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OVERSIKT 

• Kort om MiFID II og lovforslaget generelt 

• Generelt om anvendelsen for forvaltningsselskaper 

• Vederlag fra andre enn kunden (inducements)  

– Hva skal til for at verdipapirforetak skal kunne motta returprovisjoner? 

– Særlig om aktiv forvaltning og uavhengig investeringsrådgivning 

– Betaling for analyse 

• Rapporteringskrav 

– Egnethetserklæring ved ytelse av investeringsrådgivning 

– Nytt rapporteringskrav for aktiv forvaltning 

• Nye regler om produkthåndtering 

– Target market 
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HVA ER MIFID II? 

NIVÅ EU-RETTSKILDE GJENNOMFØRING I NORSK RETT 

1 MiFID II (direktiv) 
Norske lovbestemmelser som tilsvarer 
direktivet foreslått i NOU 2017:1 

1 MiFIR (forordning) 
Inkorporasjonsbestemmelse  foreslått i vphl. 
(vil  gjelde «as is» som norsk lov) 

2 
Ett kommisjonsdirektiv til MiFID II 
COMMISSION DELEGATED 
DIRECTIVE (EU) 2017/593 

Norske forskriftsbestemmelser som tilsvarer 
direktivet vil bli foreslått  

2 
Ca. 45 kommisjonsforordninger til 
MiFID II og MiFIR  

Inkorporasjonsbestemmelser i 
verdipapirforskriften ( vil gjelde  «as is» som 
norsk forskrift) 

3 ESMA-retningslinjer 
Viktige tolkningsmomenter – FT må bekrefte 
om de legges til grunn i tilsynsarbeidet 
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• Direktivnær tilnærming – hvorfor det? 

• Færre norske særregler, f.eks.  

• Egenhandelsreglene oppheves 

• Ansattes styreverv i børsnoterte 
selskaper  og forvaltningsselskaper – 
dispensasjonsmyndighet flyttes fra FT 
til foretaket 

• Gjennomføringen i Norge blir forsinket 
– hva vet vi om ikrafttredelse?   

 

LOVFORSLAGET 
– NOEN OVERORDNEDE KOMMENTARER 
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• Forvaltningsselskaper blir «indirekte» berørt: 

» Forventinger fra distributører  som må etterleve MiFID II (f.eks., 
produkthåndteringsregler, inducementsregler, nye krav til informasjon 
om kostnader) 

» Nye regler for prising av ordreutførelse  (betaling for analyse) 

• Foretak med tillatelse til aktiv forvaltning blir underlagt relevante 
deler av regelverket (verdipapirfondforskriften § 1-3 og AIF-
forskriften § 1-4 vil endres)  

• Kommisjonsforordning 2017/565 artikkel 1 medfører at en rekke 
bestemmelser blir gjort gjeldende, eksempelvis: 

» Informasjon til kunden forut for ytelsen av investeringstjenester 

» Hensiktsmessighet- og egnethetsvurdering 

» Rapportering til kunder 

» Håndtering av kundeordre 

GENERELT OM MIFID II OG 
FORVALTNINGSSELSKAPER 
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VEDERLAG FRA  
ANDRE ENN KUNDEN  

(INDUCEMENTS) 
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• Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter 
investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ikke motta vederlag 
fra eller yte vederlag til andre enn kunden med mindre vederlaget: 

• er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden, og 

• ikke vil svekke foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i 
samsvar med kundens interesser (ny vphl. § 10-12) 

• Kunden skal motta nøyaktig og forståelig informasjon om 
vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke 
kan fastsettes 

• Kravene for at vederlaget skal anses egnet til å forbedre kvaliteten på 
tjenesten til kunden skjerpes på nivå 2 

• Dokumentasjonskrav (føre lister over alle vederlag fra tredjeparter, 
dokumentere kvalitetsforbedrende tiltak mv) 

INDUCEMENTS  
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HVA ER EGNET TIL Å FORBEDRE  
KVALITETEN PÅ TJENESTEN? 

