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Summary 
Ever since the European Commission presented its draft proposal of the 
Alternative Investment Fund Managers Directive in April 2009, it has been 
the subject of harsh criticism and a multitude of amendment proposals. The 
Directive, which aims to regulate the internal market for Alternative 
Investment Funds (AIF) as to reduce systemic risks, has been labeled 
protectionist and is the cause of a heated political debate. The reason for the 
controversy is that the Directive introduces a whole new set of rules for 
managers of AIFs, a category of funds which for example includes private 
equity funds, hedge funds, infrastructure funds and commodity funds. Under 
the suggested regime, the management of an AIF would require 
authorization and fund managers would have to comply with a vast number 
of requirements, for instance concerning transparency, remunerations and 
leverage. Moreover, the third country regime of the proposed Directive sets 
hurdles for the management of funds based outside of the EU, as well as for 
the marketing in the EU by managers based in third countries. 
 
The purpose of this thesis is to examine the potential effects that the 
proposed AIFM Directive will have on the private equity industry in 
Europe. As the AIF sector consists of a highly heterogeneous group of 
funds, there is a great concern within the private equity industry that private 
equity funds will be subjected to a “one-size-fits-all” regime which will 
have been designed with the operations of hedge funds in mind. Seeing as 
the proposed Directive will change the European private equity market quite 
significantly, it is of vital importance to the industry that the Directive does 
not come out disproportionate or ill-suited for the special characteristics of 
private equity funds. The study performed in this thesis shows that the text 
of the Directive does not take into sufficient consideration the differences 
between the various types of AIF, notwithstanding the amendments 
proposed by the European Council and Parliament. Moreover, the text is 
riddled with ambiguities and the suggested third country regime is likely to 
have detrimental effects on European investors’ access to the world-leading 
American AIF market. In view of these observations, it is perhaps a good 
thing that the process of finalizing the Directive’s text has dragged on for 
longer than anticipated. 
 
At present, the Council and Parliament are working on separate drafts of 
amendments and assuming that they can agree on their respective drafts, a 
three-way negotiation will take place between the Council, Parliament and 
the Commission. As it stands now however, discussions within both the 
Council and Parliament have come to an impasse. The spring of 2010 has 
seen votes and debates repeatedly postponed, and it is an absolute possibility 
that a fair share of the directive will be rewritten entirely, especially in view 
of the strong opposition from the United Kingdom and the USA. Based on 
the observations made in this study, I believe that an overhaul of the 
Directive would be well advised.  
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Sammanfattning 
Ända sedan Europeiska kommissionen i april 2009 lade fram sitt förslag till 
AIFM-direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor mängd 
ändringsförslag. Direktivet, som syftar till att reglera den inre marknaden för 
alternativa investeringsfonder och därigenom minska förekomsten av 
systemstabilitetsrisker, har kallats protektionistiskt och har föranlett en 
häftig politisk debatt. Skälet till denna uppståndelse är att direktivet inför ett 
helt nytt regelsystem angående förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder – en fondkategori till vilken bland private equity-fonder, 
hedgefonder, infrastrukturfonder och råvarufonder räknas. Enligt 
direktivförslaget skall det krävas auktorisering för att få förvalta en AIF-
fond, och fondförvaltare föreslås bli skyldiga att följa en mängd krav 
angående bland annat informationsgivning, arvoderingsmodeller och 
skuldsättningsnivåer. Dessutom innehåller direktivförslaget ett flertal 
begränsningar gällande förvaltningen av tredjelandsbaserade AIF-fonder, 
och det uppställs även restriktioner beträffande tredjelandsbaserade 
förvaltares fondmarknadsföring inom EU. 
  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser det 
föreslagna AIFM-direktivet kan komma att få för private equity-branschen i 
Europa. Då AIF-sektorn består av en mycket heterogen grupp av fonder 
finns det en risk för att en AIF-gemensam reglering kan leda till en olämplig 
schablonbehandling, och från branschhåll har det framhållits att den 
föreslagna regleringen är utformad med hedgefonders verksamhet för 
ögonen. Mot bakgrund av private equity-branschens betydelse för såväl den 
europeiska som den svenska ekonomin är det av stor vikt att regleringen av 
private equity blir lämpligt utformad och proportionerlig i förhållande till 
sitt syfte, och det är dessa frågor som denna studie avser att undersöka 
närmare. Av den företagna undersökningen framgår det att direktivförslaget 
tar otillräcklig hänsyn till de inbördes skillnaderna mellan de olika AIF-
fonderna, och detta riskerar att föranleda stora och onödiga efterlevnads-
kostnader vilka i slutändan lär få bäras av investerarkollektivet. Vidare är 
direktivets ordalydelse full av tvetydigheter, och härutöver tillkommer att de 
föreslagna tredjelandsbestämmelserna sannolikt kommer att få en mycket 
negativ inverkan på europeiska investerares tillgång till den världsledande 
amerikanska AIF-marknaden. 
 
Vid tidpunkten för denna uppsats slutförande arbetar Europeiska rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen med att uppnå enighet kring 
utformningen av det slutliga AIFM-direktivet. Under lagstiftnings-
processens gång har det bildats utpräglade politiska läger – där i synnerhet 
Storbritannien och USA är starka motståndare till direktivets nuvarande 
lydelse – varför det i nuläget är osäkert hur den slutliga utformningen skall 
komma att se ut. Mot bakgrund av de tämligen grundläggande bristerna i 
direktivförslagets nuvarande lydelse anser jag att en genomgripande 
omarbetning vore högst rekommendabel. 
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Förord 
Fem år som lundastudent har kommit till sitt slut. Det har varit en otroligt 
rolig och givande tid. När denna uppsats nu är färdigskriven vill jag 
framföra min tacksamhet till dem som ställt upp med tid och energi vid 
besvarandet av alla möjliga och omöjliga frågor. Cecilia Lindberg från 
Svenska Riskkapitalföreningen, Peter Alhanko på Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå och min handledare Lars Gorton förtjänar alla ett stort tack för 
den hjälp med vilken de underlättat uppsatsens författande. Ett särskilt stort 
tack vill jag dock rikta till Charlotta Erikson, Ekonomiskt råd och 
ordföranden i rådsarbetsgruppen för finansiella tjänster. Jag vet inte hur 
många frågetecken du har hjälpt mig räta ut, men jag vet att de är många. 
Stort, stort tack. 
 
Utöver detta flerfaldiga tackande tänkte jag försöka undvika att bli 
långrandig, varför vi nu vänder blad för en förhoppningsvis förkovrande 
läsning om private equitys förlovade värld. 
 
Stockholm den 26 april 2010 
 
Carl Johan Zimdahl 
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1 Inledning  

1.1 Ett barn av sin tid 
Ekonomiska konjunkturer går i vågor, på den fronten är intet nytt. Trots 
detta förefaller de senaste årens finanskris ha givit ny luft under vingarna för 
de politiska krafter som vill reglera den europeiska finanssektorn in i minsta 
detalj. I såväl massmedia som politiska debatter har finanssektorn ofta 
iklätts rollen som den stora syndabocken och allmänhetens rop efter mer 
reglering har vuxit sig allt starkare. Mot denna bakgrund får det föreslagna 
AIFM-direktivet ses som ett barn av sin tid, och det bör följaktligen 
granskas med detta i åtanke. 
 
I september 2008 antog Europaparlamentet två resolutioner1 i vilka 
kommissionen uppmanades inleda en lagstiftningsprocess med syfte att 
komma tillrätta med de risker som de s.k. alternativa investeringsfonderna 
(AIF-fonder) upplevdes utgöra för världsekonomin. Begreppet AIF-fond är 
negativt bestämt och innefattar alla fondföretag vilka inte omfattas av 
UCITS-direktivet.2

 

 De kanske allra mest kända typerna av AIF-fonder är 
private equity-fonder och hedgefonder, och det var framför allt dessa två 
fondtyper som resolutionerna tog sikte på. Private equity-fonder (och dess 
förvaltare) omfattas således inte av UCITS-direktivet utan är i dagsläget 
oreglerade på EU-nivå. Detsamma gäller generellt sett även på 
medlemsstatsnivå, där private equity-fonder i de allra flesta medlemsstater 
är oreglerade enheter. Med ”oreglerad” avses här inte att de inte lyder under 
någon som helst reglering, utan endast att fondkategorin som sådan inte är 
föremål för någon särskild reglering utöver annan på verksamheten 
tillämplig rätt, t.ex. bolags- och skatterättsliga normer.  

Med anledning av de nämnda resolutionerna lät branschorganisationen 
EVCA3, på uppdrag av den samlade private equity-branschen i Europa, 
framställa en bransch-rapport gällande private equity.4

 

 Syftet med rapporten 
var att utreda behovet av en utökad reglering av private equity i Europa samt 
att öka lagstiftarens förståelse för branschen då man från branschhåll ansåg 
att parlamentets resolutioner tydde på bristande branschförståelse, i 
synnerhet gällande skillnaderna mellan de olika typerna av AIF-fonder. 

I enlighet med parlamentets resolutioner initierade kommissionen en 
lagstiftningsprocess och den 30 april 2009 lade man fram sitt förslag till det 

                                                 
1 Europaparlamentets resolutioner INI/2007/2238 och INI/2007/2239 
2 Rådets direktiv 1985/611/EEG 
3 EVCA, som står för European Venture Capital Association, är paraplyorganisationen för 
Europas samlade branschorganisationer inom private equity och venture capital. Den 
svenska branschorganisationen heter Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). 
4 EVCA Industry Response, 2009 
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så kallade AIFM-direktivet.5 Direktivförslaget utsattes tidigt för hård kritik 
från såväl motståndare som förespråkare till en utökad reglering,6 och 
Europeiska rådet och Europaparlamentet har under det senaste halvåret 
presenterat en rad av förslag på ändringar.7

 
  

Men vad är det då som gör att politikerna och en stor del av allmänheten nu 
vill reglera private equity-branschen? Att finanskrisen medfört ett minskat 
förtroende för finanssektorn i stort är inte speciellt underligt, men är det 
befogat när det gäller private equity? Var private equity-branschen över 
huvud taget en del i att skapa den kris som världsekonomin genomgått och 
fortfarande genomgår? Svaret på den sista frågan är nej – private equity var 
inte en orsak till finanskrisen och detta vidkänns t.o.m. uttryckligen i 
direktivförslaget.8 Så vad är då anledningen till den föreslagna regleringen 
av private equity-branschen? Svaret beror i stor utsträckning på vem man 
frågar. Frågar man en av de i ärendet ledande Europaparlamentarikerna, 
Jean-Paul Gauzès, är lektionen som finanskrisen har lärt oss att ”allt måste 
regleras”.9 Frågar man istället Hanns Ostmeier, ordföranden för den tyska 
branschorganisationen BVK, är svaret att direktivförslaget grundar sig på 
förutfattade meningar istället för fakta.10 Under lagstiftningsärendets gång 
under det senaste halvåret har tydliga politiska läger tagit form där framför 
allt Frankrike, Tyskland och Spanien står som förespråkare till en tämligen 
sträng reglering av AIF-sektorn som helhet. I den motsatta ringhörnan 
återfinns framför allt Storbritannien och USA, vilka båda är starkt kritiska 
till den EU-protektionism som de menar att den föreslagna lydelsen ger 
uttryck för. Direktivets kritiker menar även att det är olämpligt att ”klumpa 
ihop” den heterogena AIF-sektorn under ett och samma regelverk, men detta 
uppges från lagstiftarens sida vara motiverat för att motverka risken för 
kringgåenden.11

  
  

För Sverige är private equity-branschen utomordentligt viktig och under år 
2007 investerades hela 1,2 % av Sveriges BNP i private equity. Med detta 
utgjorde Sverige relativt sett den tredje största private equity-marknaden i 
världen, endast överträffad av Storbritannien och USA.12

                                                 
5 KOM (2009) 207 Slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 
2009/…/EG. 

 Trots att private 
equity således utgör en väsentlig del av den svenska finansmarknaden så är 
PE-verksamheten inte föremål för någon specifik reglering och 
verksamheten är varken tillståndspliktig eller föremål för Finans-
inspektionens tillsyn. Under senare år har finansrätten i allmänhet blivit allt 

6 Se t.ex. International Financial Law Review, Nobody is happy, s. 14 samt International 
Financial Law Review, ”Monumental Fallout” of hedge fund directive, s. 27. 
7 Se t.ex. Gauzès-rapporten, AIFM-direktivet – Svenska kompromissförslaget samt AIFM-
direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget. 
8 Motiven till AIFM-direktivet, s. 3 
9 http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-66078-341-12-50-907-
20091207STO66063-2009-07-12-2009/default_en.htm 
10 International Financial Law Review, German private equity chief berates regulation, s. 20 
11 Se t.ex. FSA, The FSA’s view on the directive samt Gauzès-rapporten. 
12 EVCA Industry Response, 2009, s. 15, samt 
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-66078-341-12-50-907-20091207STO66063-2009-07-12-2009/default_en.htm�
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-66078-341-12-50-907-20091207STO66063-2009-07-12-2009/default_en.htm�
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763�
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mer EU-harmoniserad – exempelvis genom MiFID-13

 

 och UCITS-
direktiven – och mot denna bakgrund är det inte överraskande att en EU-
gemensam reglering nu också föreslås beträffande de alternativa 
investeringsfonderna till vilka PE-fonder räknas.  

I svensk rätt genomfördes MiFID- och UCITS-direktiven genom lagen om 
värdepappersmarknaden (VpmL) och lagen om investeringsfonder (LIF), 
och enligt dessa lagar gäller en tillståndsplikt för verksamheter som till stora 
delar påminner om private equity.14

 

 Om det förslagna AIFM-direktivet antas 
kommer även private equity att bli föremål för en specifik reglering och 
verksamheten kommer då att bli såväl tillståndspliktig som föremål för 
Finansinspektionens tillsyn. Mot bakgrund av PE-branschens betydelse för 
den svenska ekonomin är det av mycket stor vikt att direktivet inte får en för 
private equity olämplig eller oproportionerligt begränsande utformning, och 
det är dessa frågor som denna uppsats avser att undersöka.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda behövligheten av AIFM-direktivets 
utökade reglering av private equity i Europa, och då med särskilt fokus på 
den svenska marknaden. Inom uppsatsens ram avser jag därmed undersöka 
lämpligheten av den reglering som nu föreslagits av EU-kommissionen, 
men också vilka alternativ som finns till denna regleringsutökning. Mot 
bakgrund av detta syfte har följande frågeställningar uppställts: 
 
• Är AIFM-direktivets reglering av private equity lämpligt utformad 

och proportionerlig i förhållande till sitt syfte? 
• Föreligger det över huvud taget ett behov av den föreslagna 

regleringen av private equity? 
 
För att ge ett bättre underlag för diskussionen av de ovanstående 
frågeställningarna har jag bedömt det vara nödvändigt att först ge en allmän 
introduktion till private equity, varför följande underfrågeställning har 
uppställts: 
 
• Hur ser private equity-branschen ut i Sverige idag? 

 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
Private equity existerar i stora delar av världen och utanför Europa märks 
utöver den amerikanska marknaden även Indien och Kina som allt viktigare 
PE-marknader. I denna uppsats utgör regleringen av private equity i Sverige 

                                                 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument  
14 Se bl.a. prop. 2006/07:115, s. 317 ff. och prop. 2002/03:150, s. 256 f. 
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fokus för behandlingen, men en översiktlig jämförelse av lagstiftningen i 
andra EU-länder kommer ändå att göras för att bilda utgångspunkt för 
granskningen av den svenska regleringen. Jämförelsen begränsar sig dock 
till just EU-medlemsstaterna då det endast är dessa som omfattas av det 
föreslagna direktivet. Den amerikanska marknaden är intressant i egenskap 
av den i särklass största marknaden för private equity idag, men att ge en 
rättvisande bild av den amerikanska regleringen av private equity har inte 
bedömts vara möjligt inom ramen för denna uppsats. Vidare aspirerar 
uppsatsens behandling inte till att ge en heltäckande bild av AIFM-
direktivets effekter på samtliga AIF-typer. Frågor om direktivets effekter för 
t.ex. infrastrukturfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och råvarufonder är 
visserligen intressanta, men av utrymmesskäl kommer de i denna uppsats 
endast att tas upp vid jämförelser med PE-fonder. Just hedgefonder kommer 
dock ändå att ägnas en viss uppmärksamhet då dessa tillsammans med PE-
fonder utgör den största kategorin av AIF-fonder, och i avsnitt 2.7 kommer 
jag därför redogöra för de grundläggande skillnaderna och likheterna mellan 
PE-fonder och hedgefonder. Slutligen lämnas frågor om beskattning utanför 
uppsatsens behandling. 
 
Eftersom PE-fonder

2.3

 idag är den dominerande organisationsformen för PE-
investeringar i såväl Sverige som utlandet så kommer PE-fonderna utgöra 
det huvudsakliga föremålet för denna uppsats granskning. För att ge läsaren 
en allmän orientering kring de olika plattformerna för PE-investeringar 
kommer jag dock i korthet att redogöra även för övriga organisationsformer 
i avsnitt . Slutligen bör det nämnas att PE-branschen liksom 
finansbranschen i övrigt är en mycket engelskpräglad bransch. En del 
engelska uttryck, vilka saknar en vedertagen svensk översättning, kommer 
därmed att användas i uppsatsen. 
 
Slutligen skall det nämnas att denna uppsats beaktar utvecklingen i 
lagstiftningsprocessen fram till och med den 26 april 2010. 
 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen är författad i enlighet med traditionell rättsdogmatisk metod och 
jag har därmed studerat lagtext, förarbeten, rättsfall och doktrin. Litteraturen 
kring den svenska private equity-marknaden är emellertid relativt begränsad 
varför utländsk litteratur och artiklar från finansrättsliga tidskrifter har tjänat 
som kompletterande informationskällor. Då en stor del av uppsatsen 
behandlar ett direktiv som vid uppsatsens skrivande befinner sig på 
förslagsnivå så saknas det av naturliga skäl litteratur gällande själva 
direktivet. Av denna anledning har jag utöver studier av direktivets lydelse 
fått komplettera med rapporter och material från Finansinspektionen, 
branschorganisationer samt EU-arbetsgrupper. Slutligen har intervjuer med 
ett flertal praktiker givit värdefulla perspektiv vilka förhoppningsvis bidragit 
till att ge uppsatsen en något mer praktisk infallsvinkel än som annars hade 
varit möjlig. 
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Eftersom direktivets slutliga lydelse i skrivande stund inte har beslutats 
finns det naturligtvis även en risk för att delar av den kritik som framförs i 
denna uppsats kommer att visa sig överflödig, inaktuell eller rentav oriktig 
när direktivets utformning slutligen fastställts. För att i möjligaste mån 
förebygga denna problematik har jag i uppsatsen försökt att redogöra för 
utvecklingen i lagstiftningsprocessen samt de berörda parternas 
ståndpunkter längs vägen. Med denna information som grund har jag sedan 
formulerat min egen uppfattning om hur direktivet bör (och inte bör) 
utformas, och denna uppfattning förblir i grunden densamma oavsett hur 
den slutliga lydelsen kan komma att formuleras. 
  

1.5 Disposition 
Uppsatsen har, utöver det inledande och avslutande kapitlet, delats in i två 
huvudsakliga delar: Private equity-branschen och AIFM-direktivet. I den 
första delen kommer läsaren introduceras till private equity-branschen och 
den modell som kännetecknar private equity-investeringar. I denna del ges 
även en kort, introducerande översikt över de på private equity tillämpliga 
lagarna samt det omkringliggande finansrättsliga regelverket. Denna del av 
uppsatsen syftar framför allt till att ge läsaren de nödvändiga verktygen för 
att förstå och utvärdera det föreslagna AIFM-direktivets lämplighet och 
verkan på private equity.  
 
I den andra delen av uppsatsen skall sedan förslaget till AIFM-direktiv 
behandlas. För att sätta förslaget i ett sammanhang kommer först en 
komparativ studie att göras beträffande den gällande regleringen av private 
equity i Europa. Därefter följer en behandling av direktivförslagets 
materiella innehåll jämfört med svensk gällande rätt. I samband med denna 
redogörelse kommer även lämpligheten och behövligheten av de föreslagna 
bestämmelserna att utvärderas fortlöpande. Uppsatsens tredje kapitel 
avslutas sedan med en granskning av de ändringar i direktivet som 
föreslagits av Europeiska rådet och Europaparlamentet. I uppsatsens 
avslutande kapitel presenteras slutligen några sammanfattande synpunkter 
gällande behövligheten och lämpligheten av AIFM-direktivet i dess helhet. 
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2 Del I: Private equity-
branschen 

2.1 Inledning 
Tidigt i mitt arbete med denna uppsats kom jag till en viktig insikt – private 
equity är ett för många människor tämligen obskyrt begrepp. Många vet vad 
det handlar om på ett ungefär, men när man gräver lite djupare så blir det 
ofta desto osäkrare.  
 
