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Agenda
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1. Overordnende prioriteringer på fondsområdet

2. Retningslinjer fra ESMA

3. Felleseuropeiske tilsynsundersøkelser (common supervisory actions)
• CSA 2020: Likviditetsstyring
• CSA 2021: Unødige kostnader

4. Kort om enkelte andre tema (bærekraft, bruk av referanseindeks, utkontraktering)

Nytt fra Finanstilsynet – viktige saker og prioriteringer
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1. Overordnede prioriteringer

3



FINANSTILSYNET4

Forbrukervern - transparens

God selskapsstyring

Forvaltning i henhold til mandat/ avtale 

God risiko- og likviditetsstyring

Riktig verdsettelse

Kostnader – undersøkelse om kostnadsutviklingen i verdipapirfond

Hindre hvitvasking og terrorfinansiering 

Arbeidet med bærekraft

Utkontraktering

Overordnede prioriteringer på fondsområdet
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2. Retningslinjer fra ESMA
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Retningslinjer fra ESMA («guidelines») 

 Art 16 i forordning 1095/2010 om etableringen av European Securities and Markets Authority (ESMA)

 Skal fremme lik anvendelse av regelverket og effektiv og konsistent tilsynspraksis på europeisk nivå

 Adresserer både tilsynsmyndigheter og foretak under tilsyn/ markeder

 Offentlige høringer i regi av ESMA – mulig å komme med merknader

 Publiseres på https://www.esma.europa.eu

 Finanstilsynet vurderer om retningslinjene anses å være i samsvar med norsk rett

 Finanstilsynet bekrefter overfor ESMA om retningslinjene vil følges («følg eller forklar») 

 Publiseres på finanstilsynet.no
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Retningslinjer fra ESMA, forts

 Tilsynsmyndigheter og foretakene skal gjøre sitt ytterste for å følge 
retningslinjene (art 16 (3)) 

 Gjelder på linje med rundskriv – veiledning om hvordan regelverket 
skal praktiseres og om tilsynspraksis (forvaltningspraksis)

 Må gjennomgås og integreres i virksomheten

 Anvendes etter intensjonen

 https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-
technical-standards
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https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-
technical-standards
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3. Felleseuropeiske tilsynsundersøkelser 
«common supervisory actions» (CSA)
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Felleseuropeiske 
tilsynsundersøkelser

 Nytt virkemiddel i arbeidet for likere europeisk tilsynspraksis

 Basert på ESMAs risikovurderinger og prioriteringer

 Koordinert tilsyn etter samme metodikk, avgrensning og tidshorisont 
(felles tilnærming) 

 Dokumentbasert tematilsyn, informasjonsinnhenting og analyser 

 Informasjon oversendes til ESMA – felles gjennomgang og analyser

 Tilsynsmessig oppfølging fra nasjonale tilsynsmyndigheter

 Resultatene presenteres av ESMA og evt nasjonale tilsynsmyndigheter

 Må behandles på lik linje med tematilsyn initiert av Finanstilsynet
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3. Styring av likviditetsrisiko
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CSA 2020: Tematilsyn om styring av likviditetsrisiko i 
UCITS
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 Undersøkelse om forvaltningsselskapers styring av likviditetsrisiko i norske verdipapirfond 
 Trinn 1) Innhentet data om portefølje- og investorlikviditet i 302 UCITS og 75 nasjonale verdipapirfond (inkl 24 norske  forvaltningsselskaper) 
 Trinn 2) Undersøkelse av foretakenes rutiner for analyse av likviditet og vurdering av evnen til å møte innløsningskrav (inkl 12 forvaltningsselskap)
 Nasjonal oppfølging, herunder tilsynsmessig oppfølging mot enkeltforetak og marked
 ESMAs «public statement» om resultatene fra  2020 CSAen

 Tilleggsundersøkelse knyttet til kredittfond og eiendomsfond- inkl 9 norske fond – ESRB anbefaling

 Særlige forbedringspunkter for det norske markedet
 Likviditet må vurderes ifm hver investering - forutsetning om likviditet som hovedregel kun for omsettelige verdipapirer notert på regulert marked
 Stresstesting skal både teste mulige markedsscenarier og store innløsninger
 Likviditetsprofilen og innløsningsrett må reflektere likviditet i markedene – bør vurderes for fond som investerer i markeder med lav likviditet
 Indikasjoner på begrenset tilgang til data for å belyse og analysere likviditet i kredittobligasjoner
 Likviditetsdata skal være dokumenterbare og transaksjonsbasert - Ikke alene basert på størrelse av utstedelse
 Noe mangler i rutineverk og prosedyrer

