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DISPOSISJON 
▶ Oversikt over regelverksprosesser for UCITS/AIFMD 
▷ EU/EØS 

▷ Norske prosesser 

▶ Generelt om forvalterrollen 

▶ Sammenligning av UCITS og AIFMD 
▷ Enkelte utgangspunkter 

▷ Nærmere om depotmottakerrollen 

▷ Nærmere om godtgjørelse 

▶ Veien videre 
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REGELVERKSPROSESSER 
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FASER I REGELVERKSPROSESSEN  
Fra EU-regler til norske regler 

Vedtakelse 
av rettsakter 

i EU 

Innlemmelse 
av rettsakter 

i EØS-
avtalen 

Gjennom-
føring i 

norsk rett 

• Økt innflytelse til ”EUs 
finanstilsyn” (ESMA, EIOPA, 
EBA) 
•  Forordninger og direktiver på 
nivå 1, 2 og 2,5 
 

 
• Guidelines på nivå 3 
 

•Vedtak i EØS-komitéen (”to-
pilar systemet”) 

•Omfattende prosess på 
EU/EFTA-siden før vedtak 

  
•Stor ”back log” og 
konstitusjonelle problemer 

•Betydningen av norsk 
gjennomføring før vedtak i 
EØS 

•Utfordring ved økt bruk av 
forordninger  

•Tilstrekkelig fokus i 
sentralforvaltningen?  



”EØS-PROBLEMET” - VEIEN VIDERE I TRE SKRITT 
 

▶ EØS-komiteen må bli enige om å gjennomføre de tre 
tilsynsforordningene i EØS-avtalen 

▶ Regjeringen må fremme en samtykkeproposisjon til Stortinget 
▷ Kreves 3/4 flertall – neppe et problem 

▶ Gjennomføring av rettsaktene i norsk rett 
▷ De enkelte rettsaktene må gjennomføres i norsk rett – også forordninger 

▷ Mye er allerede klart – pass opp for ”ketchup-effekten”! 
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SÆRLIG OM UCITS OG AIFMD 
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▶ UCITS 
▷ UCITS IV 

> I hovedsak gjennomført i alle 
medlemsland 

> Rapport fra Kommisjonen fra august 
2015 om bruk av nivå 2-regler  

▷ UCITS V 

> Gjennomføringsfrist 18. mars 2016 
– ny depotmottaker innen 2018 

> Omfattende regler på nivå 2 
(depotmottakerrollen) og veiledning 
på nivå 3 (om godtgjørelse) 

▶ AIFMD 
▷ Gjennomført i nasjonal rett i de 

fleste EU-land 

▷ Rapport fra Kommisjonen fra 
august 2015 om bruk av nivå 2-
regler  

▷ To ESMA-dokumenter av 30. juli 
2015: 

> Uttalelse (”Opinion”) om nasjonale 
markedsføringsregler 

> Anbefaling (”Advice”) om utvidelse 
av passportordning til visse non-EU 
AIFMs 
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NORSKE REGELVERKSPROSESSER 
▶ UCITS V:  
▷ Finansdepartementet bedt Finanstilsynet utarbeide høringsnotat i 

november 2014 

▷ Frist for Finanstilsynet i disse dager – vil deretter sendes på alminnelig 
høring 

▷ Uavklart om Norge vil nå EUs gjennomføringsfrist (mars 2016) - må først 
inn i EØS-avtalen 

▶ AIFMD:  
▷ Ingen utestående lovgivningsprosesser i norsk rett – til gjengjeld 

omfattende uklarheter om grunnleggende tolkingsspørsmål 
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GENERELT OM 
FORVALTERROLLEN 



OVERSIKT OVER DEN REGULATORISKE ”MENY” 
▶ Ulike typer ”fond” i et regulatorisk perspektiv 
▷ UCITS 

▷ AIFer (herunder EuSEF, EuVECA og ELTIF) 

▷ Aksjeselskaper og andre selskaper (som ikke er AIF) 

▷ Individuelle mandater (rådgivning og aktiv forvaltning)  

