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Undersökning av J&O Forest Fund Ltd
Finansinspektionens beslut
Finansinspektionen skriver av ärendet.
Hur man överklagar, se bilaga.
Ärendet
Finansinspektionen underrättade den 8 oktober 2020 J&O Forest Fund Ltd
(J&O, företaget eller fonden) om att inspektionen hade inlett en undersökning
avseende företagets verksamhet i Sverige. Syftet med undersökningen var att
granska företagets efterlevnad av de regler som var tillämpliga på J&O med
anledning av dess tillstånd att marknadsföra fonden i Sverige i enlighet med
5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder (LAIF).
Finansinspektionen redovisade i en avstämningsskrivelse daterad den 3
december 2020 inspektionens iakttagelser, redogörelser för rättsliga
omständigheter och preliminära bedömningar i undersökningen. J&O yttrade
sig över avstämningsskrivelsen den 27 december 2020 och den 21 januari
2021. Den 11 mars 2021 beslutades att ärendet skulle lämnas över till
rättsavdelningen för vidare handläggning enligt sanktionsprocessen.
Finansinspektionen tillställde den 15 mars 2021 J&O en begäran om yttrande.
Av denna begäran framgick att Finansinspektionen vid undersökningen gjorde
iakttagelser som innebar att inspektionen övervägde att ingripa mot företaget
med stöd av 14 kap. 1 och 22 §§ LAIF.
Den 25 mars 2021 inkom J&O med en begäran om att Finansinspektionen
skulle återkalla företagets samtliga tillstånd (FI dnr 21-8196). J&O inkom även
med ett yttrande den 29 mars 2021.
Skälen för Finansinspektionens beslut
Finansinspektionen har med anledning av J&O:s begäran återkallat företagets
tillstånd att marknadsföra fonden i Sverige i enlighet med 5 kap. 10 och 11 §§
LAIF. Med hänsyn till att Finansinspektionen har återkallat företages tillstånd
saknas förutsättningar för inspektionen att ingripa mot företaget inom ramen
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för den pågående undersökningen (FI dnr 20-22694). Ärendet skrivs därmed
av.
______________________
Beslutet har fattats av Malin Omberg, områdeschef, efter föredragning av
seniora finansinspektören Anna Gustafsson. I den slutliga handläggningen har
också Clara Ahlqvist, avdelningschef, Catrin Hådén, biträdande
avdelningschef, och juristen Love Samson deltagit.
FINANSINSPEKTIONEN
Malin Omberg
Områdeschef
Anna Gustafsson
Senior finansinspektör
08-408 981 46
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Hur man överklagar
Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till
förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men
skicka eller lämna det till
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
Ange följande i överklagandet:




Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress,
e-postadress och telefonnummer
Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress
och telefonnummer.
Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från
den dag ni fått ta del av beslutet.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att
pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i
det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i
Stockholm.