 

1. Vederlaget er begrunnet i en tilleggstjeneste eller en tjeneste på høyere nivå til 
kunden, som står i forhold til størrelsen på vederlaget, for eksempel: 

• yting av ikke-uavhengig investeringsrådgivning om og tilgang til et bredt utvalg av egnede finansielle 
instrumenter, herunder et passende antall instrumenter fra utenforstående produktleverandører som ikke har 
nære forbindelser til verdipapirforetaket, 

• yting av ikke-uavhengig investeringsrådgivning kombinert med enten: (i) et tilbud til kunden om vurdere om 
de finansielle instrumentene som kunden har investert i fortsatt er egnet minst en gang i året,  eller (ii) med en 
annen løpende tjeneste som sannsynligvis vil være av verdi for kunden, for eksempel rådgivning om den 
foreslåtte optimale eiendelsfordelingen for kunden, eller 

• tilbud om tilgang til et bredt utvalg av finansielle instrumenter som antas å oppfylle kundens behov, herunder 
et passende antall instrumenter fra utenforstående produktleverandører som ikke har nære forbindelser til 
verdipapirforetaket, sammen med enten (i) levering av verktøyer som gir merverdi, som for eksempel verktøyer 
som gir tilgang til objektiv informasjon, og som hjelper kunden med å treffe investeringsbeslutninger eller (ii) 
setter kunden i stand til å overvåke, forme og justere utvalget av finansielle instrumenter som de har investert 
i, eller (iii) sammen med levering av periodiske rapporter om de finansielle instrumentenes resultater og de 
kostnadene og gebyrene som er knyttet til dem. 

2. Vederlaget er ikke direkte til fordel for det verdipapirforetaket, dets aksjeeiere eller 
ansatte uten at dette gir kunden en åpenbar fordel 

3. Et løpende vederlag fra tredjepart til verdipapirforetaket er begrunnet i en løpende 
ytelse til den berørte kunden 

 

Gebyrer, provisjoner eller  naturalytelser skal anses å være utformet for å forbedre 
kvaliteten på tjenesten til kunden, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

Kravene må oppfylles løpende og det er strenge krav til dokumentasjon  
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• Forbud mot å motta og beholde vederlag fra andre enn kunden (ny 
vphl. § 10-12 fjerde ledd) 

• Alle gebyrer, provisjoner og andre pengeytelser fra tredjemann skal 
overføres i sin helhet til kunden så snart som mulig etter mottak 

• Unntak for mindre naturalytelser som er egnet til å forbedre 
kvaliteten på tjenesten til kunden og er av slik art og omfang at 
foretakets evne til å ivareta kundens interesser ikke svekkes 
(nærmere regulert på nivå 2, kommisjonsdirektiv art. 12) 

• Hvordan skal forvaltningsselskapene tilpasse seg? Egne 
andelsklasser for foretak som ikke kan motta og beholde 
inducements antas å bli mer vanlig (netto andelsklasser) 

 

 

INDUCEMENTS - AKTIV FORVALTNING OG 
UAVHENGIG RÅDGIVNING 
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• Foretak som mottar analyse må vurdere om dette er i samsvar med 
inducementsreglene 

• Egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten? 

• Tilfredsstiller kravene til mindre naturalytelse? 

• Analysetjenester regnes ikke som inducements dersom: 

• Foretaket betaler for analysen med egne midler 

• Analysen  betales gjennom en research payment account (RPA) som er 
finansiert av kundene gjennom et særskilt analysegebyr  (RPA må 
oppfylle omfattende krav til informasjon til kundene, budsjett, 
vurdering av analysekvalitet, mv) 

• Ordeutførelse må prises separat og kan bare dekke kostnaden ved å 
utføre ordre 

 

 

INDUCEMENTS – ANALYSETJENESTER  
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EGNETHETSERKLÆRING 
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• Verdipapirforetak skal ved ytelse av investeringsrådgiving til ikke-
profesjonelle kunder gi kunden en erklæring om egnethet hver gang 
det ytes rådgivning (forslag til ny vphl. § 10-17 tredje ledd) 