I syfte att reda ut ett par vanliga missförstånd, och samtidigt bygga en grund 
för den fortsatta läsningen, vill jag i detta kapitel ge en överskådlig 
introduktion till private equity-branschen. Målet med denna förhållandevis 
djupgående introduktion är att förse läsaren med den bakgrundskunskap 
som krävs för att förstå det relativt tekniska AIFM-direktivet och dess effekt 
på private equity-branschen.  
 

2.2 Begreppen riskkapital, private equity 
och venture capital 
För att undvika begreppsförvirringar i den fortsatta läsningen ska ett par 
klargöranden först göras gällande begreppen riskkapital, private equity och 
venture capital.  
 
Riskkapital används ofta som ett svenskt samlingsbegrepp för att beskriva 
private equity och venture capital, men definitionsmässigt är riskkapital ett 
något bredare begrepp än så. Med riskkapital avses alla investeringar i ett 
bolags ägarkapital vilka innebär att investeraren får (eller har rätt att få) en 
ägarandel i bolaget. Även en privatpersons eller en hedgefonds aktieköp 
över börs innefattas därmed definitionsmässigt i en riskkapitalinvestering. 
Från riskkapital är det viktigt att skilja lånekapital. Lånefinansiering medför 
som regel inte att långivaren får någon ägarandel i det låntagande bolaget, 
och lånekapital faller därmed utanför begreppet riskkapital.15 
Upplysningsvis kan det vidare nämnas att det även finns blandformer av 
lånekapital (lånefinansiering) och riskkapital (aktiefinansiering), och denna 
blandform går vanligen under namnet hybridkapital.16

 
 

Inom begreppet riskkapital ryms även den smalare termen private equity. 
Private equity kan i korthet sägas innebära investeringar i (företrädesvis) 
onoterade bolag, där investeringarna typiskt sett görs med ett tidsbegränsat 
ägarengagemang (normalt 4–7 år). Det kapital som investerats i bolaget har 

                                                 
15 Nyman, s. 15 f. 
16 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article270594.ece 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article270594.ece�
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således anskaffats på privat väg, i motsats till kapitalanskaffning genom 
publikt utbjudande av aktier på reglerade marknader såsom Nasdaq OMX 
Stockholmsbörsen.17 Med private equity åsyftas dock inte alla former av 
privat kapitalanskaffning, utan private equity har kommit att innebära en 
investeringsform där professionella förvaltare (PE-firmor) samlar in kapital 
från investerare med ett mandat att under en förutbestämd tidsperiod (typiskt 
sett 10 år) investera kapital i onoterade aktiebolag (vilka benämns 
portföljbolag). I mandatet från investerarna ingår det normalt sett även att 
PE-firman – eller rättare sagt ett urval av PE-firmans anställda, vilka i detta 
sammanhang benämns managementteamet18 – ska utveckla portföljbolagen 
genom ett aktivt ägande i dessa, t.ex. genom att utöva sin rösträtt och genom 
att ta plats i portföljbolagens styrelser. Detta aktiva ägande är karaktäristiskt 
för PE-modellen och grundar sig på affärsidén att man genom tillförseln av 
managementteamets expertkompetens, kontaktnät, engagemang och 
ekonomiska resurser skall kunna utveckla och höja värdet på portfölj-
bolagen innan ägandet i dessa så småningom avvecklas genom s.k. exits.19 
Majoriteten av dessa PE-firmor är privatägda men det finns även noterade 
PE-företag som exempelvis Ratos, Ledstiernan och Centrecourt.20

 
  

Venture Capital är slutligen ett begrepp som kan åsyfta ett antal olika saker 
och används ibland för att beskriva riskkapital i stort och ibland för att 
beskriva en underkategori till private equity. I denna uppsats kommer 
venture capital att användas på det sistnämnda sättet, vilket överensstämmer 
med branschorganisationen Svenska Riskkapitalföreningens (hädanefter 
SVCA) definition av begreppet.21 När jag i fortsättningen skriver private 
equity så innefattas därmed även venture capital i detta begrepp. Följande 
figur22

 
 åskådliggör förhållandena mellan de nämnda begreppen. 

 
                                                 
17 Nyman, s. 15 ff. 
18 Managementteamet, som även kallas managementbolaget, är den grupp av anställda från 
PE-firman som satts på att förvalta den aktuella PE-fonden. 
19 EVCA Industry Response, 2009, s. 12 
20 Nyman, s. 29, samt Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 
21 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 20. Detta sätt att definiera venture 
capital överensstämmer även med den begreppsbildning som generellt används i USA, se 
Sutton, s. 7.  
22 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2000–2001, s. 18 
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2.3 Organisationsformer 
I Sverige har aktörerna på PE-marknaden – dvs. de som investerar i och 
utvecklar onoterade bolag – traditionellt utgjorts av statliga aktörer och stora 
PE-företag i form av aktiebolag. Under det senaste decenniet har denna bild 
förändrats kraftigt och det är idag mycket vanligt att investeringarna görs 
genom s.k. PE-fonder, enligt amerikansk och brittisk modell.23 I dagsläget 
förekommer huvudsakligen tre kategorier av PE-aktörer på den svenska PE-
marknaden. Dessa är 1) privata PE-företag, 2) koncernägda PE-företag och 
3) statliga institutioner och företag (t.ex. ALMI Företagspartner AB24). 
Dessa kan i sin tur delas in i underkategorier, och följande figur åskådliggör 
en högst förenklad indelning av de olika aktörerna på PE-marknaden i 
Sverige.25

 
Indelningen är som sagt förenklad och det förekommer mellanformer av PE-
aktörer vilka inte låter sig placeras i endast en av kategorierna, t.ex. 
blandningar av koncernägda och privata PE-företag, vilka brukar benämnas 
”semi-captives”. I sammanhanget kan vidare en ytterligare kategori av 
aktörer på PE-marknaden nämnas, nämligen de så kallade affärsänglarna 
(eng. business angels). En affärsängel är typiskt sett en förmögen 
privatperson som av olika anledningar bistår nystartade företag med 
uppstartskapital.

  

26

 
  

För att läsaren skall få en orienterande kunskap om de olika aktörerna på 
PE-marknaden skall en översiktlig redogörelse för de ovan nämnda 
organisationsformerna nu göras. Denna redogörelse, liksom uppsatsen i 
övrigt, kommer dock särskilt att fokuseras på PE-fonden som 

                                                 
23 Sutton, s. 54 f., samt Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34  
24 http://almi.se/om-almi/ 
25 Nyman, s. 27 
26 Nyman, s. 27 f. 
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organisationsform då denna utgör den dominerande formen för PE-
investeringar i såväl Sverige som utlandet.27

2.3.1 Privata private equity-företag 

  

2.3.1.1 Oberoende private equity-företag 
Oberoende PE-företag bedrivs som regel i form av aktiebolag och får sina 
investeringsmedel på ett för aktiebolag sedvanligt sätt, nämligen genom 
aktieägarnas aktiekapitalinsatser och banklån. Ägarna till oberoende PE-
företag är vanligen privatpersoner eller andra investerare utan någon 
närmare anknytning till företaget, och deras mål med aktieägandet är som 
regel endast att få god avkastning på sin investering. Till skillnad från 
koncernägda PE-företag drivs inte oberoende PE-företag som dotterbolag i 
en koncern, och gränsen mot koncernägda PE-firmor brukar dras vid att 
dessa har en ägare med mer än 50 % av aktierna i bolaget. Liksom för 
övriga typer av PE-företag så är affärsidén att investera i onoterade bolag för 
att sedan utveckla och avyttra dem, men i motsats till vad som gäller vid PE-
fondsupplägg så finansieras förvärven här med medel från PE-företagets 
egen verksamhet.28 Ett känt exempel på ett oberoende (och börsnoterat) PE-
företag är det svenska börsbolaget Ratos som är noterat på Nasdaq OMX 
Stockholmsbörsen.29

 
  

2.3.1.2 Private equity-fonder 
Struktur 
Upplägget med en PE-fond30 går typiskt sett till så att fonden, som i sig är 
ett bolag, etableras av anställda i ett PE-företag (=det förvaltande 
managementteamet) och drivs därefter av detta managementteam. I 
utlandet31 har PE-fonder länge varit den dominerande organisationsformen 
för PE-investeringar, men det är först under de senaste 10–15 åren som PE-
fonder även har blivit den dominerande PE-formen i Sverige.32

                                                 
27 Sutton, s. 54 ff., Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34, samt 

 Till 
strukturen är PE-fonder snarlika värdepappersfonder, men de två är inte att 
förväxla. De sistnämndas verksamhet regleras i lag (2004:46) om 
investeringsfonder medan PE-fonder faller utanför denna lags 
tillämpningsområde. Till skillnad från värdepappersfonder är PE-fonder 
normalt sett stängda för allmänheten och endast inbjudna investerare äger 
rätt att investera direkt i fonden. I värdepappersfonder har investerare vidare 
rätt att dra tillbaka sina investeringar i förtid genom inlösen medan 
investerare i PE-fonder saknar sådana inlösenrättigheter, varför kapitalet är 

http://www.bvca.co.uk/PEVCExplained/features/NewtoPE 
28 Nyman, s. 29 
29 http://www.ratos.se/Om-Ratos/ 
30 En PE-fond är egentligen ingen ”fond” i svensk fondlagstiftnings mening då en fond 
normalt sett inte utgör ett eget rättssubjekt. PE-fonder kallas dock ändå för just ”fonder” då 
de liksom andra fonder utgör en kollektiv sparform i vilken investerare får köpa 
fondandelar. Den svenska fondlagstiftningen kommer att behandlas närmare i avsnitt 2.6. 
31 Framför allt i USA och Storbritannien 
32 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 

http://www.bvca.co.uk/PEVCExplained/features/NewtoPE�
http://www.ratos.se/Om-Ratos/�
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uppbundet under fondens fulla livslängd (ofta ca 10 år). Att 
inlösenrättigheter inte medges innebär dock inte att investerarna står 
rättslösa i förhållande till ett misskötsamt/icke-presterande 
managementteam, utan i investeringsavtalet förekommer normalt sett 
klausuler som reglerar när en förvaltare får entledigas och ersättas.33 
Härutöver tillkommer det sedvanliga skydd för en avtalspart som följer av 
den avtals- och obligationsrättsliga lagstiftningen.34 Utmärkande för en PE-
fonds struktur är slutligen att den ägs av ett fåtal investerare – ofta färre än 
tjugo – vilka som regel är institutionella placerare som investerat i fonden 
oberoende av varandra.35 Parallellt med investerarna är det vidare även 
brukligt att PE-företaget/managementteamet självt investerar cirka 1–5 % av 
fondens totala kapital.36 Bland de svenska PE-företag som bedriver sin 
verksamhet i form av PE-fonder märks bland andra EQT, Altor och 
IK Investment Partners (f.d. Industri Kapital).37

 
 

Etablering och drift 
Etableringen och kapitalinsamlandet (eng. fund raising) till en PE-fond är en 
omfattande process som beroende på fondens storlek kan ta ganska lång tid. 
I denna fas ska managementteamet marknadsföra fonden, och i detta arbete 
ingår bl.a. upprättandet av ett skriftligt presentationsmaterial (eng. 
investment memorandum) i vilket investerarna informeras om fondens 
storlek, livslängd och investeringsstrategi, m.m. Utöver denna information 
kräver ibland investerarna att få göra en företagsundersökning av 
managementteamet. När detta gjorts upprättas normalt sett ett föravtal (eng. 
term sheet) vilket utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna.38

 
 

När fonden sedan etablerats tillskjuter managementteamet och investerarna 
kapital till fonden, och som regel är fondens storlek bestämd till ett visst 
belopp, t.ex. 1 miljard kronor. Hela denna summa investeras dock inte 
direkt, utan en stor del av kapitalet tillförs fonden senare när fonden har 
behov, vanligtvis i samband med investeringar i portföljbolag. Av 
investeringsavtalet följer en kontraktuell skyldighet för investerarna att 
skjuta till mer kapital när managementteamet begär det, men investerarnas 
totala finansiella åtagande – s.k. utfäst kapital (eng. capital commitment) – 
är alltid förutbestämt i det ursprungliga investeringsavtalet.39

 
 

Vad gäller driften av fonden så tar investerarna typiskt sett inte del i fondens 
förvaltning. Förvaltningen sköts istället av managementteamet vars 
anställda identifierar investeringsobjekt, utvecklar portföljbolagen genom ett 
aktivt ägarengagemang varefter de slutligen avyttrar innehaven genom s.k. 
                                                 
33 Nyman, s. 29 f. 
34 T.ex. avtalslagen, kommissionslagen, köplagen samt lagen om handelsagentur (varav de 
sista tre i vart fall torde kunna tillämpas analogt eller såsom utfyllande rätt). 
35 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 
36 EVCA Industry Response, 2009, s. 18, Müller, s. 16, samt Nyman, s. 30 
37 http://www.eqt.se/en/About-EQT/FAQ/ , 
http://www.ikinvest.com/templates/Page.aspx?id=2004 and 
http://www.altor.com/altor/opencms/who_we_are/ 
38 Müller, s. 18 ff., samt Nyman, s. 30 f. 
39 Nyman, s. 31, samt Müller, s. 18 ff. 

http://www.eqt.se/en/About-EQT/FAQ/�
http://www.ikinvest.com/templates/Page.aspx?id=2004�
http://www.altor.com/altor/opencms/who_we_are/�
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exits.40 I vissa fall fattar managementteamet även investeringsbeslut, men 
det är även vanligt att dessa beslut fattas av en särskild investerings-
kommitté bestående av representanter från både managementteamet och 
investerarna. Det är genom deltagandet i investeringskommittén som 
investerarna kan ta del av fondens förvaltning, men kommittén är inte 
involverad i den dagliga driften. De ärenden som behandlas i 
investeringskommittén är istället ofta sådana av principiellt viktig natur, 
t.ex. om managementteamet vill vidta någon åtgärd som strider mot en 
överenskommen investeringspolicy.41 Som en löpande ersättning för 
förvaltningen tar managementteamet ut en årlig förvaltningsavgift som på 
engelska benämns management fee. Storleken på denna avgift är normalt 1–
2,5 % av det utfästa kapitalet, och denna summa är framför allt tänkt att 
täcka de löpande kostnaderna för förvaltningen, t.ex. löner till management-
teamets anställda.42 Följande figur visar det s.k. kretsloppet vid ett klassiskt 
PE-fondsupplägg.43

 
 

 
 
Fondens livslängd och likvidation 
En PE-fond sätts upp med en bestämd livslängd som normalt är cirka tio år, 
varav fondens investeringsperiod, vilket är den period då investeringar i nya 
portföljbolag görs, är cirka tre till fyra år.44 Vid livslängdens utgång, eller 
när samtliga portföljbolag avyttrats, likvideras fonden, varpå det 
kvarvarande fondkapitalet distribueras enligt en ursprungligt avtalad 
fördelningsmodell. Utvecklingen går mot att vinstdelning mellan investerare 
och managementteamet sker först efter att investerarna fått tillbaka sitt 
investerade kapital plus en extra årlig avkastning, en så kallade ”hurdle 
rate”, vilken varierar men ofta uppgår till cirka 8 %.45

                                                 
40 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 35 

 Den avkastning som 
sedan blir över fördelas mellan managementteamet och investerarna enligt 
en avtalad fördelningsnyckel, och den del som här tillkommer 

41 Nyman, s. 31 f. 
42 EVCA Industry Response, 2009, s. 18, samt Nyman, s. 32 
43 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 
44 EVCA Industry Response, 2009, s. 12, samt Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 
2008–2009, s. 35 
45 EVCA Industry Response, 2009, s.14, samt Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 
2007–2008, s. 49 
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managementteamet kallas ”carried interest” eller ”carry”.46 En vanlig 
fördelningsnyckel i detta avseende är att investerarna får 80 % av den 
resterande vinsten, medan managementteamet får 20 %. Denna ersättning är 
det som utgör managementteamets huvudsakliga arvode och vinst i 
verksamheten, och det är värt att notera att detta arvode är prestationsbaserat 
och därmed avhängigt att fonden som helhet gått med (påtaglig) vinst. 
Slutligen kan det nämnas att de flesta PE-firmor förvaltar flera sinsemellan 
överlappande fonder vilka sätts upp med två till fyra års mellanrum.47

 
 

Val av associationsform 
Vid valet av fondens associationsform behöver en mängd överväganden 
göras. Riktar sig fonden enbart till svenska investerare eller förväntas även 
utländska investerare investera i fonden? Kommer investeringar i utländska 
portföljbolag bli aktuella? Vilka skattekonsekvenser får valet av 
associationsform för fonden, managementteamet och investerarna? Dessa 
frågor utgör endast ett axplock av saker som styr en PE-fonds val av 
associationsform. Tidigare var det vanligast att svenska fonder sattes upp i 
form av svenska kommanditbolag. Anledningen till detta var att 
kommanditbolag är skattemässigt transparenta, vilket är en fördel då 
vinsterna i fonden då endast beskattas hos investerarna. Kommanditbolag, 
liksom aktiebolag, uppfyller vidare det viktiga kriteriet att investerarnas 
ansvar för fonden kan begränsas. Vid ett kommanditbolagsupplägg uppnås 
detta genom att investerarna görs till kommanditdelägare (eng. limited 
partners), varpå deras ekonomiska ansvar blir begränsat till deras 
kapitalinsats. Rollen som komplementär (eng. general partner) antas av ett 
managementteam-ägt aktiebolag, varigenom detta bolag görs ansvarigt för 
samtliga kommanditbolagets förpliktelser.48

 
  

Under senare år har antalet utländska investerare i svenska PE-fonder blivit 
allt större, och under 2007 kom drygt 70 % av investeringarna i svenska PE-
fonder från utländska investerare. För att attrahera internationellt kapital är 
det därför viktigt att den valda associationsformen är bekant för de 
utländska investerarna och att den fungerar både juridiskt, skattemässigt och 
tillståndsmässigt i investerarnas respektive hemländer. Som exempel är det 
viktigt att associationsvalet är skattemässigt transparent på så sätt att de 
utländska investerarnas avkastning beskattas i deras respektive hemland, 
och i detta sammanhang utgör de svenska skattereglerna om fast driftställe 
ett hinder för fondetablering i Sverige. Anledningen till detta är att 
investerare som huvudregel beskattas i sitt hemland, men om ett utländskt 
investerarföretag bedöms ha ett fast driftställe i Sverige (genom sitt 
fonddelägande) så sker normalt också beskattning i Sverige. Mot denna 
bakgrund är det vanligaste idag att PE-fonder etableras på t.ex. kanalöarna 
och struktureras som den engelska motsvarigheten till kommanditbolag, 
Limited Partnerships, vilka regleras av engelsk rätt och används världen 
över. Det förekommer även att PE-fonder struktureras som aktiebolag, men 

                                                 
46 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 35, samt Nyman, s. 32  
47 Nyman, s. 32 
48 Nial och Hemström, s. 328 ff. samt EVCA Industry Response, 2009, s. 14 
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detta är mindre vanligt.49 Nedanstående figur visar en vanlig struktur på en 
PE-fond i form av ett Limited Partnership.50 

 
 
Ett ytterligare skäl till att svenska kommanditbolag inte längre används av 
PE-fonder är att de svenska kommanditbolagen sedan ett par år tillbaka har 
varit skattemässigt missgynnade. Den 1 juli 2003 infördes nämligen 
skattefrihet för aktiebolag på utdelningar och kapitalvinster på 
näringsbetingade andelar (se IL kap. 24–25a), men denna lättnad utsträcktes 
inte till handels- och kommanditbolag. Detta har inneburit att en kapitalvinst 
på en andel i en kommanditbolagsfond har varit skattepliktig, samtidigt som 
exakt samma kapitalvinst skulle ha varit skattefri om andelen istället hade 
avsett ett aktiebolag. Av denna anledning har kommanditbolagslösningen 
endast fungerat om investerarna i fonden varit skattebefriade subjekt (t.ex. 
pensionsstiftelser). Genom en nyligen antagen lagändring är detta 
missgynnande emellertid undanröjt, och från och med den 1 januari 2010 är 
utdelningar och kapitalvinster på andelar i handels- och kommanditbolag 
skattefria.51

 
 

2.3.2 Koncernägda private equity-företag 
För att ett PE-företag ska klassificeras som koncernägt ska företaget ägas av 
ett ägarbolag med mer än 50 % av aktierna i företaget. Koncernägda PE-
företag (eng. captives) är i allmänhet dotterbolag inom en koncern vars 
huvudsakliga verksamhet inte är private equity, och företaget får normalt 
sett sina investeringsmedel från moderbolaget. Koncernägda PE-företag 
finns inom många branscher, bl.a. inom industrin, bank- och försäkrings-
                                                 
49 Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34, intervju per e-post med Cecilia 
Lindberg, SVCA, 2009-12-04, samt 
http://www.svca.se/home/news.asp?sid=337&mid=3&NewsId=28400. 
50 Müller, s. 17 
51 Prop. 2009/10:36, s. 1 ff., Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 f. 
samt http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:41. 

http://www.svca.se/home/news.asp?sid=337&mid=3&NewsId=28400�
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:41�
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branschen. Banker och försäkringsbolag startar ofta PE-dotterbolag för att 
förvalta och uppnå högre avkastning på koncernens kapital. Inom industrin 
är det vidare vanligt att stora koncerner har ett PE-dotterbolag för att 
investera i och sondera terrängen bland mindre företag inom koncernens 
verksamhetsområde. Svenska exempel på koncernägda PE-företag är Volvo 
Technology Transfer och SEB Venture Capital.52

 
 

2.3.3 Statliga institutioner och företag 
Utöver de privata och koncernägda PE-företagen så är även staten en stor 
aktör på den svenska PE-marknaden genom statligt ägda stiftelser och 
företag. Två framstående exempel på detta är Industrifonden och ALMI 
Företagspartner, vars verksamhet består i att stimulera det svenska 
näringslivet genom investeringar och aktivt ägande i onoterade bolag. 
Härtill kommer bl.a. Sjätte AP-fonden som förvaltar allmänna pensions-
medel med uppdraget att uppnå högsta möjliga avkastning genom 
investeringar i mindre och medelstora, onoterade bolag.53 Även på 
Europeisk och Nordisk nivå förekommer PE-aktörer med statlig anknytning, 
t.ex. European Investment Fund och Nordiska Investeringsbanken.54

 
 

2.4 Private equity-sektorer 
Eftersom olika faser i ett företags utveckling kräver olika åtgärder är det 
vanligt att PE-firmor specialiserar sig på företag i en viss utvecklingsfas. Av 
denna anledning kan PE-branschen delas in i huvudsakligen tre olika 
sektorer: investeringar i onoterade bolag som befinner sig i 1) tidig 
utvecklingsfas, 2) expansionsfas eller 3) mogna faser. Inom dessa 
huvudkategorier finns det vidare undergrupper som till exempel 
såddfinansiering och buyout-investeringar.55 För att förstå komplexiteten i 
att lagreglera hela PE-branschen med samma regelverk är det av stor vikt att 
känna till skillnaderna mellan de olika verksamhetsinriktningarna, varför 
dessa ska behandlas i följande avsnitt. Av nedanstående figur framgår vilka 
huvudsakliga sektorer som finns inom private equity samt vilken 
investeringsfas de olika sektorerna inriktar sig på.56

 
 

                                                 
52 Nyman, s. 34 ff., samt Svenska Riskkapitalföreningens årsbok 2008–2009, s. 34 
53 http://www.apfond6.se/sv/Om-Sjatte-AP-fonden/, 
http://www.industrifonden.se/industrifonden/default.asp, samt http://www.almi.se/om-almi/ 
54 Nyman, s. 38 
55 EVCA Industry Response, 2009, s. 12 f., samt Nyman, s. 44 ff. 
56 Sutton, s. 7 

http://www.apfond6.se/sv/Om-Sjatte-AP-fonden/�
http://www.industrifonden.se/industrifonden/default.asp�
http://www.almi.se/om-almi/�
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2.4.1 Venture Capital 
Den sektor av private equity som inriktar sig på företag i tidiga 
utvecklingsfaser brukar i allmänhet benämnas venture capital (VC). VC-
investeringar delas i sin tur in i underkategorierna såddfinansiering, 
uppstartsfinansiering och expansionsfinansiering.57 Såddfinansiering är 
investeringar som hänför sig till det allra tidigaste stadiet av ett företags 
utveckling, t.ex. medel som ges till en entreprenör för att denne ska kunna 
utveckla och utvärdera om en affärsidé alls är värd att satsa på. Av 
uppenbara skäl är investeringar i detta tidiga skede mycket riskabla då en 
mängd saker kan gå fel innan affärsidén potentiellt kan komma att inbringa 
intäkter. Uppstartsfinansiering hänför sig till stadiet då det aktuella företaget 
ska eller just har etablerats, när kapital behövs för att ta fram eller lansera 
företagets produkt. Expansionsfinansiering inriktar sig slutligen på den fas 
då företaget behöver expandera för att fortsätta utvecklas, vilket typiskt sett 
är när den första produktlinjen lanserats men verksamheten fortfarande går 
med negativt resultat.58

 
 

VC-firmor fokuserar ofta på att identifiera investeringsobjekt på tillväxt-
marknader. En vanlig inriktning för VC-firmor är därför investeringar i 
högteknologiska branscher där VC-firman i samarbete med den enskilde 
entreprenören kan utveckla portföljbolaget med hjälp av VC-firmans 
nätverk och den legitimitet som VC-firmans investeringar medför.59

 
 

VC-ägda portföljbolag är som regel inte lånefinansierade då det på grund av 
negativa eller svaga kassaflöden ofta inte finns fritt eget kapital att 
finansiera lånekostnaderna med. När kassaflödet med tiden förbättras tas 
normalt sett ändå inte lån upp för att uppnå hävstångseffekter,60

                                                 
57 Nyman, s. 45 f., samt EVCA Industry Response, 2009, s. 12 f. 

 utan 

58 Nyman, s. 46 
59 EVCA Industry Response, 2009, s. 12 f. 
60 Termerna hävstångseffekt och hävstång utgör AIFM-direktivets svenska översättning av 
det engelska ordet ”leverage”, och dessa termer används för att beskriva den förstärkande 
(positiva eller negativa) effekt som en hög skuldsättningsgrad får för ägarnas räntabilitet på 
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överskottet återinvesteras typiskt sett för att vidareutveckla den egna 
rörelsen. För det fall att portföljbolagets utveckling blir positiv och företaget 
lever vidare så gör VC-företaget typiskt sett exit efter 4–7 år, t.ex. genom att 
portföljbolaget börsnoteras (de olika exitvägarna behandlas nedan i avsnitt 
2.5.5).61

 
 

Mellan år 2003 och 2007 investerades den ofantliga summan 15,4 miljarder 
euro i ägarkapital inom den europeiska VC-sektorn. I detta sammanhang 
kan det nämnas att den svenska PE-marknaden står sig mycket stark i en 
internationell jämförelse – i Sverige investerades år 2007 nästan 1,2 % av 
BNP i private equity, varav en betydande del i venture capital, och med 
detta låg Sverige näst högst i Europa och tredje högst i världen, endast 
överträffat av Storbritannien och USA.62

 
 

2.4.2 Expansion 
Gränsen mellan venture capital och expansionssektorn är ganska flytande 
och expansionssektorn inkluderas därför ofta som en del i VC-sektorn. PE-
investeringar som hänförs till expansionssektorn (eng. growth/expansion 
capital) avser dock investeringar i små eller medelstora portföljbolag som 
behöver hjälp att ta sig över specifika expansionshinder. Investeringar i 
expansionssektorn syftar därmed ofta till att hjälpa portföljbolaget att slå sig 
in på en ny marknad, att utveckla en ny produkt eller att göra strategiska 
förvärv. Inom expansionssektorn är det ofta endast minoritetsposter i 
portföljbolagen som förvärvas, vilket är en utmärkande skillnad gentemot 
investeringar i portföljbolag i mogna faser. Investeringar i expansionsfasen 
har vidare lägre risk än investeringar i tidig utvecklingsfas. Under 2003–
2007 investerade PE-företag i Europas expansionssektor 45,1 miljarder Euro 
i ägarkapital.63

 
 

2.4.3 Buyouts och turnaround-investeringar 
De beloppsmässigt största PE-investeringarna görs i portföljbolag som 
befinner sig i mogna faser. Det handlar då som regel om företag som tagit 
sig förbi tillväxtstadiet, uppnått en etablerad marknadsposition och som 
bedöms ha en god vinstförbättringspotential. Den största gruppen av 

                                                                                                                            
insatt kapital. Även i Sverige används ofta de engelska termerna ”leverage” och ”leverage 
effect” istället för hävstång/hävstångseffekt, men för att undvika begreppsförvirring 
kommer jag inom denna uppsats ram att använda mig av orden hävstång och hävstångs-
effekt i enlighet med den svenska versionen av direktivförslaget. Sambandet mellan 
räntabilitet på eget kapital (RE), räntabilitet på totalt kapital (RT) och genomsnittlig 
låneränta (RS) beskrivs med följande formel: RE = RT + (RT -RS) x S/E. Se Johansson och 
Runsten, s. 30 ff. 
61 EVCA Industry Response, 2009, s. 13, samt 
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763. 
62 EVCA Industry Response, 2009, s. 13, 15, samt 
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763. 
63 Nyman, s. 46, samt EVCA Industry Response, 2009, s. 13 

http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763�
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763�
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investeringar i mogna faser är olika former av buyouts,64 men även 
turnaround-investeringar hänförs till denna investeringsfas.65

 
 

En buyout innebär per definition ett köp av en kontrollpost i ett bolag eller 
ett köp av en verksamhet. I PE-sammanhang är det i definitionen av buyout 
vidare underförstått att det är ett PE-företag som helt eller delvis finansierar 
förvärvet, ofta tillsammans med målbolagets företagsledning. Vanliga 
föremål för buyouts är t.ex. perifera och styvmoderligt behandlade 
dotterbolag i större koncerner, noterade bolag vars verksamhetsidé visat sig 
svårsåld på den publika aktiemarknaden samt före detta statligt ägda företag 
som privatiserats. Exempel på svenska företag vilka varit föremål för 
buyout-transaktioner är bland andra Kappahl, Anticimex, Haglöfs och 
Falck.66

 
  

Det finns en mängd olika former av buyouts varav några av de vanligaste är 
MBO, MBI, IBO, LBO och Public to Private. MBO är som ovan nämnts 
benämningen på en buyout-transaktion där initiativet till förvärvet tagits av 
målbolagets företagsledning och där PE-företaget förvärvar målbolaget 
tillsammans med denna ledning. I en MBI (Management buy-in) så 
förvärvar PE-företaget istället målbolaget tillsammans med en ny, tilltänkt 
bolagsledning som ska ersätta den befintliga ledningen. IBO (Institutional 
buyout) är benämningen på en buyout där initiativet inte tagits av 
bolagsledningen utan av institutionella investerare. En LBO (Leveraged 
buyout) är vidare ett förvärv där en mycket stor del av förvärvskostnaden 
finansieras genom ett lån från t.ex. en investmentbank för vilket förvärvaren 
ställer målbolaget som säkerhet. Public to Private är slutligen en buyout-
transaktion där PE-företaget förvärvar ett noterat bolag över börs eller 
auktoriserad marknadsplats för att därefter avnotera bolaget.67

 
  

Inför en buyout är det vanligt att ett (eller flera nivåer av) holdingbolag 
skapas i syfte att förvärva ett portföljbolag. Holdingbolaget, som vi kan 
kalla ”Newco”, ägs i sin tur av PE-fonden, ofta tillsammans med 
målbolagets företagsledning. Följande figur visar ett vanligt upplägg vid en 
buyout-transaktion.68

 
 

                                                 
64 Den svenska översättningen av buyouts är utköp, men som regel används den engelska 
termen. 
65 Nyman, s. 47 ff., samt SVCA, Introduktion till den svenska PE-branschen, s. 30 
66 EVCA Industry Response, 2009, s.13, samt SVCA, Introduktion till den svenska PE-
branschen, s. 32 
67 Nyman, s. 49 ff. 
68 Nyman, s. 60 ff. 

http://www.svca.se/common/load_ext_file.asp?Source=ext_pagesx&ContainerID=26720&id=10�
http://www.svca.se/common/load_ext_file.asp?Source=ext_pagesx&ContainerID=26720&id=10�
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Till skillnad från vad som typiskt sett gäller vid VC- och expansions-
investeringar så sker som regel vid buyouts en ägarövergång då PE-firman 
vid buyout-transaktioner köper alla eller majoriteten av aktierna i 
målbolaget. Eftersom målbolagen vid buyouts vanligtvis befinner sig i en 
mogen fas med ett starkt kassaflöde så finansierar PE-firmorna ofta sina 
buyouts med en relativt hög grad av skuldsättning (eng. leverage). Typiskt 
sett finansieras 60 % av förvärvskostnaden vid buyouts genom banklån, 
vilket står att jämföra med att motsvarande låneandel vid publika förvärv i 
Europas största företag är 21 %.69

 
  

Den buyout-form som under åren har fått utstå allra mest kritik på grund av 
dess höga risk är det buyout-upplägg som i allra störst utsträckning 
använder lånat kapital för att finansiera PE-firmans portföljbolagsförvärv – 
den s.k. Leveraged Buyout (LBO). LBOs tillhör en av de vanligare 
formerna av buyouts och kombineras ofta med t.ex. MBO-upplägget som 
beskrivits ovan. Grundtanken med en LBO påminner till stor del om ett 
husköp där köparen ställer huset som säkerhet för sitt lån. En LBO går 
nämligen som regel till på så vis att managementteamet (genom 
holdingbolaget) tar upp ett lån hos en eller flera investmentbanker för vilket 
man ställer målbolaget som säkerhet. Dessa medel, tillsammans med kapital 
som skjuts till från PE-fonden (och vid MBO:s även från målbolagets 
företagsledning), används därefter till att förvärva målbolaget. När 
målbolaget förvärvats tar holdingbolaget sedan upp ett koncerninternt lån 
från det förvärvade bolaget med vilket man återbetalar det förvärvslån man 
upptog hos banken. Tanken med förvärvet är att portföljbolagets överskott 
över tiden ska användas till att betala förvärvarens ränte- och amorterings-

                                                 
69 EVCA Industry Response, 2009, s.13 och 49 
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kostnader.70 Eftersom förfarandet innebär att målbolaget lämnar ett lån 
vilket i förlängningen finansierar förvärvarens köp av målbolaget självt har 
det i doktrinen diskuterats om inte denna procedur, vilken av Lindskog 
benämns efterföljande finansiering, borde stå i strid med 
förvärvslåneförbudet i 21:5 ABL.71

 

 Enligt detta lagrum får ett aktiebolag 
inte lämna lån eller ställa säkerhet i syfte att möjliggöra gäldenärens förvärv 
av aktier i bolaget. Lindskog menar att förvärvslåneförbudet per definition 
inte kan omfatta efterföljande finansiering då förbudet endast är 
framåtblickande – det förbjuder bara att lån lämnas i syfte att gäldenären 
skall förvärva aktier i bolaget. Så snart aktieägarbefogenheterna övergått på 
köparen är det enligt Lindskog därmed helt lagligt för det köpta bolaget att 
lämna lån till det förvärvande holdingbolaget (förutsatt att koncern-
undantaget i 21:2 ABL är tillämpligt). 

En något annorlunda ståndpunkt antas av Rodhe (och Skog) som menar att 
det måste röra sig om en seriös kreditgivning där långivaren (dvs. banken) 
tagit en verklig kreditrisk vid sin utlåning för att förfarandet inte ska träffas 
av förvärvslåneförbudet. Det får således inte vara fråga om ett s.k. 
”minutenlån”, där parterna träffas på bankens kontor och i tur och ordning 
undertecknar de olika avtalen utan att banken står någon verklig kreditrisk.72 
Grosskopf anser i sin tur att det har betydelse vem som är kreditgivare. I fall 
av det nu aktuella slaget, med en extern bank (och inte t.ex. säljaren av 
aktierna) som kreditgivare, menar Grosskopf dock att förfarandet är helt 
legitimt såvida det inte rör sig om upplägg med ”minutenlån”.73 Sist men 
inte minst har även Nerep diskuterat förvärvslåneförbudets tillämplighet på 
efterföljande finansiering. Nerep menar liksom sina nämnda kollegor att 
förvärvslåneförbudet som utgångspunkt inte träffar det aktuella förfarandet, 
men han betonar samtidigt att aktierna då måste ha övergått på köparen fullt 
ut (dvs. även sakrättsligt) vid tidpunkten för lånets upptagande. Han 
framhåller även att förbudet skulle kunna tillämpas om det kunde visas att 
förvärvaren saknade egen finansieringsförmåga och kreditgivaren på 
förhand varit införstådd med att krediten skulle återbetalas med hjälp av ett 
lån från det förvärvade målbolaget.74

 

 Av ovan anförda uppfattningar följer 
slutsatsen att doktrinen är tämligen enig om att efterföljande finansiering är 
tillåten så länge det inte är fråga om rena skenupplägg. 

Utöver buyout-investeringar finns slutligen turnaround-investeringar vilka 
inriktar sig på företag som antingen stannat upp i utvecklingen eller gått från 
att vara vinstbringande till att nu gå med förlust. Turnaround-investeringar 
utgör en relativt liten del av PE-marknaden, men vissa PE-företag har gjort 

                                                 
70 Http://pages.stern.nyu.edu/~igiddy/LBO_Note.pdf samt Hammarskiöld och Halvarsson, 
Debt Push Down in connection with Leveraged Finance in Sweden, s. 59 
71 Lindskog, s. 172 ff. 
72 Skog, s. 116 ff. Det måste enligt Rodhe förflyta en viss tid mellan tidpunkten då det 
första lånet upptas och det att det koncerninterna lånet lämnas för att återbetala förvärvarens 
banklån. Exakt hur lång denna tidsperiod måste vara är enligt Rodhe dock inte möjligt att 
säga. 
73 Grosskopf, s. 36 ff. 
74 Nerep, s. 332 ff. samt 347 f.  
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det till sin specialitet att vända den negativa utvecklingen till positiv genom 
kapitaltillskott och aktivt ägarengagemang.75

 
 

2.5 Private equity-modellen för 
värdeskapande 

2.5.1 Allmänt 
Den investeringsmodell som vanligen tillämpas inom private equity har i 
olika avsnitt delvis berörts ovan men ska i detta avsnitt behandlas lite mer 
sammanhängande och ingående. Modellen är i teorin inte speciellt invecklad 
utan låter sig beskrivas tämligen enkelt: PE-firmor investerar och vidtar 
värdeskapande åtgärder i portföljbolag genom en aktiv ägarstyrning för att 
efter ett par år kunna avveckla sitt ägande (göra exit) med en vinst som 
resultat. För att kunna förstå hur denna process går till, och hur den 
följaktligen bör regleras, kan det dock vara värt att titta lite närmare på de 
olika komponenterna i private equity-modellen. 