 Styret er ansvarlig for tilstrekkelige rutiner, gjennomføring av kontroller og oppfølging
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Forbedringspunkter knyttet til styring av 
likviditetsrisiko
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Forbedringspunkter påpekt av ESMA

 Prosedyrer og metodikk for styring av likviditetsrisiko

 Dokumentasjon av prosedyrene for styring av likviditetsrisiko

 Overdreven tillit til likviditeten til verdipapirer notert på regulert marked 

 Analyser av likviditeten til ikke-noterte verdipapirer – feilaktig presumpsjon for likviditet 

 Utførelse av likviditetsstyring der porteføljeforvaltningen var utkontraktert 

 Kontroll av datakvalitet ved bruk av få datakilder

 Informasjon om likviditetsrisiko og bruk av likviditetsverktøy i nøkkelinformasjon og prospekt

 Intern rapportering og beslutningsprosesser (f eks eskaleringsprosedyrer og analyser ifm nye fond)

 Internt og eksternt kontrollarbeid
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Likviditetsproblemene i Verdipapirfondet 
Forte Kreditt
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 «Basert på hvordan likviditetsprofilen i porteføljen utviklet seg, sammenholdt med 
retten til daglig tegning og innløsning i Fondet, er det Finanstilsynets vurdering at 
Foretaket, av hensyn til andelseiernes interesser, burde ha søkt om suspensjon eller 
avvikling av Fondet på et tidligere tidspunkt.»

 «Foretaket har i sin risikostyring og porteføljeforvaltning ikke tatt tilstrekkelig hensyn 
til likviditetskravene og andelseiernes rett til daglig innløsning.»

 «Finanstilsynet kan ikke se at Foretakets rutiner til å håndtere likviditetsrisiko har 
vært tilstrekkelige til å rette opp avvik i samsvar med andelseiernes interesser.»

 «Når likviditetsprofilen stadig ble svekket ble Foretaket etter Finanstilsynets vurdering 
ikke lenger i stand til å sikre likebehandling av andelseierne.»

 «Det er Finanstilsynets vurdering at styrets beslutninger ikke ble fulgt opp med 
tilstrekkelige adekvate tiltak verken av styret selv eller den faktiske ledelsen for 
porteføljeforvaltningen.»

 Samtykke til suspensjon av tegning og innløsningsretten – avviklet 
etter hvert

 Manglende etterlevelse av likviditetskrav

 Manglende styring av likviditetsrisiko og kontroll av 
porteføljeutvikling

 Stadig mindre likvid portefølje – ikke i stand til å sikre 
likebehandling av andelseierne 

 Manglende oppfølging av beslutninger – (ta ned risiko – bedre 
likviditeten) 
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3. Kostnader
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CSA 2021: Pågående tematilsyn om kostnader
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 Analyse av forvaltningsselskapers belastning av kostnader i verdipapirfond og oppbygging av 
forvaltningsgebyr

 Inkl 6 forvaltningsselskaper og 60 verdipapirfond

Rettslige utgangspunkter

 Plikter å handle i andelseiernes beste interesse – skal ikke påføre andelseierne unødige kostnader

 Belastede kostnader må reflektere en tjeneste – i andelseiernes interesse

 Forutsetter at foretakene har en gjennomarbeidet og strukturert prisfastsettelsesprosess med rutiner 
der kostnadene identifiseres, kvantifiseres og vurderes opp mot lovkravet

 Rutinene for prisfastsettelse må omfatte mekanismer for re-kalkulering. Må som minimum tre inn når 
kostnadselementer reduseres eller faller bort slik som ved bortfall av betaling for distribusjon

 Prisfastsettelsesprosessen må kunne dokumenteres 
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4. Enkelte andre tema
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Prioriteringer innenfor bærekraft
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 EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst - generelt høyt ambisjonsnivå

 Foretakene må forberede seg til forventet nytt regelverk
 Lov om offentliggjøring av bærekrafts-informasjon og rammeverket for bærekraftige investeringer (Prop. 208LS (2020-2021)
 Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2021/1270 av 21. april 2021 om endring av direktiv 2010/43 EU om bærekraftsrisikoer og 

bærekrafts-faktorer

 Prioriteringer (forvaltning og tilsyn)

