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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 juni 2016 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad 
(SOU 2016:45). 
 
Lagstiftningens struktur 

 
Förevarande lagstiftningsärende illustrerar det behov av en sammanhållen finansiell 
lagstiftning som Advokatsamfundet länge har förordat. Den finansiella lagstiftningen är i 
hög grad splittrad på en rad olika författningar, trots att frågorna ofta är närliggande och 
att många bestämmelser är likalydande. Detta förhållande är inte ägnat att främja 
överskådligheten. En ökad överskådlighet torde gynna konsumenter samtidigt som 
fördelarna med en ”förbättrad och enhetlig lagstruktur” skulle tillgodoses.1 
Advokatsamfundet anser vidare att det skulle vara i linje med den strävan efter 
konsoliderad och mer koherent lagstiftning, som märkts för den finansiella marknaden.2 
Som Advokatsamfundet tidigare har påpekat vid ett flertal tillfällen,3 bör 
lagstiftningsåtgärder därför vidtas för att samla samtliga dessa regler – som alltmer hänger 
samman och som på grund av konvergensen mellan olika finansiella verksamhetsgrenar i 
allt större utsträckning måste beaktas sammantaget – i en samlad 

                                                
1 Se SOU 2005:114 s. 528 och prop. 2008/09:200 s. 365. 
2 Detta åskådliggörs exempelvis när regleringen av banker och kreditmarknadsbolag – som tidigare återfunnits i 
olika lagar – sammanfördes i lagen om bank- och finansieringsrörelse och när i princip lagarna för hela 
värdepappersmarknaden samlades i lagen om värdepappersmarknaden. 
3 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2005/6495, Fi2006/2506, Fi2006/3480, Ju2008/10607/L2, 
Fi2010/799, Fi2010/4807, Fi2012/3710, Fi2013/208, Fi2013/329, Fi2013/3860, Ju2013/4513/L2, Fi2013/4037, 
Ju2014/1270/KO, Fi2014/2191, Fi2014/4475, Ju2015/3397/L2, Fi2015/3943 och Fi2016/02279/FPM. 
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finansmarknadslagstiftning. Därigenom skulle de skilda regelverken kunna samordnas, 
förståelsen för desamma öka samt förbiseenden, inkonsekvenser och dubbelregleringar 
lättare undvikas. Förslag om liknande reformer har för de finansiella marknaderna förts 
fram i litteraturen och i den allmänjuridiska debatten4 samt i princip fått stöd från 
regeringshåll.5 I departementspromemorian Säkerheter och avräkningar – ett alternativt 
genomförande av två direktiv (Ds 2013:71) framhöll utredaren att en reform av det slag 
Advokatsamfundet förordar torde vara önskvärd eller kanske till och med nödvändig (s. 
58 f.). 
 
Tillgänglig tid 

 
Av betänkandet, s. 239 och 241, framgår att den tid som avsatts för utredningsarbetet inte 
har varit tillräcklig för en högt ställd ambition avseende lagstiftningen. Detta är ett 
återkommande problem i moderna utredningar. Advokatsamfundet vill understryka vikten 
av att lagförslag blir ordentligt utredda och att regeringen därför avsätter sådana resurser 
av aktuellt slag som krävs utifrån frågornas komplexitet. Exempelvis anges på s. 307 i 
betänkandet att frågor kring de olika definitionerna av ”finansiella instrument” inte kunnat 
utredas fullständigt. Detta är inte tillfredsställande. Det går självfallet inte att undvika att 
ny lagstiftning kan vara behäftad med vissa brister, liksom det är självklart att 
lagstiftningen kan förbättras i ljuset av vunna erfarenheter. Emellertid är det lika självklart 
att lagstiftningsarbetet som utgångspunkt – också från regeringens sida i 
resursallokeringen – ska ha en i sak, och inte endast retoriskt, hög ambition avseende 
lagstiftningens kvalitet. 
 

Förslaget till lag om investeringsbolag 

 
Allmänna synpunkter 

 

Advokatsamfundet tillstyrker principiellt att lagstiftning om investeringsbolag införs. Vad 
samfundet har erfarit finns ett behov – inte minst i förhållande till utländska investerare – 
av ett tydligt associationsrättsligt alternativ för investeringsfonder. Advokatsamfundet vill 
emellertid erinra om att införandet av lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder redan i sak har medfört att svenska associationsrättsliga 
investeringsfonder har införts. Lagen omfattar förvaltningen av alla kollektiva 
investeringsstrukturer som motsvarar lagens definition av ”alternativ investeringsfond”. 
Häribland märks särskilt olika bolagsformer, främst det vanliga aktiebolaget. Den 
nuvarande fondlagstiftningen avseende associationsrättsliga fonder i form av aktiebolag 
har inte anpassats enligt aktiebolagslagen, vilket ger upphov till en rad potentiella 