2.5.2 Investering och värdeskapande åtgärder 
Processen inleds som nämnts med att PE-firman samlar in kapital till sin 
fond från långsiktiga och professionella investerare. För att motverka 
intressekonflikter mellan investerarna och managementteamet kräver 
investerarna vanligtvis att PE-företaget självt investerar 1–5 % av fondens 
utfästa kapital. Det sammanlagda fondkapitalet, vilket kan variera kraftigt i 
storlek,76 använder PE-fondens managementteam sedan för att förvärva 
aktier (ofta kontrollposter) i utvalda portföljbolag med god 
vinstförbättringspotential. Genom förvärvet erhåller fonden – eller ett av 
fonden ägt holdingbolag – aktieägarrättigheter såsom rätt till utdelning och 
rösträtt i portföljbolaget.77

 
  

Efter förvärvet verkställer managementteamet genom sitt aktiva ägande en 
plan för värdeskapande åtgärder (eng. value creation plan) i portföljbolaget. 
Till exempel inleder managementteamet normalt en omstrukturering av 
portföljbolaget för att uppnå en större intressegemenskap (eng. alignment of 
interest) mellan aktieägarna och företagsledningen, bl.a. med hjälp av 
incitamentsprogram för nyckelpersoner i portföljbolaget. Representanter 
från managementteamet, vilka vanligen har erfarenhet inom portföljbolagets 
bransch, tar även plats som styrelseledamöter i portföljbolaget och deltar 
härigenom mycket aktivt i bolagets strategiutveckling. I egenskap av ägare 

                                                 
75 Nyman, s. 48 
76 Svenska PE-fonders storlek kan variera kraftigt, framfört allt beroende på om det rör sig 
om VC-fonder eller buyout-fonder. En VC-fond kan sträcka sig mellan allt från 500 
miljoner till cirka 3 miljarder miljoner kronor medan en buyout-fond vanligen ligger mellan 
5 och 45 miljarder kronor, bl.a. beroende på konjunktur och antalet investerare. (Intervju 
per e-post med Peter Alhanko, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2009-12-07.) 
77 EVCA Industry Response, 2009, s.14 
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utövar fonden (genom managementteamet) även stort inflytande i frågor om 
styrelsens sammansättning, expansion, finansiering, resultatuppföljning 
samt rekrytering av ledande befattningshavare. När planen för 
värdeskapande åtgärder slutligen verkställts (vanligtvis efter fyra år eller 
mer) vidtas åtgärder för att säkerställa att exit kan göras på bästa tidpunkt 
och sätt.78

 
  

2.5.3 Långsiktighet 
Investeringar i PE-fonder är ofta mycket stora (50 miljoner Euro per 
investerare är t.ex. vanligt i större fonder) och denna investering binds som 
regel upp för en relativt lång tid (t.ex. 10 år, exklusive den tid det tar att 
likvidera fonden). Majoriteten av investerarna i PE-fonder är därför 
institutionella placerare med en långsiktig investeringshorisont såsom 
försäkringsbolag, pensionsfonder och banker. Som investerare i en PE-fond 
blir investerarna delägare i fonden och kan genom deltagande i fondens 
investeringskommitté löpande få insyn i och hålla sig informerade om 
fondens verksamhet, samt vara med och fatta investeringsbeslut.79 Eftersom 
PE-företag och dess portföljbolag normalt inte är noterade kan långsiktiga 
strategier implementeras utan att bolagen utsätts för den press som 
allmänhetens krav på kortsiktig avkastning ofta kan medföra. Till skillnad 
från vad som gäller för t.ex. hedgefonder och vanliga värdepapperfonder 
saknar investerare i PE-fonder slutligen inlösenrättigheter. Att fondkapitalet 
på detta sätt är bundet för fondens fulla livslängd säkerställer även det att 
managementteamet kan arbeta långsiktigt, fredade från kortsiktiga krav på 
avkastning.80

 
 

2.5.4 Värdeskapande genom skuldsättning 
Den värdeökning som PE-företag genererar i portföljbolagen är delvis 
grundad i en hög skuldsättningsgrad (eng. leverage) i portföljbolagen. LBOs 
finansieras som ovan nämnts med väsentligt högre grad av skuldsättning än 
motsvarande förvärv av noterade bolag. Utöver att lånefinansiering innebär 
att en mindre andel av förvärvskostnaden behöver tas från PE-fondens egna 
kapital så fyller den relativt höga skuldsättningsgraden framför allt två 
funktioner för PE-företaget: dels genererar den hävstångseffekter, dels 
skapar den en skattesköld.81

 
 

Utnyttjande av hävstångseffekter (leverage effect) 
En hög skuldsättningsgrad amplifierar enligt Modigliani-Millers 
ekonomiska teorem räntabiliteten på eget kapital. Denna verkan av en hög 
skuldsättningsgrad kallas hävstångseffekt och fungerar i två riktningar: om 
rörelsen genererar bättre avkastning än låneräntan (dvs. företaget går med 
                                                 
78 EVCA Industry Response, 2009, s.14 ff. 
79 Nyman, s. 31 f. samt EVCA Industry Response, 2009, s. 14 f. 
80 EVCA Industry Response, 2009, s. 16, 19, samt Nyman, s. 29 
81 EVCA Industry Response, 2009, s. 16 
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vinst) så ökar ägarnas avkastning mer desto högre skuldsättningsgraden är. 
Men om låneräntan tvärtom överstiger rörelsens avkastning (dvs. företaget 
går med förlust) så förstärks det negativa resultatet genom 
hävstångseffekten.82 Konsekvensen blir att PE-ägda portföljbolags 
avkastningspotential förbättras samtidigt som den finansiella risken ökar. 
För att reducera denna risk genomför PE-företag omfattande 
företagsundersökningar inför en LBO och förvärvar som regel portföljbolag 
med mer än genomsnittligt stabila kassaflöden.83

 
 

Utnyttjande av skatteskölden 
Då en högre skuldsättningsgrad medför högre räntekostnader så kommer en 
mindre del av avkastningen i portföljbolagets rörelse att ingå i det 
beskattningsbara underlaget vid en hög skuldsättningsgrad, eftersom 
räntekostnader är avdragsgilla. Härmed skapar den höga skuldsättnings-
graden en ”skattesköld” genom att en mindre del av rörelsens vinst 
försvinner i skatt, vilket i sin tur höjer portföljbolagets värde.84

 
 

2.5.5 Exit och vinstdelning 
Det sista och kanske allra viktigaste momentet i PE-modellen är när PE-
företaget skall göra exit. En exit, vilket är en avyttring av ägandet i ett 
portföljbolag, görs vanligen inom fyra till sju år från det att investeringen 
ursprungligen gjordes. Hur väl ett PE-företag lyckas med sina exits är helt 
avgörande, eftersom det är genom dessa som vinster genereras till fonden. 
De två huvudsakliga alternativen för exit är att 1) avyttra portföljbolaget 
genom industriell försäljning eller 2) att genomföra en notering av 
portföljbolaget vid börs eller auktoriserad marknadsplats. Dessa former för 
exit är generellt sett de som inbringar de största försäljningsintäkterna, men 
vilken utav dessa som väljs beror på en mängd olika faktorer. Vid en 
industriell försäljning säljs portföljbolaget typiskt sett till ett företag som är 
verksamt inom samma bransch eller marknadssegment. Då det förvärvande 
företaget kan ha mer än rent finansiella skäl för förvärvet – t.ex. att man vill 
komma åt portföljbolagets know-how – kan industriella försäljningar ofta 
vara mycket lönsamma för PE-företaget. Dessutom går en industriell 
försäljning relativt snabbt att genomföra, även om konkurrensprövningar 
enligt konkurrensrätten ibland kan behöva göras. En börsnotering inbringar 
å sin sida ofta en mycket stor försäljningsintäkt, men noteringsprocessen är 
tidskrävande och kostsam. Övriga, mindre önskvärda, exitvägar är bl.a. 
konkurs, återköp av grundarna/företagsledningen (eng. buy-back) eller 
inlösen av aktierna. På senare år har även finansiell försäljning blivit allt 
vanligare, vilket innebär en försäljning till en annan aktör på PE-
marknaden.85

 
 

                                                 
82 Johansson och Runsten, s. 30 ff. 
83 EVCA Industry Response, 2009, s. 16 
84 EVCA Industry Response, 2009, s. 16 
85 Nyman, s. 65 ff., samt 
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13763 
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Vad sen gäller fördelningen av den eventuella vinsten i fonden så får 
investerarna som regel ut sin avkastning löpande, i takt med att 
portföljbolagen avyttras och likviditet uppstår i fonden. Som ersättning för 
förvaltningsarbetet erhåller managementteamet som ovan nämnts en årlig 
förvaltningsavgift (eng. management fee) samt en del av den eventuella 
vinst som blir kvar efter att investerarna återfått sitt insatta kapital plus 
hurdle rate. 
 

2.6 Befintlig reglering av private equity 

2.6.1 En överblick över den tillämpliga 
lagstiftningen 
I svensk rätt finns idag ingen särskild reglering som specifikt tar sikte på 
PE-företag. Istället regleras PE-företag av samma bolagsrättsliga regler som 
gäller för andra företag som bedriver liknande verksamhet i samma 
associationsform. Som exempel kan nämnas att en mycket stor del av 
PE-firmornas verksamhet regleras i ABL eftersom antingen PE-firman, 
portföljbolagen eller båda två typiskt sett drivs som aktiebolag. Därmed är 
reglerna om värdeöverföringar, kapitalkrav, låneförbuden och 
styrelsemedlemmarnas ansvar av central betydelse för PE-firmornas 
verksamhet. För de PE-företag som driver sina fonder i form av 
kommanditbolag blir vidare BL tillämplig. Då PE-verksamheten i mångt 
och mycket består i att leda och omorganisera företag så blir även en mängd 
andra lagar tillämpliga på den dagliga verksamheten, t.ex. LAS, MBL, 
ÅRL, BFL, KonkL , KöpL, AvtL, KL, IL, m.m.86

3.4

 Att PE-verksamheten inte 
är föremål för någon PE-specifik lag innebär således inte att verksamheten 
är ”oreglerad". Den tillämpliga lagstiftningen kommer dock inte att 
behandlas i detalj i detta avsnitt utan detta görs istället i avsnitt  i form av 
en jämförelse med det föreslagna AIFM-direktivet. 
 

2.6.2 Omkringliggande finansrättslig 
lagstiftning 
Utöver den ovan nämnda regleringen finns även en stor mängd specifikt 
finansrättsliga lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa regelverk 
föreskriver en tillståndsplikt beträffande olika sorters finansiell verksamhet, 
och företag som bedriver sådan verksamhet står under Finansinspektionens 
kontinuerliga tillsyn. En stor del av dessa lagar och föreskrifter har sin 
grund i EU-direktiv, och i detta sammanhang är UCITS- och MiFID-
direktiven av central betydelse. UCITS-direktivet genomfördes i svensk rätt 
genom lagen om investeringsfonder (LIF) och MiFID huvudsakligen genom 
lagen om värdepappersmarknaden (VpmL).  
 
                                                 
86 EVCA Industry Response, s. 209 ff. 
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UCITS och lagen om investeringsfonder 
LIF reglerar investeringsfonders verksamhet, och enligt 1:3–4 LIF får 
fondverksamhet i Sverige endast bedrivas om tillstånd meddelats av 
Finansinspektionen med stöd i LIF. Så hur kommer det sig då att PE-företag 
inte behöver Finansinspektions tillstånd för att förvalta PE-fonder? Svaret är 
att PE-fonder inte är fonder i svensk fondlagstiftnings mening, och därmed 
faller förvaltningen av dem utanför LIF:s bestämmelser.87 Att förvaltningen 
av PE-fonder faller utanför LIF:s tillämpningsområde är dock ingen slump. I 
förarbetena anges det att PE-fonder inte ansetts lämpade att inordnas i 
svensk fondlagstiftning då de inte riktar sig till allmänheten och inte heller 
ger sina andelsägare rätt att lösa in sina andelar under fondens livstid.88

En fond är i klassisk bemärkelse en kollektiv sparform i vilken investerare 
får köpa fondandelar. Fondens medel förvaltas av ett aktiebolag med 
tillstånd från Finansinspektionen (ett s.k. fondbolag), men fondtillgångarna 
förvaras hos ett förvaringsinstitut som normalt sett är en bank eller ett annat 
kreditinstitut. Utöver själva förvaringen så är förvaringsinstitutet ansvarigt 
för att verkställa in- och utbetalningar från fonden, sköta en stor del av 
administrationen kring fonden samt tillse att förvaltningen av fonden inte 
sker i strid med gällande rätt. Genom att fondtillgångarna på detta sätt 
separeras från förvaltningsföretagets egendomsmassa uppnås ett utökat 
skydd mot förvaltarens missbruk, och fondtillgångarna är dessutom 
skyddade mot utmätning. Själva fonden utgör i sig inget eget rättssubjekt 
utan rättigheterna och skyldigheterna hänför sig till fondandelsägarna och 
det förvaltningsbolag som sköter fondens förvaltning.

  
 

89

 

 Nedanstående figur 
är hämtad från propositionen till LIF och åskådliggör förhållandena mellan 
fonden, fondbolaget, förvaringsinstitutet och fondandelsägarna. 

 
 
I LIF delas begreppet investeringsfonder in i två underkategorier: 
värdepappersfonder och specialfonder. Av dessa fondtyper utgör 
värdepappersfonder huvudtypen, och dessa fonder är s.k. harmoniserade 
fonder vilka uppfyller UCITS-direktivets (och därmed LIF:s) alla krav. För 
att en fond skall vara en värdepappersfond skall den bland annat vara öppen 
                                                 
87 Prop. 2002/03:150, s. 140 samt 256 f. 
88 Prop. 2002/03:150, s. 256 f. 
89 Prop. 2002/03:150, s. 103 f. samt 115 f. 
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för allmänheten, och fondens andelar skall kunna lösas in på begäran av 
andelsägarna. Att PE-fonder inte utgör värdepappersfonder står följaktligen 
helt klart.  
 
För den andra typen av investeringsfonder – specialfonder – medges vissa 
undantag från de regler som gäller för värdepappersfonder. En specialfond 
tillåts t.ex. begränsa allmänhetens möjligheter till att förvärva andelar i 
fonden, men enligt 6:1 LIF måste även specialfonder vara öppna för inlösen 
av andelar åtminstone en gång om året. Då PE-fonder är stängda under 
merparten av fondens livstid faller de sålunda utanför även definitionen av 
specialfonder, och PE-fonder innefattas således inte i någon av de två 
investeringsfondkategorierna. Som specialfonder klassas däremot 
hedgefonder, vilka därmed redan enligt gällande rätt är föremål särskild 
reglering.90

 

 I detta sammanhang kan det även nämnas att PE-företag (och 
fonder) däremot kan falla in under definitionen av investmentföretag enligt 
39:15 IL, under förutsättning att de är aktiebolag med ett ägande som är 
spritt på ett stort antal fysiska personer (t.ex. Ratos). Betydelsen av att 
omfattas av denna definition är emellertid rent skatterättslig och det 
påverkar således inte frågan om tillsyn. 

MiFID och lagen om värdepappersmarknaden 
Men om PE-företags verksamhet då inte faller in under fondlagstiftningen 
skulle man kunna tycka att den borde omfattas av MiFID-direktivets 
regelverk. MiFID-direktivet innehåller bestämmelser om reglering och 
tillsyn över värdepappersföretag, börsverksamhet samt clearingverksamhet. 
Enligt VpmL, som är den svenska implementeringen av MiFID-direktivet, 
måste företag erhålla tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva 
värdepappersrörelse (1:8 VpmL). Med värdepappersrörelse menas enligt 1:4 
VpmL ”verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla 
investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet”. Som exempel på 
sådan tillståndspliktig verksamhet anges bland annat diskretionär 
portföljförvaltning och investeringsrådgivning till kunder avseende 
finansiella instrument. Vid studier av MiFID och VpmL är det därmed lätt 
att tro att PE-firmornas verksamhet borde omfattas av dessa lagstadganden 
och därmed vara såväl tillståndspliktig som föremål för Finansinspektionens 
tillsyn. I förarbetena till VpmL anges det dock uttryckligen att den 
verksamhet som PE-företag bedriver inte skall anses utgöra värdepappers-
rörelse, och PE-företag skall därmed som huvudregel inte omfattas av 
VpmL (eller MiFID). Motiveringen till detta är framför allt att man ansett 
att PE-verksamheten består i rådgivning avseende förvärv, drift och 
utveckling av företag, snarare än rådgivning avseende placeringar i 
finansiella instrument. De enda gånger som ett PE-företags verksamhet kan 
bli tillståndspliktig enligt VpmL är om PE-firman även sysslar med annan 
verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt VpmL, varpå även den 
”rena” PE-verksamheten blir tillståndspliktig såsom s.k. sidoverksamhet.91

 
  

                                                 
90 Prop. 2002/03:150, s. 241 ff. 
91 Prop. 2006/07:115, s. 317 ff. 
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Lagen om bank- och finansieringsrörelse 
PE-företag är följaktligen varken fondbolag enligt LIF eller värdepappers-
bolag enligt VpmL. Den kvarstående frågan är då om PE-företag utgör 
kreditinstitut, vars verksamhet (bank- eller finansieringsrörelse) är 
tillståndspliktig enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (LBF)? Att 
PE-verksamheten inte är att klassificera som bankrörelse92 står tämligen 
klart då verksamheten inte består av att bistå en bredare allmänhet med 
betalningsförmedlingstjänster. Med finansieringsrörelse menas enligt 1:4 
LBF näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot 
återbetalningspliktiga medel från allmänheten samt att lämna kredit m.m. 
Inte heller inom detta begrepp låter sig PE-verksamheten innefattas, och 
slutsatsen blir således att PE-företag inte utgör kreditinstitut. I LBF 
omnämns slutligen även en ytterligare aktör på den finansiella marknaden 
som är av intresse för denna behandling, närmare bestämt det finansiella 
institutet. Ett finansiellt institut anges (bland annat) vara ett företag som inte 
är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag men vars huvudsakliga 
verksamhet är att förvärva eller inneha aktier, alternativt att driva 
värdepappersrörelse eller finansieringsrörelse utan att vara tillståndspliktig 
enligt VpmL eller LBF. Vid första anblick förefaller denna definition ringa 
in PE-företagens verksamhet tämligen väl. Ett PE-företags verksamhet 
består dock inte nödvändigtvis huvudsakligen i att förvärva eller inneha 
aktier93, utan en väsentlig del av verksamheten utgörs av driften och 
utvecklingen av företag. Enligt tidigare resonemang omfattas PE-
verksamheten inte heller av begreppen värdepappersrörelse eller 
finansieringsrörelse, varför det torde kunna hävdas att PE-företag inte utgör 
finansiella institut, även om motsatsen inte kan uteslutas. I LBF uppställs 
emellertid inga särskilda skyldigheter för finansiella institut och de står inte 
heller under Finansinspektionens tillsyn, varför frågan i just detta 
sammanhang blir av mindre betydelse. Enligt lag (1996:1006) om 
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet måste dock finansiella 
institut anmäla sin verksamhet till Finansinspektionen för att möjliggöra 
Finansinspektionens kontroll av företagsledningen, ägarna samt 
efterlevnaden av reglerna om penningtvätt. I denna lag har emellertid 
definitionen givits en snävare innebörd än definitionen i LBF, varför PE-
företag inte utgör anmälningspliktiga finansiella institut.94

 
  

Sammanfattning 
Trots att både LIF, VpmL och LBF reglerar verksamheter som till stor del 
påminner om PE-verksamheten så är följaktligen ingen av dessa lagar 
tillämpliga på PE-verksamheten, och kontentan blir således att bedrivandet 
av PE-verksamhet i Sverige varken är tillståndspliktigt eller föremål för 
Finansinspektionens tillsyn. 
                                                 
92 Med bankrörelse menas enligt 1:3 LBF betalningsförmedling via generella 
betalningssystem samt mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för 
fordringsägaren inom högst 30 dagar. Med ”generella betalsystem” menas system för 
förmedling av betalningar från ett stort antal från varandra fristående betalare till ett stort 
antal från varandra fristående slutliga betalningsmottagare. 
93 Jfr lagstiftarens resonemang i prop. 2006/07:115 kring begreppet ”värdepappersrörelse” 
vilket behandlats ovan. 
94 http://www.fi.se/Templates/Page____1999.aspx 
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2.7 Jämförelse med hedgefonder 
När nu en bakgrund har givits beträffande private equity-branschen och dess 
investeringsmodell kan det inför den kommande granskningen av AIFM-
direktivet även vara av intresse att i korthet behandla den andra huvudtypen 
av fonder som direktivförslaget tar sikte på, nämligen hedgefonder. 

2.7.1 Vad är en hedgefond? 
Det finns ingen legaldefinition av begreppet hedgefond utan hedgefonder 
kännetecknas till mångt och mycket av vad de inte är, snarare än av vad de 
är. Med detta sagt finns det emellertid ett antal karaktäristika vilka är 
vanliga i många hedgefonders investeringsmodell. I detta avsnitt ska dessa 
karaktäristika i korthet presenteras och jämföras med grunderna i private 
equitys investeringsmodell. Följande utmärkande drag brukar anses som 
typiska för hedgefonder, även om de inte gäller samtliga:95

 
  

• Hedgefonder investerar både långt och kort (blankning).96

• Hedgefonder är själva belånade och drar nytta av hävstångseffekter. 
 