 Presis, enkel og ikke villedende informasjon om forhold knyttet til bærekraft (nettstedet, periodisk rapportering, prospekt, 
nøkkelinformasjon og i markedsføringen) 

 Forvaltning i henhold til mandat og det som følger av informasjonen (levere det som er avtalt - Bekjempe grønnvasking)
 Dokumentasjon av påstander om bærekraftige investeringer, «grønne» fond e.l
 Integrering av bærekraftrisiko i porteføljeforvaltningen, i risikostyringen og den generelle selskapsstyringen

 Bygge kunnskap - kartlagt forvaltningsselskapenes arbeid pr 31.12.2020
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Kommisjonsdelegert direktiv (EU) 2021/1270 om 
endring av direktiv 2010/43 EU om 
bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer
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 Endrer gjennomføringsdirektivet til UCITS-direktivet 
 Ikrafttredelse i EU 1. august 2022
 Forventet inntatt i EØS-avtalen

 Hensynet til bærekraftsrisiko skal inngå i forvaltningsselskapets administrative 
organisering og retningslinjer (integreres i virksomheten)

 Integreres i den alminnelige kontroll med virksomheten 
 Integreres i risikostyringen på linje med annen risiko
 Integreres i vurderingene knyttet til interessekonflikter
 Integreres i investeringsbeslutningene 

 Planlagt gjennomført ved endringer i verdipapirfondforskriften
 Eventuelle kommentarer til Finanstilsynet innen 1. desember 2021



FINANSTILSYNET

Kartlegging av fondsforvalternes arbeid med 
bærekraft pr 31.12.2020
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 Hovedfunn
 20 fond er oppgitt som grønne fond (ca 52 milliarder og 2,5 % av forvaltningskapitalen)

 14 fond oppgitt som sosialt bærekraftige (ca 21 milliarder og 1 % av forvaltningskapitalen)

 36 foretak svarer at de har en dokumentert bærekraftstrategi. Av disse svarer 26 foretak at bærekraftstrategien 
inngår i foretakets forretningsmodell.

 ESG indekser og ESG-rating som verktøy for å måle eksponering mot bærekraftige investeringer benyttes i svært 
liten grad

 37 foretak har etablert retningslinjer for integrering av bærekraftsrisiko i forbindelse med 
investeringsbeslutninger 

 Få foretak opplyser andelseiere om hvor stor prosentandel av et fonds portefølje som anses som bærekraftig 
med hensyn til miljø

 13 av foretakene har svart at de ikke vet om fond som forvaltes har eiendeler som er eksponert for vesentlig 
miljømessig eller klimarelatert risiko som vil kunne påvirke verdien av porteføljen

 36 foretak svarer at ESG vurderinger har hatt innvirkning på investeringsbeslutninger
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Påminning:
Bruk av referanseindeks – likelydende brev 2018

Hovedpunkter:

- Statsobligasjonsindeks ofte ikke egnet som referanse for fondets risiko 
eller som avkastningsmål 

- Renteindekser tilgjengelig – mange har byttet til mer passende indekser
- Fortsatt eks på manglende og villedende informasjon
- Presentasjon av resultater/historikk

- Oppfordrer til gjennomgang av bruk av og informasjon om referanseindeks
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Eksempel på villedende informasjon
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Eksempel på informasjon om misforholdet:
«Referanseindeksen reflekterer ikke kreditt- og likviditetsrisiko knyttet til fondets renteplasseringer. Avkastning sammenlignet med indeksen vil derfor ikke gi et 
fullstendig bilde på fondets prestasjon.»

- Kan ikke forvente at kundene uten videre forstår konsekvensen av misforholdet mellom fond og referanseindeks
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Utkontraktering –
obs enkelte nye krav
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 Nye forskrifter om meldeplikt til Finanstilsynet ved utkontraktering – ikrafttredelse 1. januar 
2022

 Plikt til også å melde om utkontraktering av oppgaver som gjelder investeringstjenester (kritiske 
eller viktige for foretaket)

 Skal meldes minst 60 dager før iverksettelse av avtalen – ved senere endringer – og bytte av 
oppdragstaker

 Øvrig meldeplikt følger av verdipapirfondloven 2-9

 Rundskriv 3/ 2020 Veiledning om utkontraktering av 02.10.20

 Gjelder for alle foretak under tilsyn

 Anbefales benyttet for foretakets arbeid med utkontraktering

Krav til oppdatert oversikt over utkontraktering 
som skal inneholde:




