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Bakgrunn

• Arbeidsgruppe: 

o Dag Messelt fra Alfred Berg

o Line Asker fra Finans Norge

o Marte Storaker og Markus Snøve Høiberg fra KLP

o Frode Aasen fra Storebrand og 

o Marte Løfman fra Grieg Investor

o Ida Aamodt-Hansen og Geir-Arne Nyborg fra VFFs

sekretariat 

• Veiledning til hvordan man kan innfri kravene 

som stilles i offentliggjøringsforordningen fra 

10. mars 2021

• Gjelder nivå 1, inntil regulatoriske tekniske 

standarder (RTS) trer i kraft 1. januar 2022



Innhold i veiledningen: 

Hva sier bestemmelsen?

En oppsummering av de enkelte artiklene på norsk.

Hvor skal det informeres? 

• Nettsider

• Pre-kontraktuell informasjon

• Periodiske rapporter

Og på hvilket nivå? Skille mellom 

«selskapsnivå» og «produktnivå»

Når skal det skje? Mye fra 10. mars 2021. Andre 

datoer er spesifisert i veiledningen.



Forts. Innhold i veiledningen: 

Kommentarer til implementeringen: 
• Omtale av hvordan vi oppfatter at de enkelte artiklene skal forståes,

• Basert på info fra EU kommisjonen, EUs tilsynsmyndigheter (ESA), Efama, EBA og andre 

bransjeorganisasjoner. Diskusjoner i arbeidsgruppen. 

Forslag til, eller eksempel på tekst:
Eksempeltekst må tilpasses det enkelte selskap og produkt. 

Vedlegg 1: Mal for fondsforvaltningsselskaper som skal gi produktopplysninger i sine 

prospekter i henhold til art. 6, 8 og 9



Diskusjonsområdene:  

Artikkel 6: «Finansmarkedsdeltakere skal gi pre-kontraktuell informasjon om hvordan 

bærekraftrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, og hvorvidt risikoer knyttet til 

bærekraft forventes å ha konsekvenser for avkastningen til produktene de tilbyr. Hvis 

bærekraftrisiko vurderes å ikke være relevant, skal dette begrunnes.»  

Artikkel 8: «Finansmarkedsdeltakere som markedsfører finansielle produkter som 

fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper skal blant annet opplyse om på hvilken 

måte produktet lever opp til en slik karakteristikk, eventuelt ved bruk av relevante 

referanseindekser.» 

Artikkel 9: «Finansmarkedsdeltakere som markedsfører finansielle produkter som har 

bærekraftige investeringer som formål skal blant annet opplyses om på hvilken måte 

produktet lever opp til en slik karakteristikk, eventuelt ved bruk av relevante 

referanseindekser. Det skal også opplyses om investeringsprosessen for å nå 

investeringsformålet.» 



Artikkel 6, 8, 9:

• Ingen klar grense i dag. Det kan

komme avklaringer.

• EU-kommisjonen har signalisert at art. 8 er utformet 

med en vid definisjon fordi den er ment å favne et 

bredest mulig spekter av bærekraftspåstander og 

sikre at de støttes av en forklaring.

• For å unngå å villede, skal informasjonen være i 

samsvar med E og S-egenskapene i det konkrete 

produktet og begrenses til de kriteriene som er 

forpliktende for investeringsprosessen.



Diskusjonsområdene: 

Artikkel 4: 

PAI (Principal adverse impact): Må gi 

informasjon om hvordan negative effekter av 

foretakets virksomhet på bærekraftfaktorer 

hensyntas. Obligatorisk for store foretak og morforetak i 

konsern (etter regnskapsdirektivet).

ESAs har kommet med maler for PAI statement

Foretakene vil ha behov for mer data!

I 2021: 

«I 2021 kan finansmarkedsdeltakere og 

finansrådgivere gi generell informasjon om hvordan 

negative effekter av foretakets 

investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer

hensyntas – etter beste evne og i tråd med 

relevante rammeverk for rapportering som 

selskapene allerede har implementert.»



Videre: 

• EU-kommisjonen har tre måneder på å godkjenne utkastet til RTSer. De vil trolig gjøre 

dette i en felles «pakke» med delegerte rettsakter til taksonomien og endringer i MiFID

II, UCITS og AIFMD-regelverket i månedsskiftet mars-april 2021.

• Deretter har EU parlamentet og Rådet tre måneder på seg til å protestere. Om de ikke 

har innvendinger, publiseres RTSene i EUs offentlige journal og gjelder etter 20 dager.

• Ikrafttredelsesdato er foreslått til 1. jan. 2022. 

• ESAs vil komme med guiding for implementering før RTS trer i kraft. 

Link til veiledningen på www.vff.no og www.norsif.org

http://www.vff.no/
http://www.norsif.org/