• Hedgefonder tar ut en hög, prestationsbaserad avgift. 
• Hedgefonder kräver normalt sett att fondförvaltaren själv investerar i 

fonden. 
• Hedgefonder har möjlighet att investera i terminer och andra derivat. 
• Hedgefonder har ett vidsträckt investeringsperspektiv. 
• Hedgefonder kan ha stora, icke investerade kontantreserver. 
• Hedgefonder har ett absolut avkastningsmål.97

• Hedgefonder klassificeras i svensk rätt som specialfonder och deras 
verksamhet är därmed delvis reglerad i lagen om investeringsfonder 
och i Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 
2004:2). 

 

 

2.7.2 Likheter och olikheter mellan hedgefonder 
och PE-fonder 
Den uppmärksamme läsaren har vid det här laget själv insett att det finns 
såväl beröringspunkter som skillnader mellan hedgefonder och PE-fonder. 

                                                 
95 HFWG, Hedge Fund Standards: Final Report, s. 12, samt Finansinspektionens rapport 
2007:13, s. 21 
96 Att ”investera kort”, vilket även kallas ”blankning” eller att ”gå kort” (eng. short selling), 
innebär i korthet en spekulation i kursfall. Att ”investera långt” innebär motsatsvis 
spekulation i kursuppgång, vilket får sägas vara den mer traditionella typen av spekulation. 
97 Med absolut avkastningsmål avses här ett avkastningsmål vilket är oberoende av 
marknadsutvecklingen. Traditionella investeringsfonder har normalt sett relativa 
avkastningsmål, t.ex. i förhållande till ett index. Se Finansinspektionens rapport 2007:13, s. 
21  
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Gemensamt för de båda fondtyperna är bland annat att förvaltarna av båda 
fonderna vanligtvis själva investerar i fonden, att de tar ut en hög och 
prestationsbaserad avgift samt att båda fondtyperna kan ha icke investerade 
kontantreserver. Men viktigare än dessa likheter är kanske ändå de tämligen 
stora skillnader som finns mellan de båda fondtyperna. För att skapa ett 
bättre underlag för den kommande granskningen av AIFM-direktivet, vilket 
utgör en gemensam reglering av hedgefonder och PE-fonder, skall dessa 
skillnader här behandlas något mer ingående. 
 
Den mest uppenbara skillnaden mellan hedgefonder och PE-fonder är 
kanske olikheterna i investeringsobjekten. PE-fonder investerar i onoterade 
(och därmed illikvida) aktiebolag i vilka de vanligen förvärvar ett 
kontrollerande inflytande. Hedgefonder investerar typiskt sett i (högst 
likvida) värdepapper, hänförliga till aktiemarknadsbolag, valutor eller 
råvaror. Vid hedgefonders förvärv av aktier så förvärvas normalt sett endast 
minoritetsposter, och i motsats till PE-fonder så tar representanter för 
hedgefonder sällan plats i sina portföljbolags styrelser.98

 
 

En annan viktig skillnad mellan de två fondtyperna är att PE-fonder inte 
investerar kort (dvs. använder sig av blankningstekniker). PE-
verksamhetens investeringsmodell vilar på grundtanken om ett värde-
skapande i portföljbolagen, vilket står i direkt motsats till att spekulera i 
aktiernas kursfall. Härutöver skiljer sig de båda fondtypernas tidsmässiga 
investeringshorisont kraftigt. Medan en investerares kapitalsatsning i en PE-
fond är tämligen långsiktig (typiskt sett uppbunden i 10 år) så medges 
investerarna i en hedgefond ofta månatliga, kvartalsvisa eller årliga 
rättigheter att genom inlösen dra tillbaka sina investeringar i förtid. Denna 
typ av kortsiktiga inlösenrättigheter kan i sin tur tänkas föranleda en 
marknadsvolatilitet som inte uppkommer i samband med PE-investeringar.99

 
 

En ytterligare skillnad av väsentlig art är de olika fondernas användning av 
hävstångseffekter. En PE-fond belånar inte det investerade kapitalet i själva 
fonden100 utan lånen tas istället upp hos de enskilda portföljbolagen, där 
lånets storlek baseras på det aktuella bolagets egna meriter (t.ex. kassaflöde, 
m.m.). En hedgefond belånar däremot själva fondens tillgångar (dvs. på 
fondnivån) för att därigenom uppnå hävstångseffekter hos fonden. 
Hedgefonder har vanligen ett lånekapital motsvarande 10–50 gånger det 
egna kapitalet. Med detta står PE-ägda portföljbolags skuldsättning att 
jämföra, vilken vanligen är högst 2–3 gånger det egna kapitalet. Det finns 
således en tydlig skillnad i hur och i vilken utsträckning hedgefonder och 
PE-fonder använder sig av hävstångseffekter.101

                                                 
98 EVCA Industry Response, 2009, s. 19 ff. 

 Fondernas olika sätt att 
begagna sig av hävstångseffekter leder oss vidare till en annan väsentlig 
skillnad mellan fonderna, nämligen benägenheten att ta stora risker. 
Hedgefonder tar typiskt sett avsevärt mycket större risker än vad PE-fonder 

99 EVCA Industry Response, 2009, s. 19 ff. 
100 Med undantag för mindre lån under övergångsfaser samt mindre andelar av syndikerade 
lån vilka lämnas av strategiska skäl för att få insyn i potentiella förvärvsobjekt. 
101 EVCA Industry Response, 2009, s. 19 ff. 
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gör och till skillnad från hedgefonder måste PE-fonder i sina grundliga 
företagsundersökningar utvärdera såväl kortsiktiga som långsiktiga risker på 
grund av det mer långsiktiga innehavet. Hedgefonder söker ofta avyttra sina 
innehav efter mycket kort tid (eng. ”quick flip”), varför deras 
företagsundersökningar ofta är mindre omfattande samtidigt som de i mångt 
och mycket kan bortse från långsiktiga risker.102

 
 

Även gällande fondförvaltarnas ersättningar skiljer sig de två fondtyperna 
åt. En PE-fondförvaltare (dvs. PE-företaget/managementteamet) får 
huvudsakligen sin ersättning genom den s.k. carryn vilken baseras på den 
realiserade vinsten som förvaltaren genererat till fondens investerare. En 
hedgefondförvaltares ersättning utgår årligen (eller oftare) och är vanligen 
baserad på en värdering av fondens tillgångar.103

 
 

En PE-fond är normalt sett stängd, vilket dels innebär att investerarna inte 
har rätt att dra tillbaka sina investeringar i förtid och dels att endast inbjudna 
(normalt sett institutionella) investerare får investera i fonden. Under 
fondens livstid får heller inte några nya investerare tillkomma. En 
hedgefond medger däremot ofta inlösenrättigheter och nya investerare kan 
tillkomma löpande. I hedgefonder är det dessutom inte ovanligt att 
privatpersoner får investera, vilket gör att behovet av investerarskydd skiljer 
sig beträffande hedgefonder och PE-fonder.104

 
 

En sista, mer generell skillnad är att hedgefonders investeringsverksamhet 
till stor del utgörs av arbitragehandel, vilket går ut på sökandet efter och 
utnyttjandet av inkorrekta prissättningar (prisanomalier) på värdepapper 
eller råvaror. I skarp kontrast till sådan verksamhet går PE-verksamheten 
som bekant ut på vinstgenerering genom långsiktiga och aktiva 
ägarengagemang i investeringsobjekten.105

 
  

Listan med skillnader mellan PE-fonder och hedgefonder kan med all 
sannolikhet göras ännu längre då fondernas verksamhet i grunden skiljer sig 
tämligen påtagligt. För denna uppsats vidkommande räcker det emellertid 
att konstatera att fondtypernas inneboende olikheter gör att en gemensam 
reglering av alla AIF-fonder kommer att få vitt skilda verkningar på de olika 
fondtyperna. När de grundläggande skillnaderna mellan hedgefonder och 
PE-fonder nu har avhandlats kommer fokus i den fortsatta behandlingen att 
fästas vid direktivets lämplighet i förhållande till PE-fonder. 

                                                 
102 http://www.allbusiness.com/personal-finance/investing/4069648-1.html 
103 EVCA Industry Response, 2009, s. 19 ff. 
104 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article274310.ece samt EVCA Industry 
Response, 2009, s. 19 ff. 
105 EVCA Industry Response, 2009, s. 19 ff. 

http://www.allbusiness.com/personal-finance/investing/4069648-1.html�
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article274310.ece�
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3 Del II: det föreslagna AIFM-
direktivet 

3.1 Inledning 
Föregående kapitel ger en tämligen positiv bild av PE-branschen, men 
naturligtvis finns det även baksidor och risker inbäddade i den verksamhet 
som bedrivs av PE-företagen. I motiven till direktivförslaget har just 
riskerna och den upplevda bristen på transparens angivits som två av 
huvudorsakerna till att initiativ nu tagits till att reglera AIFM-sektorn på 
EU-nivå.106

 
 

I detta kapitel avser jag behandla och utvärdera det föreslagna AIFM-
direktivet som lagts fram av EU-kommissionen för att reglera s.k. 
alternativa investeringsfonder inom EU. I kapitlet kommer 
direktivförslagets syfte och bakgrund först att behandlas, varpå en 
översiktlig komparativ utblick görs beträffande den befintliga lagstiftningen 
på Europas PE-marknader. Därefter följer en granskning av direktivets 
materiella innehåll vilket jämförs med den befintliga regleringen av private 
equity i Sverige.  
 

3.2 Direktivförslagets bakgrund och syfte 

3.2.1 Motiven till direktivförslaget 
Under de senaste åren har det på EU-nivå förts diskussioner om behovet av 
en EU-reglering gällande förvaltningen av s.k. alternativa investerings-
fonder (AIF-fonder).107 Med AIF-fonder avses alla fondföretag vars 
verksamhet faller utanför UCITS-direktivet108

                                                 
106 Motiven till AIFM-direktivet, 2 ff. 

 och således är oreglerad på 
EU-nivå. I samlingsbegreppet AIF-fonder ingår utöver PE-fonder bl.a. 
hedgefonder, råvarufonder, fastighetsfonder och infrastrukturfonder. 
Förvaltare av sådana fonder (t.ex. PE-företag/managementteam) benämns 
AIFM eller AIF-förvaltare och det är dessa förvaltare som AIFM-direktivet 
tar sikte på. I samband med den oro som uppstod på marknaden under 
hösten 2008 riktades lagstiftarnas uppmärksamhet framför allt mot de stora 
bankerna, men även mot annan finansiell verksamhet som var oreglerad på 
EU-nivå, däribland AIF-förvaltning. Det som i synnerhet diskuterades var 

107 AIF, vilket blivit den internationellt gångbara förkortningen, står för Alternative 
Investment Fund. Förvaltare av en AIF benämns internationellt som AIFM (Alternative 
Investment Fund Manager) och åsyftar managementteamet/PE-företaget. I denna uppsats 
kommer dock de något försvenskade termerna AIF-förvaltare och AIF-fond att användas. 
108 Som ovan nämnts har UCITS-direktivet implementerats i svensk rätt genom lagen om 
investeringsfonder. 
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hedgefonder och dess betydelse för det finansiella systemets stabilitet, men 
även övriga typer av AIF-fonder såsom PE-fonder uppmärksammades i 
sammanhanget. Behovet av reglering gällande AIF-förvaltning framhölls i 
synnerhet av Europaparlamentet – med den danske parlamentarikern Poul 
Nyrup Rasmussen i spetsen – och av en högnivågrupp om finansiell tillsyn 
som tillsatts av kommissionen under hösten 2008. Europaparlamentet 
utfärdade i detta sammanhang bl.a. två resolutioner i vilka man uppmanade 
kommissionen att initiera en lagstiftningsprocess med sikte på hedgefonder 
och PE-fonder.109 Under hösten och våren förekom därefter ett visst samråd 
mellan kommissionen, berörda branschorganisationer (bl.a. central-
organisationen EVCA), tillsynsmyndigheter och berörda företag, och EVCA 
tillsände kommissionen en omfattande svarsrapport med syfte att ge 
kommissionen ett grundligare beslutsunderlag.110 Den 30 april 2009 
presenterade kommissionen sedan sitt förslag till AIFM-direktiv vilket 
genast blev föremål för omfattande kritik.111 Mot bakgrund av kritiken har 
en stor mängd ändringar sedermera föreslagits från såväl Europeiska rådet 
som Europaparlamentet, och det är i skrivande stund fortfarande oklart hur 
den slutliga versionen ska komma att se ut.112

 
  

I direktivförslagets motivering klargörs det tidigt att direktivet framför allt 
motiveras av de risker som AIFM-verksamheten innebär för marknaden, 
investerare och motparter. Dessa risker uppges vara av flera olika slag och 
redovisas i följande tabell.113

 
  

 RISKKÄLLA 

Makroprudentiella risker 
(systemstabilitetsrisker) 
 

• Direkt exponering för AIF-förvaltning inom 
banker av betydelse för banksystemets funktion. 
• Konjunkturförstärkande effekter på de finansiella 
marknadernas likviditet och stabilitet av 
flockbeteende (”herding”) och riskkoncentrationer 
inom särskilda marknadssegment samt av 
reducerade hävstångseffekter till följd av minskat 
utnyttjande av kreditmöjligheter. 
 

Mikroprudentiella risker • Svagheter i de interna riskhanteringssystemen i 
fråga om marknadsrisker, motpartsrisker, 
likviditetsrisker och operativa risker. 

Investerarskydd • Otillräcklig information till investerarna om 
placeringspolitik, riskhantering och företagsinterna 
processer. 

                                                 
109 Resolutionerna INI/2007/2238 och INI/2007/2238, Rasmussen-rapporten samt Lehne-
rapporten. 
110 Finansdepartementets faktapromemoria 2008/09:FPM130, s. 2 f., samt EVCA Industry 
Response 2009, s. 4 ff. 
111 Se t.ex. EVCA Response to the proposed Directive, International Financial Law Review, 
Nobody is happy, s. 14 samt International Financial Law Review, ”Monumental Fallout” of 
hedge fund directive, s. 27. 
112 Se AIFM-direktivet – Svenska kompromissförslaget samt AIFM-direktivet – Reviderade 
svenska kompromissförslaget.  
113 Tabellen är hämtad från motiven till AIFM-direktivet, s. 2 f. 
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• Intressekonflikter och misslyckanden i styrningen 
av fonderna, särskilt i fråga om ersättningar, 
värdering och administration. 

Marknadernas funktion 
och integritet 

• Dynamiska handels- och blankningsteknikers 
inverkan på marknadernas funktion. 
• Möjligheter till marknadsmissbruk i samband 
med vissa tekniker, t.ex. blankning. 

Påverkan på marknaden 
för företagskontroll 

• Bristande överblickbarhet vid uppbyggnaden av 
andelar i börsnoterade företag (t.ex. genom 
upplåning av aktier och CFD (”contracts for 
difference”)) eller samordnade åtgärder inom 
”aktivistiska” strategier. 

Påverkan på företag som 
kontrolleras genom AIF-
förvaltning 

• Möjligheter till olämplig inriktning på incitament 
vid förvaltning av portföljbolag, särskilt i fråga om 
användning av lånefinansiering. 
• Bristande överblickbarhet och offentlig 
granskning av bolag som är föremål för uppköp. 

 
De listade riskerna anges i direktivförslaget förekomma i olika stor 
utsträckning i olika AIFM-verksamheter och som exempel förknippas de 
systemstabilitetsrisker som hör samman med utnyttjandet av hävstångs-
effekter i första hand med hedgefonder och råvarufonder. Flera av de 
angivna riskerna anses dock vara gemensamma för all AIF-förvaltning (t.ex. 
investerarskydd) och några uppges rentav vara specifika för private equity 
(t.ex. olämplig påverkan på portföljbolagen).114

 
 

I direktivförslaget konstateras det vidare att AIFM-verksamheten inte 
orsakade finanskrisen, men det sägs samtidigt att verksamheten i vissa fall 
kan ha bidragit till turbulensen. Som exempel på detta nämns de konjunktur-
förstärkande effekter som hedgefonders verksamhet i vissa fall kan 
föranleda. Vad gäller PE-fonders verksamhet anges det dock uttryckligen att 
denna inte bidrar till förverkligandet av makroprudentiella risker (system-
stabilitetsrisker), varför PE-fonderna inte kan klandras för den rådande 
marknadsturbulensen.115

 

 Trots detta konstaterande från lagstiftarens sida så 
har man beslutat att även PE-fonder skall omfattas av det föreslagna 
direktivet, och någon tydlig förklaring till detta framkommer egentligen inte 
i motiven.  

Då AIFM-verksamheten till sin natur är mycket internationell anges det i 
motiven att det krävs en harmoniserad lagstiftning för att kunna hantera de 
risker som AIF-förvaltning innebär. En harmoniserad lagstiftning uppges 
även bidra till att överbrygga de rättsliga hinder som en splittrad lagstiftning 
innebär för den gränsöverskridande AIFM-verksamheten, och en 
harmoniserad lagstiftning anses möjliggöra ett effektiviserat och utökat 
samarbete i tillsynen över AIF-förvaltarnas gränsöverskridande 
verksamhet.116

                                                 
114 Motiven till AIFM-direktivet, s. 2 f. 

 Dessa tankar om ett gränsöverskridande regleringssamarbete 
ligger helt i linje med den överenskommelse som träffades på G20-mötet i 

115 Motiven till AIFM-direktivet, s. 3 
116 Motiven till AIFM-direktivet, s. 4 
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London för drygt ett år sedan, under vilket de deltagande ländernas ledare 
enades om att en reglering av framför allt hedgefonder skulle tas fram i de 
respektive länderna/regionerna. Under mötet drogs även gemensamma 
riktlinjer upp för regleringens utformning, innebärande att fondförvaltare 
skulle bli skyldiga att registrera sig och ansöka om tillstånd hos de 
nationella myndigheterna. I syfte att bevara det finansiella systemets 
stabilitet skulle fondförvaltarna dessutom åläggas en rapporterings-
skyldighet avseende verksamhetens systemstabilitetsrisker. Slutligen enades 
mötesdeltagarna om att regleringen inte fick utformas på ett sätt så att den 
hämmade den gränsöverskridande handeln, och det är med dessa riktlinjer i 
åtanke som den föreslagna finansmarknadsregleringen i USA nu har 
formulerats.117

 

 Som nedan skall visas går det europeiska AIFM-direktivet 
ett par steg längre än G20-överenskommelsen, i synnerhet vad gäller 
restriktionerna på fondhandel mellan EU och tredjeland. 