                                                
4 Se exempelvis J. Perkins, ”The Morality of Commercial Lawmaking”, Butterworth’s Journal of International 
Banking and Finance Law 2005 s. 456 och D. Hanqvist, ”Näringsrättens splittring – exemplet med de finansiella 
marknaderna”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2006 s. 23, ”Obligatorisk fullständig rapportering av 
derivattransaktioner”, Juridisk Publikation 1/2014 s. 105 och Lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder – En kommentar (2016) s. 113 f. 
5 Se prop. 2006/07:5 s. 320 och prop. 2009/10:220 s. 75. 
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normkonflikter mellan de båda regelverken;6 exempelvis har förhållandet mellan en extern 
fondförvaltare och en alternativ investeringsfond i form av ett aktiebolag, som enligt 
tvingande lag måste ha egen styrelse, närmare ska utformas. Enligt Finansinspektionens 
praxis kan en fond i form av ett aktiebolag redan enligt gällande rätt utformas som en fond 
med rörligt kapital (trots vad som sägs på s. 218 i betänkandet), nämligen genom att 
fondandelarna ges formen av olika slags skuldinstrument.7 
 
Även om Advokatsamfundet inte motsätter sig utredningens förslag att låta den föreslagna 
nya lagstiftningen endast omfatta värdepappersfonder, vill Advokatsamfundet understryka 
att det principiella beslutet huruvida fonder – även ”öppna” fonder – i form av alternativa 
investeringsfonder ska möjliggöras enligt svensk rätt fattades redan när lagen om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder infördes. Att utsträcka den föreslagna 
regleringen av investeringsbolag även till alternativa investeringsfonder av annat slag än 
specialfonder skulle således inte innebära någon principiell nyhet i svensk rätt. En sådan 
reform skulle emellertid kunna undanröja en del av de normkonflikter och därmed den 
rättsosäkerhet som uppstod genom införandet av lagen om alternativa investeringsfonder, 
utan att aktiebolagen samtidigt anpassades för aktiebolag som även omfattas av reglerna 
om förvaltning av alternativa investeringsfonder. 
 
I stället för att – som föreslås i betänkandet – införa ytterligare en ny lag på 
finansmarknadsområdet och därmed ytterligare bidra till den ovan beskrivna splittringen, 
förordar Advokatsamfundet att regleringen i stället förs in i någon av de existerande 
lagarna på fondområdet. Eftersom lagstiftningen om investeringsbolag endast – i alla fall 
inledningsvis – föreslås vara tillgänglig för värdepappersfonder, skulle den föreslagna 
associationsrättsliga lagstiftningen kunna införas som ett nytt 5 b kapitel i lagen om 
värdepappersfonder. Förebilder för detta förfaringssätt finns i 10, 11 och 12 kap. lagen om 
bank- och finansieringsrörelse och 11, 12 och 13 kap. försäkringsrörelselagen. 
 
Flera av bestämmelserna i den föreslagna lagen om investeringsbolag – som materiellt 
överensstämmer med motsvarande bestämmelser i eller t.o.m. (som i 16 kap. 1 § och 19 
kap. 1 §) hänvisar till lagen om värdepappersfonder – skulle därför inte behöva dubbleras 
i lagstiftningen. Detta gäller t.ex. reglerna i den föreslagna lagens 10 kap. (tillstånd), 11 
kap. (gränsöverskridande verksamhet), 12 kap. (verksamhetsregler), 13 kap. 
(placeringsregler), 14 kap. (uppdragsavtal), 15 kap. (information), 16 kap. (fusion och 
delning), 19 kap. (förvaringsinstitut), 22 kap. (tillsyn), 23 kap. (ägarprövning), 24 kap. 
(ingripanden), 25 kap. (bemyndiganden) och 26 kap. (överklagande). 
 
Advokatsamfundet har i tidigare remissvar påpekat det oegentliga att Finansinspektionen 
– som är en myndighet under regeringen och som regeringen utan riksdagens medverkan i 
princip genom beslut och förordning kan avveckla eller ombilda – omnämns direkt i 
lagtext, och att det bör övervägas att – enligt bl.a. finländsk förebild – införa en lag om 

                                                
6 Se Hanqvist (2016) s. 284 f. och (särskilt avseende skadeståndsfrågorna) H. Tsikhanava, ”Alternativa 
investeringsfonder och organs skadeståndsansvar – En regleringsteknisk röra?”, examensarbete, VT 2016, 
Stockholms universitet. 
7 Se  Hanqvist (2016) s. 168 (med hänvisningar till Finansinspektionens praxis). 
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Finansinspektionen.8 Samma synpunkter gör sig gällande avseende lagförslagets 2 §, som 
utpekar Finansinspektionen som behörig myndighet, vilket alltså rätteligen i stället borde 
ske genom att regeringen i kraft av ett i lag givet bemyndigande genom beslut anger 
Finansinspektionen som behörig myndighet enligt lagen. 
 