• Kort oppsummert skal egnethetsdokumentet: 

» Være en sammenfatning (outline) av investeringsrådet og hvordan det 
er egent for kunden (svarer til kundens preferanse, mål og andre 
egenskaper) 

» Gis før gjennomføring av transaksjonen (åpnet for unntak ved 
fjernkommunikasjon) 

» Gis uansett om rådet fører til en transaksjon 

 

EGNETHETSERKLÆRING – HVA KREVES? 
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• Det skal fremgå av egnethetserklæringen når rådet ble gitt (dato, tid) 

• Foretaket skal oppbevare informasjon om når erklæringen ble sendt til kunden 
(f.eks. gjennom å inkludere oversendelsestidspunkt i erklæringen) 

• Kan gjøres tilgjengelig online (på et sikkert område) forutsatt at kunden mottar 
varsel (f.eks. per e-post) 

• Det skal fremgå av egnethetserklæringen om det er sannsynlig at de anbefalte 
tjenestene eller instrumentene vil medføre at kunden vil måtte søke periodisk 
gjennomgang av porteføljen 

 

EGNETHETSERKLÆRING – HVA KREVES? 



Kundens 

investeringsprofil 

Informasjon 

om produktet 

Dersom det er samsvar 

mellom kundens profil og 

produktet er det lagt opp 

til standardtekst  

Samlet vurdering 

Mulighet for 

rådgiver å 

begrunne 

avviket 

(standard tekster 

kan legges inn) 

Skjemaet 
Egnethetserklæringen:  



Egnethetserklæringen: 

Kundens 

investeringsprofil 

Informasjon 

om produktet 

Det er lagt opp til 

kombinasjon av 

standard tekst og 

(kortfattet) 

begrunnelse fra 

rådgiver 

Standardtekst om 

risiko 

Samlet 

vurdering 

• Automatisk publisering og 
varsel til kunden 

• Knyttes opp til opp til 
handelssystemet 

• Håndtering av råd som ikke 
resulterer i transaksjon 

• Oppfølging av compliance 

Dokumentet 
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NYE RAPPORTERINGSKRAV FOR 
AKTIV FORVALTNING 
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• Periodevis oversikt skal som hovedregel gis hver tredje måned (mot 
hver sjette i dag) 

• Den periodiske informasjonen til kunden skal omfatte en oppdatert 
erklæring om hvordan investeringen svarer til kundens preferanse, 
mål og andre egenskaper  

• Varslingsplikt til kunden ved verdifall på 10 % 
(kommisjonsforordning 2017/565 art. 62) 

» Investment firms providing the service of portfolio management shall 
inform the client where the overall value of the portfolio, as evaluated at 
the beginning of each reporting period, depreciates by 10 % and 
thereafter at multiples of 10 %, no later than the end of the business day 
in which the threshold is exceeded or, in a case where the threshold is 
exceeded on a non-business day, the close of the next business day. 

 

 

NYE RAPPORTERINGSKRAV FOR AKTIV 
FORVALTNING 
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NYTT REGIME FOR 
PRODUKTHÅNDERING 
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• Med MiFID II innføres nye plikter for produsenter og distributører av 
finansielle instrumenter 

» Forslag til ny vphl. § 9-19 

» Utfyllende bestemmelser i kommisjonsdirektivet art. 9 og 10 (norsk forskrift 
kommer) 

» ESMA-guidelines (final report av 2. juni 2017) 

• Produsent: a firm that manufactures an investment product, including the 
creation, development, issuance or design of that product, including when 
advising corporate issuers on the launch of a new product  

• Distributør: a firm that offers, recommends or sells an investment product 
and service to a client 

• Forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere med konsesjon til å yte aktiv 
forvaltning  er omfattet av reglene  

• Anvendelsen av reglene skal tilpasses egenskapene ved det finansielle 
instrumentet, investeringstjenesten og målgruppen  

 

 

 

 

PRODUKTHÅNDTERING 
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• Plikt til å etablere en produktgodkjennelsesprosess  

» Må identifisere en målgruppe (target market) for produktet  

» Gjøre rimelige tiltak for å sikre at instrumentene distribueres til denne 
målgruppen 

» Plikt å vurdere om produktet er direkte uegnet for enkelte 
kundegrupper (negative target market) 

» Distribusjonsstrategien må være tilpasset målgruppen 

• Plikt til regelmessig å evaluere produktene  

• Plikt til å gi distributørene tilstrekkelig informasjon  

 

PRODUKTKONTROLL - PRODUSENTER 
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• Skal ha egnede rutiner og systemer for å innhente opplysninger om 
produktet fra produsenten og sikre at relevante ansatte forstår 
egenskapene ved det enkelte finansielle instrument og den 
identifiserte målgruppen for instrumentet 

• Gjelder også produkter fra foretak som ikke er underlagt MiFID 
(f.eks. verdipapirfond) 

• Skal spesifisere den identifiserte målgruppen for alle produkter 
gjennom å benytte den informasjonen og kunnskapen foretaket 
besitter om kundene og informasjonen fra produsenten 

• Kan ikke ukritisk legge til grunn informasjon fra produsenten 

• Skal gi informasjon til produsenten om erfaringene med produktet 

 

 

 

 

PRODUKTKONTROLL - DISTRIBUTØRER 
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• Målgruppen skal identifiseres basert på fem 
kumulative kriterier: 

1. Type kunde produktet er rettet mot 

2. Kunnskap og erfaring 

3. Finansiell situasjon  - evne til å bære tap 

4. Risikotoleranse 

5. Kundens investeringsmål og behov 

IDENTIFISERT MÅLGRUPPE 1/4 
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• 1. Type kunde produktet er rettet mot 

» Ikke-profesjonell, profesjonell og kvalifisert motpart 

• 2. Kunnskap og erfaring 

» Spesifisere kunnskapen kunden  bør ha om relevante forhold ved 
produktet og hvor mye praktisk erfaring kunden skal ha  

• Eksempel UCITS rentefond: clients with basic capital markets 
knowledge or experience (about funds’ and bonds’ characteristics and 
risks) 

• 3. Finansiell situasjon  - evne til å bære tap 

» Spesifisere det prosentvise tapet kunden skal ha evne og vilje til å tåle 

• Eksempel UCITS rentefond: clients that can bear a [x]% capital loss 

• Eksempel notert aksje: ability to bear 100% capital loss 

 

 

IDENTIFISERT MÅLGRUPPE 2/4 
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• 4. Risikotoleranse  

» Spesifisere hvilken risikoholding kunden bør ha relatert til risikoen ved 
investeringen. Risikoholding bør kategoriseres (f.eks. konservativ, 
balansert, spekulativ) og beskrives. PRIIPS/UCITS-risikoindikator bør 
benyttes . 

• Eksempel UCITS rentefond:due to the volatility of the bond market, 
the product has an [x] risk & reward profile and is therefore 
compatible with clients need to have a low to medium risk tolerance. 
They should be willing to accept price fluctuations in exchange for 
the opportunity of possible higher returns 

IDENTIFISERT MÅLGRUPPE 3/4 
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• 5. Kundens investeringsmål og behov 

» Spesifisere hvilke investeringsmål og andre behov for kunden som 
produktet har til hensikt å møte, f.eks. forventet investeringshorisont. 
Kan også spesifisere andre mål og forventninger, f.eks. «grønn 
investering», «etisk investering» osv. 

•  Eksempel UCITS rentefond: depending on the duration of the 
product, the UCITS may be suitable for clients who seek capital 
growth and have a medium-term investment horizon (at least 3 
years) 

• Negativ målgruppe 

» Eksempel UCITS rentefond:this product is deemed incompatible for 
clients which: (i) require full capital protection and / or seeking on-
demand full repayment of the amounts invested, (ii) are fully risk 
averse/have no risk tolerance 

 

IDENTIFISERT MÅLGRUPPE 4/4 
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bibe@schjodt.no 
M: +47 901 62 377 
 

 Birte Berg 


