriminerande lagstiftning 

 

Den utformning som LAIF för närvarande har fungerar i vissa avseenden diskriminerande 

i det avseendet att olika krav ställs på svenska förvaltare av AIF:er respektive AIF-

förvaltare hemmahörande inom andra medlemsstater. Lagens 5 kap. 7 § föreskriver att en 

utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland är registrerad i enlighet med 

nationell lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder, efter tillstånd av Finansinspektionen, får ”marknadsföra” andelar eller 

aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller 

kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella investerare i Sverige. 4 kap. 5 § första 

stycket lyder: 

 
”En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd enligt 3 kap. 

1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av 

förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till sådana icke-

professionella investerare som anges i andra stycket, om fonden 

 

1. saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen, och 

 

2. enligt sin investeringspolicy generellt investerar i emittenter eller onoterade företag 

för att förvärva kontroll enligt 11 kap.” 

 

  

                                                
1
 Advokatsamfundets remissyttrande den 7 januari 2013 över AIF-förvaltarutredningens betänkande Förvaltare 

av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67). 
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En förutsättning för sådana nyss nämnda, utländska EES-baserade AIF-förvaltares 

”marknadsföring” i Sverige, är alltså att den aktuella fonden investerar för att förvärva 

kontroll enligt 11 kap. LAIF. För svenska AIF-förvaltare registrerade enligt 2 kap. 3 § 

LAIF gäller emellertid inga krav att av dem ”marknadsförda” fonder måste investera för 

att förvärva kontroll, om ”marknadsföringen” riktar sig till professionella investerare. Mot 

bakgrund av det unionsrättsliga diskrimineringsförbudet anser Advokatsamfundet det 

angeläget att lagstiftningen anpassas, så att något krav att aktuella fonder ska förvärva 

kontroll gäller varken för svenska eller utländska EES-baserade registrerade AIF-

förvaltare vid ”marknadsföring” riktad till professionella investerare. 
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