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Box 7821 
SE-103 97 Stockholm 
[Brunnsgatan 3] 
Tel +46 8 408 980 00 
Fax +46 8 24 13 35 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

2022-03-09 

Enligt sändlista FI Dnr 21-29970 
(Anges alltid vid svar) 

Remiss – förslag till nya regler om gränsöverskridande 
distribution av fonder 

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter 
(2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter 
(2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De föreslagna 
ändringarna gäller fondföretag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare.    

Bakgrunden till förslagen är att det har gjorts ändringar i de EU-direktiv som 
reglerar fondbolag och AIF-förvaltare. De föreslagna bestämmelserna 
genomför de delar av direktiven som myndigheten förväntas få bemyndigande 
att genomföra i föreskrifter enligt propositionen Gränsöverskridande 
distribution av fonder (prop. 2021/22:102).  

De ändringar som FI föreslår innebär i huvudsak följande. 
– Information om de uppgifter som utförs av fondföretags,

förvaltningsbolags och utländska AIF-förvaltares lokala funktioner i
Sverige ska tillhandahållas på ett varaktigt medium. Funktionerna ska
tillhandahållas på svenska.

– Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare ska
offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföring i Sverige
genom att tillhandahålla informationen på sina webbplatser.

– Fondföretag och utländska EES-baserade AIF-förvaltare får använda
alla typer av elektronisk kommunikation eller annan teknik för
distanskommunikation för att tillhandahålla kvarvarande investerare i
Sverige information efter att marknadsföringen har upphört.

– Svenska AIF-förvaltares underrättelse om sonderande marknadsföring
ska lämnas till Finansinspektionen i pappersformat eller elektroniskt
format. Regler införs om hur förvaltarna ska dokumentera
marknadsföringen.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2022. 

FI bifogar förslag till föreskrifter och en remisspromemoria. Remissmaterialet 
finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se. 

http://www.fi.se/
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Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 30 
mars 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-29970. 
 
Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på  
telefon 076-507 83 92 eller mejl angelica.thornquistlavicka@fi.se. 
 
 
FINANSINSPEKTIONEN 
 
 
 
Erika Goldkuhl 
Regelgivningsansvarig 
 
 
 
Bilagor: 
Förslag till föreskrifter 
Remisspromemoria 
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Sändlista: 
 
Bokföringsnämnden 
Kammarkollegiet 
Kommerskollegium 
Konkurrensverket 
Konsumentverket 
Pensionsmyndigheten 
Regelrådet 
Revisorsinspektionen 
Riksgäldskontoret 
Skatteverket 
Statens tjänstepensionsverk 
Statistiska centralbyrån 
Sveriges riksbank 
 
Aktiemarknadsbolagens förening 
Aktiemarknadsnämnden 
Aktiespararna 
FAR 
Finansbolagens Förening 
Finansförbundet 
Fondbolagens förening 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Näringslivets Regelnämnd 
Rådet för finansiell rapportering 
Sjunde AP-fonden 
Svensk Försäkring 
Svenska Bankföreningen 
Svenska försäkringsförmedlares förening 
Svensk Värdepappersmarknad  
Svenskt Näringsliv 
Sveriges advokatsamfund 
Sveriges Finansanalytikers Förening  
Sveriges Konsumenter 
Swedish Private Equity & Venture Capital Association 
 
För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet 
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