Inom det föreslagna direktivets tillämpningsområde faller som nämnts 
förvaltningen av alla AIF-fonder, och anledningen till detta uppges vara att 
det annars skulle skapas möjligheter till kringgåenden samt vara alltför 
kortsiktigt då en reglering av övriga AIF-fonder sannolikt ändå skulle bli 
nödvändig i framtiden.118 Att använda (påstått) systemhotande fonders 
kringgåendemöjligheter som skäl för att inkludera icke systemhotande 
fonder under samma lagstiftning framstår enligt min mening som högst 
tveksamt. Som jag ser det förefaller lagstiftaren snarare ”ta chansen” att 
reglera t.ex. PE-fonder med hedgefonder som förevändning. Enligt 
direktivets motivering ska denna lösning dock inte leda till någon 
schablonbehandling, utan direktivets regler uppges tvärtom ha 
differentierats för att på ett lämpligt sätt beakta de interna skillnaderna 
mellan de olika AIFM-verksamheterna. Att direktivets reglering tar sikte på 
AIF-förvaltarna (AIFM) och inte på själva fonderna (AIF) motiveras vidare 
med att det är på förvaltarnivån som de verkliga besluten fattas.119

 
 

Mot bakgrund av de ovan nämnda motiven anges direktivförslaget vara 
utformat med följande syfte: 
 
• ”att upprätta säkra och harmoniserade EU-ramar för övervakning och 

kontroll av de risker som investerare, motparter, övriga aktörer på de 
finansiella marknaderna och den finansiella stabiliteten i stort kan 
utsättas för genom AIF-förvaltningsföretagens verksamheter, och att 

• göra det möjligt för AIF-förvaltare att, förutsatt att de uppfyller strikta 
krav, tillhandahålla tjänster och marknadsföra sina fonder på hela den 
inre marknaden.”120

 
 

                                                 
117 http://www.hfmweek.com/blogs/the-long/527417/comment-andrew-baker.thtml samt 
brevet från US Secretary of the Treasury, Timothy F. Geithner. 
118 Motiven till AIFM-direktivet, s. 5 f. 
119 Motiven till AIFM-direktivet, s. 5 f. 
120 Motiven till AIFM-direktivet, s. 5 

http://www.hfmweek.com/blogs/the-long/527417/comment-andrew-baker.thtml�
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3.2.2 Rättsläget i Europa 

3.2.2.1 Inledning 
Så vad är då den rättsliga bakgrunden till att ett EU-direktiv nu tas fram för 
att reglera AIF-förvaltare i Europa? Är dessa marknadsaktörer inte redan 
föremål för reglering i sina respektive medlemsstater? I detta avsnitt skall en 
kortfattad översikt ges över hur private equity regleras på Europas tio största 
private equity-marknader, vilka tillsammans utgör 95 % av den europeiska 
marknaden. Dessa marknader är Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, 
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Spanien, Frankrike och Italien. 
Komparationen grundar sig på den rapport som branschorganisationen 
EVCA lät framställa till följd av Europaparlamentets resolutioner, och 
rapporten är i sin tur framtagen med hjälp av inhemska jurister från samtliga 
studerade medlemsstater. Komparationen är indelad i ämnesområden vilka 
korresponderar mot de områden som AIFM-direktivet föreslås reglera.121

 
 

3.2.2.2 Informationsgivning, transparens och tillsyn 
Information till investerare gällande investeringsstrategier och risker 
I samtliga av de tio undersökta länderna görs en åtskillnad i 
investerarskyddet mellan professionella och icke-professionella investerare. 
Anledningen till detta kan i allmänhet sägas vara att professionella 
investerare anses vara bättre skickade att själva värdera de risker som deras 
investeringar innebär. Investeringserbjudanden avseende fonder som riktar 
sig till icke-professionella (t.ex. från vissa hedgefonder och börsnoterade 
PE-företag) är dock strikt reglerade i samtliga jurisdiktioner, i synnerhet 
gällande information om fondens investeringsstrategi och potentiella 
risker.122

 
  

Vad gäller professionella investerare så saknas det i sex av länderna123 en 
lagstadgad skyldighet att ge information om fondens investeringsstrategier 
och risker, men enligt utvecklad marknadspraxis skall denna information 
likväl ges till investerarna. I de övriga fyra länderna124 omfattas PE-
verksamheten av den nationella implementeringen av MIFID-direktivet 
och/eller nationell reglering innehållande krav på auktorisering. I dessa 
länder finns det därigenom en lagstadgad informationsskyldighet även 
gentemot professionella investerare, i synnerhet beträffande potentiella 
risker.125

 
 

Information till myndigheter gällande investeringsstrategier och risker 
Generellt kan det sägas att PE-firmor enligt de nationella 
bolagslagstiftningarna lyder under samma krav på informationsgivning till 
myndigheter som andra företag i samma bolagsform. Härutöver omfattas 

                                                 
121 EVCA Industry Response, 2009, s. 37 
122 EVCA Industry Response, 2009, s. 38 f. 
123 Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige 
124 Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien 
125 EVCA Industry Response, 2009, s. 39 
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eventuella publika erbjudanden av reglerna i prospektdirektivet, vilket 
implementerats i samtliga av de undersökta länderna. Av prospektdirektivet 
framgår bland annat att information skall ges till de behöriga myndigheterna 
gällande investeringsstrategier och risker. I några av de undersökta 
jurisdiktionerna126 är PE-företag härutöver underkastade lagreglerad 
licensiering och tillsyn varigenom myndigheterna kan avkräva PE-företagen 
på information om deras investeringsstrategier och risker.127

 
 

Registrering och identifiering av aktieägare 
I samtliga jurisdiktioners bolagsrättsliga lagstiftning krävs det att ägare i 
såväl aktiebolag som kommandit-/handelsbolag skall identifieras i ett 
register. Detta register skall i alla de undersökta länderna hållas tillgängligt 
för antingen allmänheten eller myndigheter, eller i vissa länder för både 
och.128

 
 

Principbaserad värderingsmetod för illikvida tillgångar 
Inom EU är alla noterade bolag skyldiga att följa vissa tvingande 
redovisningsprinciper (IFRS), vilka även gäller för noterade PE-företag. För 
onoterade bolag gäller nationella redovisningsprinciper, men de allra flesta 
PE-företag följer ändå International Private Equity and Venture Capital 
Valuation Guidelines, vilka i allt väsentligt överensstämmer med IFRS.129

 
 

Information om och hantering av intressekonflikter 
PE-företag är överlag underkastade samma regelverk gällande 
intressekonflikter som övriga företag som drivs i samma bolagsform. I sju 
av de tio undersökta länderna uppställs det i de nationella bolags-
lagstiftningarna en lagstadgad omsorgs- och lojalitetsplikt för 
styrelseledamöter och företagsledningen. Dessa plikter innebär att ledamöter 
i styrelsen eller företagsledningen är skyldiga att agera med vederbörlig 
försiktighet och med bolagets bästa i åtanke, samt att undvika situationer i 
vilka intressekonflikter kan uppstå.130 I de resterande tre länderna,131 samt i 
Storbritannien, går regleringen av intressekonflikter ytterligare ett steg 
längre med krav på fastslagna handlingsplaner och utnämnda 
övervakningsansvariga, m.m. Slutligen brukar risken för intressekonflikter 
mellan PE-fondens investerare och dess förvaltare hanteras av en 
investeringskommitté bestående av representanter från både management-
teamet och investerarna.132

 
 

                                                 
126 Frankrike, Italien och Storbritannien. I Tyskland är det förvisso frivilligt för PE-
företagen att bli underkastade tillsynssystemet, men om de så väljer så är de även skyldiga 
att informera myndigheterna om deras investeringsstrategier och risker. 
127 EVCA Industry Response, 2009, s. 39 
128 EVCA Industry Response, 2009, s. 40 
129 EVCA Industry Response, 2009, s. 40 
130 Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien 
131 Frankrike, Italien, Spanien, och Storbritannien 
132 EVCA Industry Response, 2009, s. 40 
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Risker för penningtvätt 
Samtliga av de undersökta länderna har implementerat det tredje 
penningtvättsdirektivet, vars regler gäller för alla PE-företag.133

 
 

3.2.2.3 Arbetstagares förhandlingsrätt och rätt till 
information 
Det finns i de undersökta jurisdiktionerna en mängd lagstadgade och i övrigt 
bindande mekanismer genom vilka arbetstagarna får rätt till information och 
förhandling om bolagets strategi. Dessa mekanismer gäller för PE-ägda 
portföljbolag i precis samma utsträckning som för andra företag. I samtliga 
jurisdiktioner finns det arbetsrättslig lagstiftning som stadgar en 
förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren inför arbetsbristuppsägningar, 
förändringar av arbetstagarnas anställningsförhållanden och inför alla 
viktigare förändringar av verksamheten (t.ex. omorganiseringar).134 I flera 
av jurisdiktionerna135 har arbetstagarna härutöver rätt att representeras i 
bolagsstyrelsen genom arbetstagarrepresentanter, och dessa har rätt till all 
den information som tillkommer övriga ledamöter i styrelsen. Samtliga 
medlemsstater har slutligen genomfört överlåtelsedirektivet i nationell rätt, 
varigenom arbetstagarnas anställningsvillkor skyddas vid en överlåtelse av 
verksamhet.136

 
 

3.2.2.4 Skydd mot plundring av portföljbolagens 
tillgångar (”asset stripping”) 
Samtliga av de studerade ländernas bolagsrättsliga och obeståndsrättsliga 
lagstiftning innehåller lagstadgade mekanismer som siktar på att förebygga 
tillgångsplundring. Exempel på mekanismer som återfinns i samtliga 
jurisdiktioner är ansvarsregler för företagsledare, regler om tillåtna/otillåtna 
värdeöverföringar samt återvinning av kapital.137 Ett flertal av dessa 
skyddsregler stammar från EU-rättslig lagstiftning, bland annat från EU:s 
tretton bolagsdirektiv. Som exempel kan nämnas det andra 
bolagsdirektivet,138 genom vilket förbudet mot ”financial assistance” 
(förvärvslån) och andra kapitalskyddsregler infördes i samtliga de 
undersökta jurisdiktionerna.139

 
  

3.2.2.5 Gränser för skuldsättning 
Generellt kan det sägas att de undersökta ländernas bolagsrättsliga och 
obeståndsrättsliga lagstiftning innehåller skyddsmekanismer med syfte att 

                                                 
133 EVCA Industry Response, 2009, s. 40 
134 Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige 
och Storbritannien 
135 Danmark, Finland, Tyskland, Norge och Sverige 
136 EVCA Industry Response, 2009, s. 40 f. 
137 EVCA Industry Response, 2009, s. 41 
138 Rådets andra direktiv 77/91/EEG om att bilda aktiebolag samt att bevara och ändra 
dessas kapital 
139 EVCA Industry Response, 2009, s. 252, samt Dorresteijn, Kuipper, Morse, s. 40 ff. 
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förhindra att bolagsledare skall göra sina företag insolventa. Ansvaret för att 
bedöma vad som utgör en olämplig skuldsättningsnivå ligger emellertid 
även på kreditgivarna, och dessa är ansvariga gentemot sina investerare och 
aktieägare. I samtliga jurisdiktioner har de europeiska direktiv som reglerar 
kreditgivares utlåningsverksamhet genomförts i nationell rätt. Låntagande 
bolags överdrivna skuldsättning begränsas därmed de facto av de särskilda 
kapitalkrav som ställs på kreditgivarna i samtliga av de studerade 
jurisdiktionerna. I nio140 av de tio undersökta länderna finns härutöver 
särskilda skatteregler som tillämpas när överdrivna skuldsättningar bedöms 
sakna kommersiellt syfte – t.ex. regler om förlorad avdragsrätt för 
ränteutgifter samt regler om skatteflykt.141

 
 

3.2.2.6 Kapitalkrav 
Beträffande kapitaltäckningsregler kan det inledningsvis vara av värde att 
tydliggöra skillnaden mellan de två typer av kapitalkrav som förekommer i 
såväl svensk som utländsk lagstiftning. Dels finns de ”allmänna”142 
kapitalkraven som enligt bolagsrätten gäller för alla företag som drivs i viss 
bolagsform (aktiebolag), dels finns de ”särskilda” kapitalkrav som genom 
specifik reglering kräver en viss kapitalreserv hos företag med viss 
verksamhet (framför allt företag i finanssektorn, t.ex. banker). De allmänna 
kapitalkraven syftar till att skydda bolagets borgenärer och till att säkerställa 
att verksamheten sköts på ett ansvarsfullt sätt. De särskilda kapitalkraven 
har ett tvådelat syfte och syftar dels till att förbättra investerar- och 
insättningsskyddet (framför allt aktuellt för banker/försäkringsbolag), dels 
till att säkerställa att ordnade likvidationer kan genomföras (aktuellt för 
banker/försäkringsbolag/investmentbolag/PE-företag).143

 
 

Kapitalkrav på PE-företag 
I samtliga av de tio undersökta länderna uppställs någon form av kapitalkrav 
i den nationella lagstiftningen. I vissa av länderna144 gäller endast de 
allmänna kapitalkraven för PE-firmorna medan det i andra länder145 
uppställs särskilda kapitalkrav på PE-företagen (ibland i tillägg till allmänna 
kapitalkrav).146

 
 

Kapitalkrav på PE-fonder 
Gällande PE-fonder kan det inledningsvis att upprepas att fonderna inte 
själva tar upp lån varför behovet av kapitalkrav framstår som relativt litet. 
Oavsett detta så gäller de allmänna kapitalkraven enligt bolagsrätten i sex av 
de undersökta länderna147

                                                 
140 Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och 
Sverige 

 om PE-fonden drivs i form av ett aktiebolag. Om 

141 EVCA Industry Response, 2009, s. 41 f. 
142 Termerna ”allmänna” respektive ”särskilda” kapitalkrav används här för att skilja de två 
typerna från varandra. 
143 EVCA Industry Response, 2009, s. 42 f. 
144 Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Spanien och Sverige 
145 Frankrike, Nederländerna, Italien, Spanien och Storbritannien 
146 EVCA Industry Response, 2009, s. 43 
147 Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige 
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fonden istället drivs i form av ett kommanditbolag så uppställs normalt sett 
inga kapitalkrav, förutom i två länder148 där kapitalkrav uppställs om 
kommanditbolaget är en PE-fond.149

 
 

3.2.2.7 Sammanfattande kommentar 
Gällande rätt 
Som framgått av redogörelsen ovan så existerar i dagsläget en tämligen 
omfattande reglering i Europa inom de områden som AIFM-direktivet tar 
sikte på. Vissa av de undersökta länderna har förvisso en något mer 
heltäckande reglering av PE-verksamheten än andra, och i de flesta fall 
förefaller den lite mer omfattande regleringen återfinnas i de länder som har 
de mest utvecklade PE-marknaderna (Storbritannien, Sverige, Neder-
länderna och Danmark).150

 
 

Självreglering 
I sammanhanget bör det även nämnas att PE-branschen i Europa har 
utvecklat omfattande självregleringsdokument vilka kompletterar de 
nationella lagstiftningarna. Som exempel har man i samtliga av de tio 
studerade länderna – så när som på enstaka undantag beträffande något av 
dokumenten – antagit en uppförandekod, riktlinjer för rapportering till 
investerare, riktlinjer för värdering, riktlinjer för transparens och 
informationsgivning samt principer för bolagsstyrning. I flera fall bygger 
dessa självregleringsdokument på riktlinjer som framtagits centralt av 
EVCA.151

 
  

Som ett särskilt framstående exempel på självregleringsdokument bör de 
s.k. Walker-riktlinjerna152 nämnas, vilka togs fram under ledning av den 
brittiska branschorganisationen BVCA:s ordföranden Sir David Walker i 
juli 2007. Riktlinjerna, som bygger på principen ”comply or explain”,153 
uppställer en mängd krav vilka går utöver rapporteringskraven i brittisk 
lagstiftning, bl.a. bestående i krav på informationsgivning från PE-företaget 
till dess portföljbolag gällande fondens identitet, potentiella risker, 
skuldsättningsgrad m.m.154 För att övervaka riktlinjernas efterlevnad 
skapades vidare ”the GMG Group”155

                                                 
148 Spanien och Frankrike 

 som ett oberoende tillsynsorgan. 
Walker-riktlinjerna har fått stort genomslag i Storbritannien och följs i 
dagsläget av 56 brittiska PE-företag vilka tillsammans förvaltar över 80 % 

149 EVCA Industry Response, 2009, s. 43 
150 EVCA Industry Response, 2009, s. 15 
151 EVCA Industry Response, 2009, s. 44 f. 
152 The UK Guidelines for Disclosure and Transparency in Private Equity (the “Walker 
Guidelines”) 
153 Jfr Svensk kod för bolagsstyrning, vilken bygger på motsvarande ”följ eller förklara”-
princip. Principen innebär att ett företag har att välja mellan att följa kodens föreskrifter 
eller att öppet motivera varför man inte gör det.  
154 Thomsen, Should Private Equity be Regulated?, s. 100 f. 
155The Guidelines Monitoring Group, http://www.walker-gmg.co.uk/ 

http://www.walker-gmg.co.uk/�
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av landets PE-fonder.156 Tillämpningen av Walker-riktlinjerna har även 
spritt sig till andra europeiska länder, däribland Danmark där den danska 
branschorganisationen DVCA baserat sina självregleringsdokument på 
Walker-riktlinjerna.157 Även svenska SVCA har tagit motsvarande initiativ 
och utfärdade i juni 2008 rekommendationer till svenska PE-företag 
gällande öppenhet och transparens i PE-branschen, vilka tillämpas på 
frivillig basis.158

 
 

Branschpraxis 
Slutligen har det på PE-marknaden i Europa utvecklats en viss praxis mellan 
de professionella investerarna och PE-företagen beträffande utformningen 
av investeringsavtalen. I dessa avtal utgör avtalsklausuler gällande 
informationsgivning samt investerarnas rätt att entlediga PE-företaget två av 
de återkommande inslagen.159

 
 

3.3 Förslagets rättsliga grund 
AIFM-direktivet är framtaget enligt medbeslutandeförfarandet i artikel 251 
EGF och har sin rättsliga grund i artikel 47.2 EGF. För att direktivet skall 
anses stå i överensstämmelse med fördragets grundläggande krav på EU-
lagstiftning så måste det vara förenligt med subsidiaritetsprincipen (artikel 
5.2 EGF) och proportionalitetsprincipen (artikel 5.3 EGF). 
 
I motiveringen till direktivförslaget anges det att kravet på subsidiaritet är 
uppfyllt då AIFM-verksamheten och dess risker är av gränsöverskridande 
natur. Det krävs – enligt direktivförslaget – EU-gemensamma transparens-
krav och lagstadgade skyddsmekanismer för att en effektiv tillsyn över 
AIFM-verksamheten och makroprudentiella risker skall vara möjlig. Genom 
direktivförslaget införs även ett harmoniserat ramverk för gräns-
överskridande marknadsföring av AIF-fonder, vilket inte kunnat uppnås på 
ett lika effektivt sätt av medlemstaterna var för sig.160

 
 

I motiveringen anges det vidare att kravet på proportionalitet är uppfyllt då 
direktivet strukturerats på ett sådant sätt att vissa bestämmelser endast gäller 
för vissa typer av verksamheter. Om en AIF-förvaltare inte bedriver en viss 
typ av verksamhet kommer denne inte heller att omfattas av den aktuella 
bestämmelsen, varför ingen förvaltare skall drabbas av mer ingående 
reglering än verksamheten påkallar. Härutöver uppställs i direktivet två 
tröskelvärden genom vilka mindre AIF-förvaltare skall hamna utanför 

                                                 
156 EVCA Industry Response, 2009, s. 227 ff. samt 
http://www.bvca.co.uk/assets/features/show/BVCAresponsetoEUCommissionerscomments
onWalkerguide 
157 EVCA Industry Response, 2009, s. 113, International Financial Law Review, Europe: 
Codes Compared, s. 24 ff 
158 Se SVCA, Öppenhet och transparens i riskkapitalbranschen 
159 EVCA Industry Response, 2009, s. 44 
160 Motiven till AIFM-direktivet, s. 7 

http://www.bvca.co.uk/assets/features/show/BVCAresponsetoEUCommissionerscommentsonWalkerguide�
http://www.bvca.co.uk/assets/features/show/BVCAresponsetoEUCommissionerscommentsonWalkerguide�


 44 

direktivets tillämpningsområde, för att på så sätt undvika en 
oproportionerlig tillämpning av direktivförslagets bestämmelser.161

 
 

3.4 Direktivförslagets materiella innehåll 
jämfört med gällande svensk rätt 

3.4.1 Inledning 
Som tidigare nämnts finns det i svensk rätt inte någon specifik lag som tar 
sikte på private equity, utan PE-verksamheten regleras av det allmänna 
bolagsrättsliga regelverket. För att stifta närmare bekantskap med det 
gällande och föreslagna rättsläget avser jag i förevarande avsnitt redogöra 
för direktivförslaget och den svenska regleringen av PE-investeringar. 
Eftersom det här inte är möjligt att redogöra för den associations-, 
obestånds- och arbetsrättsliga lagstiftningen i sin helhet så kommer 
behandlingen av gällande rätt att begränsas till de områden som föreslås bli 
reglerade i AIFM-direktivet.  
 
Då två helt separata redogörelser av detta avsnitts studieobjekt skulle leda 
till en tämligen svåröverskådlig jämförelse har jag valt att integrera 
behandlingen av direktivförslaget och den svenska gällande regleringen. 
Denna integrering har gjorts på så vis att jag delat in direktiv-
bestämmelserna, tillsammans med den motsvarande svenska regleringen, i 
tematiska block. Inom varje block kommer direktivbestämmelserna att 
behandlas först, varefter en behandling av svensk rätt på de motsvarande 
områdena tar vid. I den avslutande delen av varje block kommer sedan de 
föreslagna bestämmelserna att kommenteras och jämföras, mot bakgrund av 
jämförelsen med gällande rätt. Min förhoppning med det valda upplägget är 
att det ska hjälpa läsaren att själv bedöma huruvida det faktiskt föreligger 
sådana brister i den befintliga lagstiftningen att AIFM-direktivet är 
behövligt och proportionerligt. 
 

