
 

 1(2) 
 

Finansinspektionen
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 

 

2017-12-15 
 
 
R E M I S S V A R  
 
 
 
 FI Dnr 17-20279 
Finansmarknadsavdelningen 
Finansdepartementet 
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
Promemoria – Kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ning om penningmarknadsfonder (FI2017/04463/V)  

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorian. FI föreslår dock att uppräk-
ningen av paragrafer i 5 kap. 24 a § LVF ses över. FI föreslår också vissa andra 
mindre tillägg och förtydliganden.  

5 kap. 24 a § LVF 
Av artikel 8.2 i penningmarknadsförordningen följer att penningmarknadsfon-
der som auktoriserats som UCITS-fonder inte ska omfattas av de placeringsbe-
stämmelser som anges i artiklarna 49–50a, 51.2 och 52–57 i UCITS-direktivet. 
I promemorian föreslås att en ny paragraf införs, i form av 5 kap. 24 a § LVF. I 
paragrafen anges att 5 kap. 1, 6–9, 11, 13, 14, 16, 18–22, 24 och 25 §§ LVF 
inte ska gälla för penningmarknadsfonder.  

FI har inom ramen för aktuellt remissarbete endast översiktligt jämfört de en-
ligt förordningen undantagna artiklarna i UCITS-direktivet med den svenska 
lagtexten i LVF. FI har dock kunnat konstatera att artikel 50 i UCITS-
direktivet bl.a. innehåller begränsningar avseende vilka typer av tillgångar som 
ett fondföretag får bestå av (artikel 50.1) och en 10-procentsbegränsning för 
vissa typer av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument (arti-
kel 50.2). Motsvarande placeringsbegränsningar återfinns i 5 kap. 3 § och 5 
kap. 5 § LVF, vilka inte räknas upp i 5 kap. 24 a § LVF.  

Mot denna bakgrund rekommenderar FI att uppräkningen av paragrafer i 5 kap. 
24 a § LVF ses över.   

Mot bakgrund av den föreslagna översynen av 5 kap. 24 a § LVF kan vissa 
följdändringar aktualiseras på sida 23, sista stycket.  
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4.4 Avgifter 
Det bör i förslagsrutan på sida 29 i promemorian anges att det även i lagen om 
alternativa investeringsfonder införs en bestämmelse om att FI får ta ut avgifter 
för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser. Motsvarande till-
lägg bör göras i näst sista stycket på sida 30.  
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