1 kap. 4 § 

Enligt det föreslagna lagrummet ska ett investeringsbolag ha ett aktiekapital som 
motsvarar nettovärdet av bolagets tillgångar; varje aktie ska representera en lika stor del 
av aktiekapitalet. Advokatsamfundet ifrågasätter huruvida detta inte redan följer av 1 kap. 
6 § aktiebolagslagen. 
 
4 kap. 2 § 

Advokatsamfundet ifrågasätter huruvida det är lämpligt att göra aktierna i ett 
investeringsbolag till i sak enkla skuldebrev (detta följer av den föreslagna paragrafens 
hänvisning till 31 skuldebrevslagen). Enligt 6 kap. 8 § gäller för aktiebrev 13, 14 och 22 
§§ skuldebrevslagen och, avseende utdelningskuponger, 24 och 25 §§ samma lag. Detta 
innebär att aktier principiellt är ett slags löpande skuldebrev. Under gällande rätt gäller 
detta för alla alternativa investeringsfonder som har organiserats som aktiebolag avseende 
fondandelar som har formen av aktier. I de fonder där fondandelarna har getts formen av 
skuldinstrument torde dessa vanligen ta formen av löpande instrument. Enligt 6 kap. 5 § 
lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument blir alla 
skuldförbindelser som kontoförs enligt den lagen i sak löpande skuldebrev. Innehavet av 
fondandelar i värdepappersfonder kan kontoföras enligt den lagen (se 4 kap. 11 § lagen 
om värdepappersfonder). Frågan huruvida kontoförda fondandelar har löpande karaktär 
förefaller inte ha prövats.9 Möjligheten förefaller emellertid inte vara utesluten. Andelar i 
värdepappersfonder som handlas på börs torde nödvändigtvis ha löpande karaktär. 
Eftersom andelar i alternativa investeringsfonder, också om de marknadsförs till icke-
professionella investerare, således kan göras löpande förefaller det inte möta något 
principiellt hinder att i svensk rätt låta fondandelar, inklusive aktier i investeringsbolag, ha 
löpande karaktär. 
 
5 kap. 2 § 

I lagtexten används ”förvaltare” i två olika betydelser – dels i betydelsen ”förvaltare enligt 
lagen om investeringsbolag”, dels i betydelsen ”förvaltare enligt lagen om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”. I den föreslagna 
paragrafens andra stycke anges att Finansinspektionen ska pröva frågor ”om tillstånd till 
registrering som förvaltare” i vissa fall. Det framgår inte explicit i vilken betydelse 
”förvaltare” används här. Det torde inte handla om förvaltaren av investeringsbolaget, 
men detta illustrerar det olyckliga i den valda utformningen av det föreslagna lagrummet. 
Advokatsamfundet förordar andra formuleringar av lagtexten som är mer lättillgängliga. 
 
 

                                                
8 Se Advokatsamfundets remissyttranden i Fi2013/329 s. 17; Ju2015/3397/L2 s. 7 f.; Fi2013/3294 s. 8; och 
Fi2016/02279/FPM s. 2 f.; se även diskussionen i Hanqvist (2016) kommentaren till 13 kap. 1 § (s. 678 ff.). 
9 Jfr M. Beckman m.fl., Lagarna på värdepappersområdet (2002) s. 80. 
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6 kap. 2 § 

Enligt det föreslagna lagrummets andra stycke ska vissa underrättelser lämnas till såväl 
Finansinspektionen som behöriga myndigheter i andra länder inom EES där aktierna 
marknadsförs. Enligt tredje stycket ska förändrade förhållanden anmälas till 
Finansinspektionen – någon anmälan till behöriga myndigheter i andra länder inom EES 
nämns inte. Detta torde vara ett överseende. 
 
7 kap. 1 § 

Enligt det föreslagna lagrummets första stycke gäller 7 kap. aktiebolagslagen avseende 
publika aktiebolag som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad för 
investeringsbolag. Eftersom emellertid ett investeringsbolag – i likhet med andra 
värdepappersfonder – torde kunna blir upptagna till sådan handel (se s. 221 i betänkandet 
och jfr 6 kap. 1 § andra stycket i den föreslagna lagen), torde det föreslagna lagrummet 
behöva justeras avseende investeringsbolag som tas upp till handel. 
 