3.4.2 Tillämpningsområde 
Enligt direktivförslagets artikel 2 skall alla AIF-förvaltare som hör hemma 
inom EU omfattas av direktivets bestämmelser. Genom direktivförslaget 
föreslås dessa AIF-förvaltares verksamhet bli tillståndspliktig och föremål 
för tillsyn, oavsett om själva fonden har hemvist inom EU eller ej. 
Direktivförslaget tar vidare endast sikte på marknadsföring gentemot 
professionella investerare, och det förblir således upp till medlemsstaterna 
själva att reglera hur marknadsföring gentemot icke-professionella 
investerare skall få ske. För att den föreslagna regleringen inte ska bli 
oproportionerligt ingripande och omfatta allt för små AIF-förvaltare har 
vissa tröskelnivåer på verksamhetens omfattning uppställts. Dessa innebär 

                                                 
161 Motiven till AIFM-direktivet, s. 7 
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att direktivet inte ska omfatta AIF-förvaltare som förvaltar AIF-portföljer 
med ett värde på mindre än 100 miljoner euro, alternativt mindre än 500 
miljoner euro om AIF-förvaltaren endast förvaltar fonder utan hävstång 
(skuldsättning) och fondernas investerare inte medges inlösenrättigheter 
under de första fem åren från fondens etablering. En AIF-förvaltare som 
faller utanför direktivets tillämpningsområde har slutligen möjlighet att 
välja att frivilligt omfattas av direktivet.162

 
  

Konstruktionen med ett tvådelat tröskelvärde medför att en hel del VC-
fondförvaltare kommer att falla utanför direktivets tillämpningsområde, 
eftersom det högre tröskelvärdet i stor utsträckning kommer att vara den 
relevanta tröskeln för VC-fondförvaltare då dessa ofta drivs utan hävstång. 
Från branschhåll har det emellertid anförts att tröskelvärdena är alldeles för 
lågt satta och man menar att det högre tröskelvärdet istället borde satts till 
en miljard euro.163 Även från Finansinspektionen har kritik mot 
direktivförslagets tillämpningsområde framförts. Kritiken riktar sig mot att 
direktivförslaget anger att de AIF-förvaltare som faller utanför direktivet 
ändå skall omfattas av nationella regler, vilket Finansinspektionen anser 
skapar två parallella system vilket gör tröskelvärdet meningslöst. 
Finansinspektionen är dessutom kritisk till att det i direktivförslaget inte 
angivits hur man skall behandla förvaltare som beroende på fondernas 
utveckling pendlar mellan att ligga över och under tröskelvärdet.164

 
  

3.4.3 Block I: Verksamhetsvillkor och krav på 
informationsgivning 

3.4.3.1 Den föreslagna lagstiftningen 
Verksamhetsvillkor och auktorisering 
För att få bedriva AIF-förvaltning inom EU ska det krävas att AIF-
förvaltaren erhåller en auktorisering för detta på motsvarande sätt som det 
enligt LIF (och således UCITS-direktivet) krävs tillstånd för förvaltningen 
av en investeringsfond. För att erhålla en sådan auktorisering måste 
förvaltningsföretaget enligt artikel 14 visa att det är kvalificerat att bedriva 
sådan verksamhet, och förvaltaren måste härvid förse den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat med detaljerade uppgifter om den 
planerade verksamheten, fonden/fondernas identitet, bolagsstyrningen i 
förvaltningsföretaget (inklusive delegeringsupplägg) samt system för 
lagstadgad rapportering i vissa fall. Vidare stadgas i direktivförslagets 
artiklar 16 och 17 att en AIF-förvaltare för varje fond måste anlita en 
oberoende värderare och ett förvaringsinstitut för värderingen respektive 
förvaringen av fondtillgångarna. Härutöver uppställs slutligen ett 
kapitalkrav på samtliga förvaltningsföretag innebärande att dessa alltid 
måste upprätthålla en kapitalbas om minst 125 000 euro, och för förvaltare 
av fonder med tillgångar på mer än 250 miljoner euro krävs en ännu större 
                                                 
162 Direktivförslagets artikel 2 samt motiven till AIFM-direktivet, s. 8 
163 EVCA Response to the proposed Directive, s. 3  
164 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 2 
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kapitalbas, vars storlekskrav är progressivt och knutet till de förvaltade 
fondernas storlek.165

 
 

Efter att ett förvaltningsföretag erhållit tillstånd måste det fortlöpande visa 
att man har fullgoda interna rutiner för riskhantering – i synnerhet gällande 
likviditetsrisker och andra operativa risker och motpartsrisker vid blankning. 
Om AIF-förvaltaren vid en senare tidpunkt inte längre uppfyller direktivets 
krav så äger den behöriga myndighet rätt att återkalla auktoriseringen enligt 
direktivets artikel 8.  
 
Vidare måste förvaltningsföretaget rapportera hur det hanterar och 
informerar om uppkomna intressekonflikter, hur värderingen av tillgångarna 
görs samt om säkerheten i förvarings- och värderingsmetoderna. För att 
tillgodose de inbördes skillnaderna mellan olika AIF-förvaltares verksamhet 
föreslås det i direktivförslaget att de nämnda kraven i genomförande-
bestämmelserna ska skräddarsys för att anpassas till förvaltarnas varierande 
placeringsstrategier.166

 
 

Behandling av investerare 
För att uppnå ett bättre investerarskydd stadgas i artikel 20 en miniminivå 
gällande initial samt regelbunden informationsgivning från AIF-förvaltare 
till dess investerare. AIF-förvaltarna föreslås bli skyldiga att förse sina 
investerare med detaljerad information om sina investeringsstrategier 
(inklusive uppgifter om fondens tillgångstyper och användandet av 
hävstångseffekter i förvaltningen), uppgifter om inlösenrättigheter (vid såväl 
normala som extraordinära omständigheter), värderings- och förvarings-
metoder, rutiner för riskhantering samt fondens strukturer för ersättning, 
kostnader och vinstdelning.167

 
 

Information till myndigheter 
Utöver informationsgivningen till investerarna föreslås AIF-förvaltare även 
bli skyldiga att regelbundet lämna sammanställd information till de behöriga 
myndigheterna om vilka marknader man agerar på, vilka instrument man 
handlar med, statistik över förvaltningens resultat, riskkoncentrationer samt 
viktiga exponeringar. Härutöver stadgas i artikel 21 även en skyldighet för 
förvaltningsföretaget att lämna information till sin hemmedlemsstats 
behöriga myndigheter gällande sina fonders identitet och organisation, vilka 
marknader och tillgångstyper man investerar i samt rutiner för risk-
hantering.168

 
 

3.4.3.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Allmänt om tillsynen i Sverige 
Som utgångspunkt står PE-företag i Sverige inte under Finansinspektionens 
tillsyn och företagen utgör i svensk rätt inte några särskilt reglerade enheter. 
                                                 
165 Direktivförslagets artikel 14-17 samt motiven till AIFM-direktivet, s. 8 
166 Direktivförslagets artikel 9-12 samt Motiven till AIFM-direktivet, s. 8 
167 Direktivförslagets artikel 19 och 20, samt motiven till AIFM-direktivet, s. 8 f. 
168 Direktivförslagets artikel 21, samt motiven till AIFM-direktivet, s. 9 
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Detta innebär emellertid inte att själva verksamheten är helt oövervakad. 
Många av de marknadsaktörer som interagerar med PE-firmor är särskilt 
reglerade enheter och deras interaktion med PE-företag är därmed 
underkastade myndighetskontroll. T.ex. står investmentbanker och andra 
kreditinstitut, vilka har en central roll på PE-marknaden, under 
Finansinspektionens kontinuerliga tillsyn.169 De PE-företag som är 
börsnoterade måste vidare, utöver tillämplig lagstiftning, även följa de 
regler som gäller för den marknadsplats vid vilken de är noterade, t.ex. 
Stockholmsbörsens noteringsavtal och Svensk kod för bolagsstyrning. När 
ett svenskt målbolag förvärvas av ett PE-företag genom en s.k. public to 
private-transaktion gäller även den aktuella marknadsplatsens takeover-
regler.170

 

 Slutligen kan även ett PE-företag som sådant bli föremål för 
Finansinspektionens tillsyn om företaget utöver PE-verksamheten även 
ägnar sig åt sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt VpmL (och 
därmed MiFID). 

Kapitaltäckningsregler 
Som tidigare konstaterats utgör PE-företag varken kreditinstitut eller 
värdepappersbolag, och till skillnad från vad som gäller för dessa aktörer så 
omfattas PE-företag inte av lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 
exponeringar eller Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, i vilka särskilda 
kapitaltäckningsregler uppställs.171 Som tidigare nämnts drivs emellertid 
svenska PE-företag som regel i form av aktiebolag och de allmänna 
kapitalkrav som uppställs i ABL gäller därmed även för dessa. För privata 
aktiebolag, vilket är den vanligaste formen för PE-firmor, är minsta möjliga 
aktiekapital 50,000 kronor enligt 1:5 ABL, och för publika aktiebolag är 
motsvarande gräns 500,000 kronor. För att vidare skydda ett aktiebolags 
borgenärer ställs det i ABL 25:13–20 upp regler vars syfte är att sätta press 
på styrelsen att ta itu med eventuella kapitalbrister. Om styrelsen underlåtit 
att iaktta dessa bestämmelser svarar styrelseledamöterna personligen 
solidariskt för de förpliktelser som uppkommer under den tid som 
underlåtenheten består (25:18 ABL). På detta sätt kan även aktieägare bli 
personligen betalningsansvariga, om dessa med vetskap om bolagets 
likvidationsskyldighet ändå deltagit i ett beslut att inte likvidera bolaget, 
enligt 25:19 ABL.172

 
 

Vad gäller kapitalkrav för fonderna så gäller samma regler som ovan för de 
fonder som drivs i form av aktiebolag. För de fonder som drivs som 
kommanditbolag gäller dock BL, och i denna lag uppställs inga kapitalkrav. 
Delägare i kommanditbolag skall dock enligt 4 § HRL registrera sin utfästa 
insats hos Bolagsverket, vilket skapar en viss förutsebarhet för bolagets 
medkontrahenter. I sammanhanget kan det också nämnas att PE-fondernas 
funktion är att investera i och äga portföljbolag på vilka ABL:s 

                                                 
169 http://www.fi.se/Templates/Page____6453.aspx 
170 EVCA Industry Response, 2009, s. 209, samt http://www.bolagsstyrning.se/koden 
171 Intervju per e-post med Cecilia Lindberg, SVCA, 2009-12-04. 
172 Nerep och Samuelsson, del 3, s. 191 ff., samt EVCA Industry Response, 2009, s. 210 
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kapitaltäckningsregler är tillämpliga, och dessutom är fondbolagets 
komplementär normalt sett ett aktiebolag.173

 
 

Information och insyn för investerare och myndigheter 
Svenska PE-företag lyder under samma regler om informationsgivning och 
rapportering som gäller för andra svenska företag. Som exempel på regler 
som PE-företag har att följa kan nämnas reglerna i ABL, ÅRL och BFL som 
bland annat anger hur och när svenska aktiebolag (och i vissa fall även 
kommanditbolag) måste göra bokslut och upprätta årsredovisning. 
Härutöver måste PE-företag och fonder i form av aktiebolag eller 
kommanditbolag registrera sig i bolagsregistret hos Bolagsverket, vars 
innehåll är tillgängligt för allmänheten. För noterade PE-företag gäller 
vidare att de i sina prospekt som regel måste redogöra för sina 
investeringsstrategier och för de påtagliga risker som är specifika för 
företagets bransch och verksamhet. Ett sådant prospekt ska sedan godkännas 
av Finansinspektionen.174

 
 

Gällande möjligheten för allmänheten och PE-företagens medkontrahenter 
att identifiera aktieägarna och således bedöma ägarförhållandena i PE-
firman och dess (eller fondens) portföljbolag så uppställer ABL även regler 
gällande upprättandet av en s.k. aktiebok. I aktieboken skall bolaget föra ett 
register över samtliga aktier och aktieägare med angivande av samtliga 
ägares namn, personnummer / organisationsnummer / annat identifierings-
nummer samt postadress. Aktieboken skall hållas tillgänglig för allmänheten 
på företagets huvudkontor och kopior ska ges ut till självkostnadspris.175

 
 

Slutligen framhålls det i direktivförslaget att det i AIFM-verksamheten finns 
en risk för intressekonflikter. Det påpekas även att bristen på insyn i PE-
företag kan innebära risker för penningtvätt. Vad gäller intressekonflikter 
finns det i svensk rätt inte heller i denna fråga några specifika regleringar 
som tar sikte på PE-företag, men av ABL framgår en allmän omsorgs- och 
lojalitetsplikt för styrelseledamöter och VD. Vad detta innebär är att 
företagsledningen är skyldig att agera med vederbörlig försiktighet och med 
bolagets bästa i åtanke, och vid fall av oaktsam eller uppsåtlig skada på 
bolaget kan både styrelseledamot, VD och aktieägare bli personligen 
skadeståndsskyldiga. För att minska risken för penningtvätt har slutligen 
EU:s tredje penningtvättdirektiv implementerats i svensk rätt genom lag 
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.176

 
 

3.4.3.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
Auktorisering och informationsgivning 
De i särklass viktigaste förändringarna som föreslås i denna del av 
direktivförslaget är kravet på auktorisering samt kraven på utökad 
informationsgivning till investerare och myndigheter. I auktoriserings-
                                                 
173 EVCA Industry Response, 2009, s. 210, samt Sandström, s. 92 ff.  
174 EVCA Industry Response, 2009, s. 210 
175 EVCA Industry Response, 2009, s. 210 
176 Sandström, s. 248 ff., samt EVCA Industry Response, 2009, s. 211 



 49 

ansökan skall AIF-förvaltaren utförligt redogöra för den planerade 
fondförvaltningen, och även därefter skall utförlig information om 
förvaltningsverksamheten ges till de behöriga myndigheterna. Enligt EVCA 
kan kravet på att marknadsföringsmaterial (samt senare ändringar i detta) 
måste förhandsgodkännas komma att föranleda stora problem då det 
kommer att påverka förvaltarens och investerarnas samarbete och 
förhandlingar mycket negativt. Investeringsavtal avseende PE-fonder är inte 
några standardavtal utan är föremål för en omfattande och dynamisk 
förhandlingsprocess. Enligt EVCA existerar inga uppvägande skäl för en 
sådan negativ påverkan då det inte kan visas att det skulle motverka några 
inom private equity förekommande risker. Härutöver framhåller EVCA att 
investerarna själva inte önskar en sådan förändring och att det skulle leda till 
en kraftig belastning av medlemsstaternas behöriga myndigheter.177

 

 Om 
dessa påståenden är sanna, och varken PE-branschen eller investerarna 
önskar denna utökade reglering, då kan man onekligen fråga sig för vems 
skull det är man reglerar? Då det konstaterats att PE-verksamheten inte 
innebär några systemstabilitetsrisker går det inte heller att motivera 
regleringen med att det finansiella systemets stabilitet behöver skyddas, och 
delar av direktivet framstår därför närmast som ett fall av politisk 
klåfingrighet. 

I direktivets bestämmelser om auktorisering anges det vidare att en AIF-
förvaltare inom två månader skall få besked i auktoriseringsfrågan från den 
behöriga myndigheten. I Sverige är Finansinspektionen den myndighet som 
åsyftas i direktivet varför det bör nämnas att just Finansinspektionen har 
framfört kritik mot det föreslagna direktivet. Bland annat anger man att 
materialet som skall insändas från AIF-förvaltarna är alltför omfattande för 
att kunna genomgås på två månader varför den föreslagna tidsfristen är 
olämplig. Som jämförelse framhåller Finansinspektionen att deras hand-
läggning för auktorisering av fondförvaltare (dvs. fondbolag enligt LIF) är 
fem månader.178

 
 

Gällande auktoriseringskravet kan det vidare ifrågasättas varför detta över 
huvud taget skall omfatta PE-fondförvaltare när det inte omfattar andra 
privata placerare vilka konkurrerar på PE-marknaden (t.ex. försäkrings-
bolag, pensionsfonder eller koncernägda PE-aktörer i allmänhet). För att 
konkurrensen inte skall snedvridas krävs det att aktörerna på PE-marknaden 
ges lika konkurrensvillkor och direktivet bör därför ändras till att även 
omfatta övriga privata placerare – eller också ingen alls. 
  
Kapitaltäckningsregler 
Som tidigare nämnts finns det två typer av kapitalkrav: dels ”allmänna 
bolagsrättsliga” kapitalkrav vilka enligt bolagsrätten gäller för företag som 
drivs i viss bolagsform (t.ex. aktiebolag), dels ”särskilda” kapitalkrav som 
ställs på företag som bedriver viss verksamhet (t.ex. bank- eller 
försäkringsverksamhet).  
 
                                                 
177 EVCA Response to the proposed Directive, s. 6 
178 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 3 
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Direktivförslagets kapitalkrav, som är ett ”särskilt” kapitalkrav, utgör ett 
tydligt exempel på att direktivet tar otillräcklig hänsyn till skillnaderna 
mellan olika AIF-förvaltare. Anledningen till detta är att de föreslagna 
kapitalkraven motiveras med att en kapitalreserv hos förvaltningsföretaget 
är nödvändig för att säkerställa att ordnade likvidationer kan genomföras – 
något som är motiverat vid förvaltningen av t.ex. hedgefonder men inte PE-
fonder. En PE-fond belånar som bekant över huvud taget inte fondens 
tillgångar varför risken för insolvens inte finns på samma sätt som i t.ex. 
hedgefonder (vilka belånas kraftigt). I PE-modellen är det istället 
portföljbolagen själva som tar upp lån i den egna verksamheten, vilka 
beviljas baserat på det individuella portföljbolagets egna meriter. Men inte 
heller situationen att ett portföljbolag överbelånats eller gått i konkurs kan 
orsaka fondens insolvens eftersom portföljbolagslånen regelmässigt är s.k. 
”non-recourse”-lån.179 En PE-fond är dessutom stängd varför investerarna 
saknar rätt att dra tillbaka sina investeringar i förtid, och fonden riskerar 
sålunda inte heller att på detta sätt bli insolvent. En PE-fondförvaltares 
(managementteamets) risk att bli insolvent är slutligen även den liten, eller i 
vart fall inte större än den risk som existerar för företag i allmänhet. 
Företagets löpande inkomst, förvaltningsavgiften, baseras inte på något 
skiftande värde utan på det utfästa kapitalet varför den är stabil och 
förutsägbar. Och även om en PE-fondförvaltare trots allt skulle bli insolvent 
så är PE-fondens tillgångar företag med egna företagsledningar – inte 
likvida finansiella instrument vilka kräver en daglig förvaltning.180

 
 

Mot bakgrund av att behovet av särskilda kapitalkrav således inte finns 
beträffande PE-företag så måste det ifrågasättas om det verkligen kan anses 
lämpligt att schablonmässigt tillämpa detta krav gentemot PE-företag när 
kravet egentligen förefaller vara utformat med hedgefonder för ögonen. 
Enligt EVCA kommer direktivförslagets kapitalkrav att medföra att PE-
firmor generellt kommer behöva bibehålla en kapitalreserv motsvarande en 
fjärdedel av deras årliga utgifter.181

 

 Med tanke på att det med stor 
sannolikhet är investerarna som i slutändan kommer att behöva stå för denna 
icke investerbara kapitalreserv måste man fråga sig om inte bestämmelsens 
hela syfte är omkullkastat. 

Kravet på oberoende värderare 
Även det påstått investerarskyddande kravet på att en oberoende värderare 
måste utnämnas för varje förvaltad fond är uppenbart missriktat när det 
gäller PE-företag. Detta framhålls också mycket riktigt i EVCA:s svar på 
direktivförslaget.182

                                                 
179 Innebörden av ett ”non-recourse”-lån i detta sammanhang är att portföljbolagsägaren 
(dvs. fonden) inte är ”personligen” ansvarig för portföljbolagets skuld. Långivarens 
möjlighet till indrivning av sin fordran är därmed begränsad till den säkerhet som ställts för 
lånet, t.ex. det låntagande portföljbolagets tillgångar. 