▶ Ulike konsesjonsformer for forvaltning av fond i Norge 
▷ Forvaltningsselskap for fond (med og uten tilleggstjenester og AIFM)  

▷ AIFM (med og uten tilleggstjenester) 

▷ Verdipapirforetak 

▷ Filial/agent av ovennevnte 
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KONSESJONSREGIMER FOR ULIKE FORVALTERE 
Konsesjon/krav UCITS forvaltningsselskap 

(både AIFM og 
tilleggstjenester) 

”Ren” AIFM (ikke UCITS) 
med tilleggstjenester 

Verdipapirforetak (MiFID) 

Kapitalkrav EUR 125,000 EUR 125,000/300,000 + % av 
AUM 

EUR 730,000/125,000  

Krav til eiere/ledelse Standard Standard Standard 

Virksomhetsregler Må ha depotmottaker Må ha depotmottaker (som 
hovedregel) 

Må ikke ha depotmottaker 

Tjenestespekter Kollektiv forvaltning samt 
MiFID-tilleggstjenester (aktiv 
forvaltning og rådgivning) 

Kollektiv forvaltning samt 
MiFID-tilleggstjenester (aktiv 
forvaltning , rådgivning og 
ordreformidling)  
 

Alle MiFID tjenester. Kan ikke 
drive kollektiv forvaltning (men 
kan forvalte fond under aktivt 
forvaltningsmandat) 

Krav om kundeavtaler Nei (med mindre 
tilleggstjenester) 

Nei (med mindre 
tilleggstjenester) 

Ja  

Krav om egnethetstest Ja, ved (i) enkelte 
tilleggstjenester og (ii) salg av 
spesialfond til ikke-
profesjonelle  

Ja, ved (i) enkelte 
tilleggstjenester og (ii) salg av 
AIF til ikke-profesjonelle  

Ja, ved rådgivning og aktiv 
forvaltning 

Andre begrensninger? Kan tilby innskuddspensjon Kan ikke tilby 
innskuddspensjon 

Kan ikke tilby 
innskuddspensjon 
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SAMMENLIGNING AV UCITS 
OG AIFMD 
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ENKELTE UTGANGSPUNKTER 
 

▶ Når er skillet mellom AIFMD og UCITS relevant? 

▶ Store forskjeller i reguleringsformål... 
▷ UCITS I-IV:  

> skulle skape en ”trygg havn” for ikke-profesjonelle investorer  

> fokus på forbrukerbeskyttelse – lite preget av finanskrisen 

▷ AIFMD:  

> regulere ”grådige” investeringsfond 

> finanskrisen avdekket behov for informasjon om fondenes virksomhet 

> lite fokus på forbrukerbeskyttelse og ikke-profesjonelle investorer – reguleringen 
av disse overlates til nasjonale myndigheter 
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▶ …men likheter i grunnleggende reguleringsteknikk av forvalter 
▷ Kapitalkrav 

▷ Organisatoriske krav  

▷ Virksomhetskrav 

▷ Viktige tilleggskrav i AIFMD – utjevnes gjennom UCITS V 

▶ Ulikheter i reguleringen av fond 
▷ UCITS: detaljerte krav til fondene 

▷ AIFMD: færre krav til fondene – fortsatt nasjonalt handlingsrom 

▷ Særregler for enkelte AIFer (EuSEF, EuVECA, ELTIF mv) 
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UCITS V    
LUKKER ”GAPET” MELLOM UCITS IV OG AIFMD 

▶ Nye regler om depotfunksjonen 
▷ Nye krav i UCITS V – resultat av (i) AIFMD og (ii) Madoff/Lehman 

▷ Level 2-regler ventet i løpet av kort tid (ESMA har gitt råd) 

▶ Nye regler om godtgjørelse 
▷ Ingen særskilte regler i UCITS IV 

▷ UCITS V innfører krav om utsatt utbetaling av bonus og utbetaling i visse 
instrumenter – bygger på AIFM 

▶ Nye ansvarsregler 
▷ Ingen særskilte regler i UCITS IV 

▷ UCITS V innfører administrative sanksjoner opp til EUR 5 millioner/10 % 
av omsetning – bygger på AIFMD  
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 SÆRLIG OM DEPOTMOTTAKERROLLEN 
 

 
 

 

Regel (ikke 
uttømmende) 

UCITS IV UCITS V AIFMD/UCITS V 
”Gap”-analyse 

Hvem kan være 
depotmottaker? 
 