Betänkandet s. 270 

Advokatsamfundet ifrågasätter huruvida explicit reglering bör införas avseende 
ägarprövning när ett externt förvaltat investeringsbolag övergår till att bli internt förvaltat. 
Det förefaller som om de föreslagna reglerna kan medge att övergången till intern 
förvaltning annars kan bli ett sätt att kringgå kravet på ägarprövning. 
 
Betänkandet s. 275 f. 

Om alla fondandelsägare väljer att lösa in sina aktier i ett investeringsbolag – t.ex. på 
grund av dess dåliga resultat – torde bolaget därigenom likvideras. Denna situation 
förefaller inte ha uppmärksammats i lagförslaget. 
 
Betänkandet s. 279 f. 

Utredningen tänker sig att ett investeringsbolag ska kunna försättas i konkurs enligt 
vanliga regler. Detta utgör en betydande skillnad i förhållande till värdepappersfonder, 
som inte kan försättas i konkurs.10 Denna ordning – som medför en nackdel för 
borgenärerna avseende de åtaganden fondbolaget gör avseende en fond – har ansetts 
godtagbar på grund av att fondbolaget står under tillsyn, varför borgenärsintresset vore 
tillfredsställande tillgodosett också utan möjligheten till special- eller generalexekution 
(konkurs) (se prop. 1974:128 s. 111). Om detta argument är godtagbart avseende 
värdepappersfonder, borde det också vara godtagbart avseende investeringsbolag. Om det 
inte kan anses godtagbart avseende investeringsbolag, kan det heller inte godtas avseende 
värdepappersfonder. Att konkurs vore uteslutet avseende värdepappersfonder på enbart 
den tekniska grunden att en värdepappersfond inte är en juridisk person (se prop. 
2002/03:150 s. 308) övertygar knappast. I andra jurisdiktioner förekommer att 
kontraktuella fonder kan bli föremål för generalexekution;11 också i svensk rätt kan 
naturligtvis sådan lagstiftning införas, om det anses berättigat av sakliga skäl. Skillnader i 
borgenärsskydd mellan värdepappersfonder och investeringsbolag kan inte i ett 

                                                
10 Se 4 kap. 1 § lagen om värdepappersfonder; prop. 2002/03:150 s. 308; prop. 1974:128 s. 111; och Hanqvist 
(2016) kommentaren till 12 kap. 1 § (s. 651). 
11 Se Hanqvist (2016) kommentaren till 12 kap. 1 § (s. 651) (med hänvisningar). 
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lagstiftningsärende rättfärdigas med en formell skillnad, som kan undanröjas genom 
lagstiftning. 
 
Den rådande ordningen avseende värdepappersfonder kan sägas ha en skyddsfunktion för 
fondandelsägarna. Om detta är fallet torde samma skydd även vara påkallat för 
aktieägarna i ett investeringsbolag. 
 
Betänkandet avsnitt 8.5 

Advokatsamfundet tillstyrker utredningens förslag att vissa lättnader i reglering avseende 
specialfonder som marknadsförs till professionella investerare införs. Detta är sakligt 
motiverat och leder också till större rättslikhet mellan olika slags fonder i vilka 
professionella investerare investerar. 
 
”Marknadsföring” 

 

Betänkandet använder i flera avseenden uttrycket ”marknadsföring”. Som 
Advokatsamfundet tidigare har påpekat,12 avser ”marknadsföring” avseende 
investeringsfonder inom unionsrätten inte ”säljfrämjande åtgärder” (vilket är vad uttrycket 
omvandlats till i såväl lagen om värdepappersfonder som lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder), utan i stället ”utbjudande” eller ”försäljning”. Detta 
framgår t.ex. av artikel 26 i förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga 
investeringsfonder. De ”faciliteter” som omnämns där är irrelevanta avseende 
säljfrämjande åtgärder, men fyller viktiga funktioner vid försäljningen av fondandelarna. 
Såväl artikel 27 som artikel 28 i förordningen 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 om värdepappersmarknaden avseende värdepappersbolagen). I den 
rättsvetenskapliga litteraturen har vidare påvisats att den svenska lagstiftningens uttryck 
”marknadsföring” avseende investeringsfonder inte stämmer överens med unionsrättens 
av språkliga, historiska och rättssystematiska skäl.13 Regeringen har inte i sak bemött 
kritiken mot den felaktiga användningen av ”marknadsföring” i den svenska 
fondregleringen (jfr prop. 2016/17:3 s. 16). 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg/ 
 
    genom Maria Billing 

                                                
12 Se Advokatsamfundets remissvar i Fi2012/3710 s. 3 ff. och Fi2016/01182/FPM s. 2. 
13 Se Hanqvist (2016) kommentaren till 1 kap. 11 § punkt 14 (s. 229 ff.). 