Mye skjønn til medlemsstatene 
– store variasjoner innen EØS 

Sentralbanker 
Kredittinstitusjoner 
Andre godkjente 
depotmottakere (strenge 
kriterier) 
 
Krav til separasjon fra forvalter 

Harmonisert ved at AIFMD 
viser til UCITS på dette punktet 
–  men noe strengere krav enn 
i dag (bl.a. ved oppbevaring) 
 
 
Færre krav om separasjon 

Depotmottakers ansvar Depotmottaker kun ansvarlig 
for ”unjustifiable failure” - 
uklart 

Depotmottaker ansvarlig for (i) 
tap ved oppbevaring av 
instrumenter med mindre 
godtgjort at årsak var utenfor 
kontroll og (ii) alle andre tap 
som skyldes uaktsomhet.  
Ansvar også for tjenesteyter. 

Harmonisert  - men en viss 
mulighet i AIFMD til å 
avtaleregulere ansvar for 
tjenesteyters feil 

Utkontraktering av depot- 
oppgaver 

Ingen særskilte regler Strenge krav til utkontraktering 
av ”oppbevaringsfunksjonen” – 
bl.a. krav om beskyttelse i 
tjenesteyters konkurs  
 
Omfattende informasjonskrav 

Tilsvarende regler i AIFMD – 
men ikke krav til beskyttelse i 
tjenesteyters konkurs og 
mindre omfattende 
informasjonskrav (må ikke gis i 
prospekt) 

Nye oppgaver innen 
kontantkontroll  

Noen kontrollplikter ved 
innløsning og tegning 

Nye krav ved kontroll av 
fondets bankkonto 

Harmonisert 

Omfattende detaljregler innen alle disse områdene vil gis i nivå 2-regler som skal fastsettes 
av EU-kommisjonen i løpet av høsten 2015 – baseres på råd gitt av ESMA i november 2014 



16 

SÆRLIG OM GODTGJØRELSE 
▶ Godtgjørelse ikke regulert i UCITS IV 

▶ Nye krav til godtgjørelse i UCITS V bygger på AIFM (og mindre på 
CRD): 
▷ Særlige krav til ledelse, risikotakere, compliance mv. som har ”vesentlig 

innflytelse på risikoen til forvaltningsselskapet eller fond de forvalter” 

▷ Krav til balanse mellom fastlønn og bonus 

▷ Minst 50 % av bonus skal bestå av fond som forvaltes og minst 40 % skal 
betales over tre år - tildelt bonus kan kalles tilbake 

▶ Bygger på en annen systematikk enn godtgjørelsesforskriften 
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GODTGJØRELSE FORTS. 
▶ ESMAs ”UCITS Remuneration Guidelines” på høring til 23.10.15: 
▷ Utkast til UCITS Guidelines bygger på AIFM Guidelines (fra 2013) 

▷ Viktige avklaringer om  

> Proporsjonalitetsprinsippet 

> Forvaltere i finanskonsern 

> Krav til godtgjørelsesordningen hos oppdragstakere 

> Krav om betaling i instrumenter     

▶ Mer fleksibelt enn for bank og verdipapirforetak – gjenstår å se 
hvordan norske myndigheter vil tilpasse seg veiledningen 
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VEIEN VIDERE 
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VEIEN VIDERE 
 

 

▶ UCITS VI? 
▷ Kommisjonens høringsforslag av 26. juli 2012 – drøfter spørsmål om  

pengemarkedsfond, verdipapirfonds adgang til lån av verdipapirer og 
tilbakekjøp av finansielle instrumenter og derivatbruk 

▷ Uavklart videre skjebne – er koblet til arbeidet med EUs 
kapitalmarkedsunion 

▶ AIFMD II? 
▷ Oppheve nasjonale ”private placement” regler? 
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