 Behovet av en oberoende värderare (som ska 
tillförsäkra en korrekt värdering av fondens tillgångar) föreligger i fall då 
värderingen kan föranleda att potentiella eller befintliga fonddelägare 

180 EVCA Industry Response, 2009, s. 42 f., EVCA Response to the proposed Directive, s. 
4 
181 EVCA Response to the proposed Directive, s. 4 
182 EVCA Response to the proposed Directive, s. 5 
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antingen förvärvar eller avyttrar en fondandel beroende på värderingen. Som 
bekant är dock en PE-fond stängd varför spekulativa köp/försäljningar 
(föranledda av en värdering under fondens livstid) inte över huvud taget är 
möjliga i en PE-fond, och investerarskyddet förbättras således inte på något 
sätt av kravet på en oberoende värderare. Den andra situationen då en 
oberoende värderare kan vara behövlig är när förvaltararvodet baseras på en 
värdering av fondens tillgångar, vilket t.ex. är vanligt bland hedgefonder. Då 
ett PE-företags ersättning består av en management fee baserad på det totala 
utfästa kapitalet (vilket uttryckligen framgår av investeringsavtalet) samt 
carried interest vilket baseras på den realiserade vinsten så har en oberoende 
värderare inte heller i detta fall någon investerarskyddande roll att fylla.183

 
Intressekonflikter  

 

Risken för intressekonflikter mellan investerare och förvaltare är inte 
framträdande på samma sätt i private equitys investeringsmodell som den 
kan vara i andra investeringsmodeller. Detta beror på att PE-firmorna själva 
måste investera egna medel i den förvaltade fonden vilket ofrånkomligen 
framkallar en intressegemenskap mellan investerarna och förvaltnings-
företaget. Härutöver är huvuddelen av PE-firmans arvode avhängigt att 
fonden går med så stor vinst att investerarna får tillbaka sitt insatta kapital 
plus hurdle rate, eftersom PE-firman annars (normalt sett) inte får någon 
ersättning utöver den löpande förvaltningsavgiften. Genom private equitys 
investeringsmodell är det således med nödvändighet så att PE-företaget och 
investerarna till stor del har gemensamma intressen, nämligen att uppnå 
största möjliga avkastning på fondens kapital. Risken för intressekonflikter 
föreligger dock även i förhållandet mellan PE-företaget och de fondägda 
portföljbolagen, och detta skall behandlas nedan under avsnitt 3.4.5.3.  
 
Harmonisering med övrig EU-rättslig lagstiftning 
Slutligen kan det vara värt att nämna att det i en promemoria184 från 
Finansinspektionen påpekas att flera av direktivförslagets regler delvis eller 
i sin helhet brister i harmoniseringen med bestämmelser i annan EU-rättslig 
lagstiftning, bl.a. MiFID-, UCITS-, prospekt- och takeoverdirektivet. Som 
exempel kan det nämnas att det i UCITS-direktivet, till synes utan 
anledning, finns betydligt större möjligheter till att delegera ansvaret för 
förvaring än vad som är möjligt enligt AIFM-direktivet. Av uppenbara skäl 
är sådana skillnader något som lämpligen bör rättas till, såvida det inte finns 
särskilda skäl för motsatsen.185

 
 

                                                 
183 FSA, Charles River Report, s. 114, samt EVCA Response to the proposed Directive, s. 5 
184 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 3 f. 
185 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 5 
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3.4.4 Block II: Särskilda skyldigheter vid 
förvaltning av fonder med hävstång  

3.4.4.1 Den föreslagna lagstiftningen 
I direktivförslaget anges det att de hävstångseffekter som vissa AIF-
förvaltare utnyttjar systematiskt genom en hög skuldsättningsgrad medför 
att dessa förvaltare får en mångfaldigt större marknadspåverkan än vad 
fondernas egna kapital gör skäl för. I direktivförslaget ges kommissionen 
därför rätt att sätta gränser för hur stor hävstång AIF-förvaltare får ha i sin 
förvaltning, när detta krävs för att tillförsäkra det finansiella systemets 
stabilitet. Direktivförslaget ger även medlemsstaternas behöriga 
myndigheter vissa ytterligare befogenheter att begränsa enskilda AIF-
förvaltares eller fonders utnyttjande av hävstångseffekter då exceptionella 
omständigheter föreligger. Om en AIF-förvaltare systematiskt utnyttjar 
hävstångseffekter ska denne enligt artiklarna 22–25 bli skyldig att lämna 
särskild information till de nationella myndigheterna. Denna information 
skall innehålla uppgifter om förvaltarens sammanlagda utnyttjande av 
hävstångseffekter samt de huvudsakliga källorna till dessa. Systematiskt 
utnyttjande av hävstångseffekter ska anses föreligga när fondens 
sammanlagda skulder överstigit det egna kapitalet under två av de senaste 
fyra kvartalen.186 De nationella myndigheterna åläggs å sin sida att 
sammanställa den mottagna informationen och dela med sig av denna till 
behöriga myndigheter på andra marknader inom EU för att möjliggöra en 
effektiv tillsyn över AIFM-aktiviteter inom gemenskapen.187

 
 

3.4.4.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Det finns i dagsläget ingen lagstadgad gräns för hur hög skuldsättningsgrad 
ett svenskt aktiebolag eller kommanditbolag får ha. Banker och andra 
kreditgivare är emellertid reglerade enheter vilka står under 
Finansinspektionens tillsyn, och då dessa kreditgivare enligt lagen om bank- 
och finansieringsrörelse är skyldiga att utföra kreditprövningar innan lån 
lämnas så begränsas ett företags möjligheter till en för hög 
skuldsättningsgrad i viss mån. Härutöver måste svenska kreditinstitut iaktta 
bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar samt 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om 
kapitaltäckning och stora exponeringar. Slutligen begränsas 
skuldsättningsgraden i aktiebolag även av kapitalkravsreglerna i ABL.188

 
 

3.4.4.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
Relevans för PE-förvaltare? 
Bestämmelserna som behandlats i detta block tar sikte på belåning på 
fondnivån. Eftersom PE-fonder inte på fondnivå utnyttjar hävstångseffekter 

                                                 
186 Direktivförslagets artikel 23 
187 Direktivförslagets artiklar 24–25 samt motiven till AIFM-direktivet, s. 9 
188 EVCA Industry Response, s. 212 
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mer än under övergångsfaser torde de föreslagna reglerna inte påverka PE- 
verksamheten i någon större utsträckning.  
 
Effektiv övervakning av systemrisker? 
Bestämmelserna i detta block tar istället sikte på att motverka de 
systemrisker som bl.a. hedgefonders systematiska utnyttjande av 
hävstångseffekter kan innebära. Tanken att få till stånd en bättre kontroll 
och sålunda motverka förverkligandet av systemrisker är naturligtvis god, 
men frågan är om bestämmelserna kommer att uppnå sitt syfte? Enligt en 
rapport189 som framtagits på uppdrag av den brittiska finansinspektionen 
FSA190 är det sannolikt att de föreslagna kraven på informationsgivning 
gällande utnyttjade hävstångseffekter faktiskt skulle förbättra överblicken 
över systemstabilitetsrisker på finansmarknaden. Samtidigt konstateras det i 
rapporten att det är sannolikt att hedgefonder kommer att börja använda sig 
av diverse avancerade finansiella tekniker för att dölja sin 
skuldsättningsgrad, och därigenom kringgå lagstiftningen utan att detta 
kommer att synas i den information de lämnar i enlighet med direktivets 
krav. Dessutom anges det i rapporten att hedgefonder som skulle flytta ut 
från EU eller i övrigt inte auktoriseras i praktiken ändå inte skulle bli 
förhindrade att handla med finansiella instrument på de Europeiska 
marknaderna, då själva handeln även i fortsättningen kan utföras utan 
auktorisering. Enligt rapporten finns det vidare en mängd aktörer inom 
finanssektorn som utnyttjar hävstångseffekter i större utsträckning än 
hedgefonder, bl.a. banker och andra finansiella institutioner. Då dessa 
aktörer inte föreslås omfattas av direktivets begränsningar (eller några andra 
motsvarande bestämmelser) gällande hävstångseffektsutnyttjanden kan det 
ifrågasättas hur slagkraftigt direktivförslagets bestämmelser egentligen 
kommer att motverka förverkligandet av systemrisker på finansmarknaden. I 
rapporten anges det till och med – ironiskt nog – att själva införandet av 
hävstångsgränser skulle kunna förvärra de konjunkturförstärkande effekter 
som de införts för att motverka.191

 
 

En annan fråga som är värd att ställa är varför de föreslagna 
begränsningarna riktas mot låntagarsidan? Om regleringen beträffande 
kreditgivning anses otillräcklig kan det tyckas rimligt att utvidga regleringen 
av dem som tillhandahåller krediten. Om kreditgivarna då gör vad de ska så 
torde systemstabilitetsriskerna vara relativt begränsade. 
 
Avslutningsvis bör det i sammanhanget nämnas att Finansinspektionen så 
sent som i juli 2007 presenterade en rapport i vilken man under åren 2006 
och 2007 undersökt huruvida svenska bankers och försäkringsbolags 
exponeringar mot PE-fonder och hedgefonder utgör ett hot mot stabiliteten i 
det finansiella systemet. Efter en omfattande kartläggning av de 
systemviktigaste bankerna och försäkringsbolagen slöt sig utredarna till att 
exponeringarna inte utgjorde något systemstabilitetshot, varför 
direktivförslagets bestämmelser åtminstone beträffande den svenska 
                                                 
189 FSA, Charles River Report, s. 91 f.  
190 Financial Services Authority 
191 FSA, Charles River Report, s. 89 ff. 
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marknaden än en gång ter sig något missriktade.192 Detta är dock inte en 
sanning som endast begränsar sig till Sverige. Den brittiska 
finansinspektionen FSA genomför med jämna mellanrum en undersökning 
där de granskar hedgefonders inverkan på det finansiella systemets stabilitet 
(the hedge fund survey193). I februari 2010 presenterade FSA sin senaste 
utgåva av denna undersökning, och deras slutsats var – i motsats till vad 
som antytts i direktivförslaget – att hedgefonder inte utgör något 
systemstabilitetshot. Med tanke på att 80 % av Europas hedgefonder är 
baserade i England och således under FSA:s ansvar, torde denna 
undersökning kunna ses som mycket representativ.194

 

 Då hedgefonder 
dessutom i allmänhet anses vara betydligt mer systemstabilitetshotande än 
PE-fonder borde undersökningen dessutom sätta punkt för diskussionen om 
att PE-fonders verksamhet eventuellt skulle kunna utgöra en systemrisk. 

3.4.5 Block III: Särskilda skyldigheter vid 
förvaltning av fonder som förvärvar 
kontrollerande inflytande i företag 

3.4.5.1 Den föreslagna lagstiftningen 
I direktivförslagets artiklar 26–30 stadgas att AIF-förvaltare som förvaltar 
fonder som förvärvar kontrollerande inflytande i företag ska åläggas vissa 
särskilda skyldigheter. Ett kontrollerande inflytande skall enligt artikel 26 
anses vara förvärvat om förvaltningsföretagets fond/fonder (antingen 
självständigt eller tillsammans med andra AIF-fonder) förvärvat minst 30 % 
av rösträtterna i portföljbolaget. De särskilda skyldigheterna består 
inledningsvis i att förvaltningsföretaget ska vara skyldigt att lämna en 
särskild anmälan om förvärvet till övriga aktieägare och arbetstagar-
representanter i det förvärvade portföljbolaget, samt att förse dessa med 
årlig information om den förvärvande fondens investeringsstrategi och mål. 
Till det förvärvade företaget, dess övriga aktieägare samt dess 
arbetstagarrepresentanter ska AIF-förvaltaren därutöver vara skyldig att 
lämna information om bland annat förvaltarens policy gällande 
förebyggandet och hanteringen av intressekonflikter (särskilt sådana mellan 
AIF-förvaltaren och portföljbolaget), identiteten hos den/de AIF-förvaltare 
som förvärvat det kontrollerande inflytandet i företaget samt 
utvecklingsplanen för det förvärvade företaget.195

 
 

Vidare ska förvaltningsföretaget enligt artikel 29 vara skyldigt att i 
årsredovisningarna för portföljbolagen införa särskilda uppgifter om 
portföljbolagets operativa och finansiella utveckling, särskilda uppgifter om 
riskerna som är förenade med den föreliggande kapitalstrukturen, uppgifter 
om personalomsättning inklusive nyrekryteringar samt information om 
väsentliga avyttringar av portföljbolagets tillgångar. Enligt förslagets 
                                                 
192 Finansinspektionens rapport 2007:13, s. 18 ff. 
193 FSA, Assessing possible sources of systemic risks from hedge funds, February 2010. 
194 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 1 ff. 
195 Direktivförslagets artiklar 26–28 
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motivering är denna utökade rapporteringsskyldighet berättigad mot 
bakgrund av den upplevda bristen på insyn i PE-firmors förvaltning av 
företag vilka är av allmänt intresse.196 I linje med denna tanke föreslås även 
en utökad informationsskyldighet med syfte att motverka den minskning i 
informationsgivning som upplevs följa då PE-företag avnoterar 
börsnoterade portföljbolag efter att dessa förvärvats. Enligt artikel 30 skall 
därför portföljbolag som avnoterats fortsätta att vara underkastade de vid 
avnoteringen gällande rapporteringsskyldigheterna i upp till två år efter 
avnoteringen.197

 
 

3.4.5.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Allmänt 
De krav på informationsgivning som behandlats i det föregående avsnittet 
föreslås endast gälla för AIF-förvaltare som förvärvar ett kontrollerande 
inflytande i portföljbolag. Då detta typiskt sett handlar om PE-företag är 
dessa krav av särskilt intresse för denna uppsats. I svensk rätt finns ingen 
motsvarighet till sådana informationskrav som specifikt tar sikte på AIF-
förvaltare, utan AIF-förvaltare lyder under samma regelverk som alla andra 
företag med samma bolagsform och verksamhetsinriktning (t.ex. ÅRL, 
ABL, BL, MBL och LAS). I detta avsnitt kommer ett axplock av de mest 
centrala bestämmelserna på området att behandlas. 
 
Förhandlingsrätt och arbetstagares rätt till information 
Som framgår av det föregående avsnittet så uppställs i direktivförslaget en 
mängd krav på informationsgivningen till portföljbolagens arbetstagare. I 
svensk rätt finns redan en mängd arbetsrättsliga bestämmelser vilka reglerar 
de anställdas förhandlingsrätt och rätt till information. Många av dessa 
regler aktualiseras dessutom särskilt vid övergångar av företag eller 
verksamheter varför de är högst relevanta i PE-sammanhang. 
 
I MBL regleras frågor om arbetstagares förhandlingsrätt, och i 10–18 §§ 
anges det att arbetsgivare är skyldiga att förhandla med en anställds 
arbetstagarorganisation inför bland annat verksamhetsöverlåtelser, 
arbetsbristsuppsägningar samt andra förändringar av arbetstagarens 
anställningsförhållanden, t.ex. inför omplaceringar. Om arbetsgivaren är 
bunden av ett kollektivavtal så är denne skyldig att på eget initiativ 
förhandla med den avtalslutande arbetstagarorganisationen inför alla 
viktigare förändringar av verksamheten, vilket i propositionen har ansetts 
innebära alla frågor som har den omfattning eller innebörd att de typiskt sett 
är av intresse för en arbetstagarorganisation att förhandla om (t.ex. större 
investeringsbeslut, nedläggning eller överlåtelse av företaget).198

 
 

Utöver den ovan beskrivna förhandlingsrätten stadgas i 19–22 §§ MBL att 
arbetsgivare, även om de inte är bundna av något kollektivavtal, är skyldiga 
att fortlöpande förse sina anställdas arbetstagarorganisationer med 
                                                 
196 Motiven till AIFM-direktivet, s. 9, samt direktivförslagets artiklar 29–30 
197 Direktivförslagets artikel 30, samt motiven till AIFM-direktivet, s. 9 
198 Prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 352 ff. 
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information gällande verksamhetens ekonomiska och produktionsmässiga 
utveckling, samt riktlinjerna för personalpolitiken. Om arbetsgivaren är 
bunden av ett kollektivavtal så är denne härutöver skyldig att bereda den 
avtalsslutande arbetstagarorganisationen möjlighet att granska böcker, 
räkenskaper samt andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet. I 
lagen om styrelserepresentation för de privatanställda stadgas det vidare att 
den avtalsslutande arbetstagarorganisationen har rätt att utse arbetstagar-
representanter som styrelseledamöter, under förutsättning att företaget har 
minst 25 anställda. Arbetstagarrepresentanterna har i styrelsen samma 
befogenheter som övriga styrelseledamöter, och äger därmed rätt att ta del 
av den information som är tillgänglig för styrelsen. I svensk rätt finns idag 
ingen uttrycklig skyldighet för PE-företag att diskutera investerings-
strategier och risker med portföljbolaget och dess anställda motsvarande den 
skyldighet som föreslås i AIFM-direktivet. Trots detta kommer dock 
informationsgivning och förhandlingar gällande investeringsstrategin i 
många fall ändå att framtvingas av de befintliga bestämmelserna om 
förhandlingsrätt och arbetstagares rätt till information, t.ex. då 
investeringsstrategin föranleder beslut om viktigare förändringar i 
portföljbolagens verksamhet.199

 

 Avslutningsvis kan det i sammanhanget 
nämnas att överlåtelsedirektivet (2001/23/EG) implementerats i svensk rätt 
och enligt 6 b § LAS ska därför en arbetstagares rättigheter och skyldigheter 
enligt anställningsavtalet gälla även gentemot förvärvaren vid en överlåtelse 
av verksamheten.  

Skydd för minoritetsägare, särskilt mot plundring av portföljbolagens 
tillgångar (”asset stripping”) 
I direktivförslaget föreslås bestämmelser vilka ålägger majoritetsägaren 
vissa informationsskyldigheter gentemot minoritetsägarna vilka bland annat 
syftar till att motverka majoritetsägarens tillgångsplundring (eng. asset 
stripping) av portföljbolaget. Med tillgångsplundring avses här en aggressiv 
tömning av bolagets kapital vilken är till skada för bolaget och/eller andra 
aktieägare.200 I svensk rätt finns idag ett flertal mekanismer vilka syftar till 
att förebygga sådan tillgångsplundring, bland annat i ABL och KonkL.201

                                                 
199 Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, samt EVCA Industry 
Response 2009, s. 211 

 
Till att börja med uppställs det i ABL en mängd minoritetsskyddsregler 
varav likgiltighetsprincipen och generalklausulerna framstår som särskilt 
viktiga i sammanhanget. Likhetsprincipen, som framgår av 4:1 ABL, anger 
att alla aktier ska behandlas lika, och särbehandling är således förbjuden 
(om inte annat anges i lag eller bolagsordning). Likhetsprincipen träffar 
emellertid endast formella särbehandlingar av aktier, inte reella 
särbehandlingar av ägarna. För att komma åt reella särbehandlingar får en 
minoritetsägare istället förlita sig på generalklausulerna i 7:47 och 8:41 
ABL. Dessa förbjuder beslut eller verkställighetsåtgärder som riskerar att 
medföra en otillbörlig särbehandling av en aktieägare. Detta förbud omfattar 
dessutom favoriseringar av ”annan”, med vilket en närstående till aktieägare 

200 EVCA Industry Response, 2009, s. 41 
201 Som nämnts i avsnitt 3.2.2.4 stammar ett flertal av dessa bestämmelser i sin tur från EU-
direktiv, bland annat från andra bolagsdirektivet. 
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har avsetts. I prövningen av otillbörligheten kommer sannolikt de 
motstående intressena att vägas mot varandra, med företagsnyttan på ena 
sidan och minoritetsägarens behov av reell likabehandling på andra. Vid en 
sådan bedömning kan hänsyn även tas till hur utstuderat majoritetsägaren 
har agerat.202

 
  

Som en parentes kan det i detta sammanhang nämnas att 
minoritetsskyddsregler likt likhetsprincipen inte är någon unikt svensk 
företeelse. I t.ex. Storbritannien och Tyskland finns nära nog identiska 
bestämmelser, och överlag så är minoritetsskydd en fråga som avhandlas i 
relativt stor utsträckning i de olika medlemsstaternas lagstiftning.203

 
 

I ABL:s 17:e kapitel regleras vidare vad som ska anses utgöra lagliga 
respektive olagliga värdeöverföringar från bolaget, samt hur återbäring till 
bolaget ska ske vid fall av olagliga värdeöverföringar. Med 
värdeöverföringar avses transaktioner som medför att förmögenhet lämnar 
bolaget, dvs. rättshandlingar genom vilka ett värde förs ut från bolaget utan 
att ett motsvarande värde förs in i bolaget.204

 
 

I begreppet värdeöverföring innefattas enligt 17:1 ABL: 1) vinstutdelning 
(och med detta avses ”öppen” utdelning205), 2) förvärv av egna aktier (dock 
inte förvärv enligt 19:5 ABL), 3) minskning av aktiekapitalet eller 
reservfonden för återbetalning till aktieägarna, och 4) annan affärshändelse 
som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig 
karaktär för bolaget (förtäckt utdelning). Denna lista på transaktioner vilka 
utgör värdeöverföringar är uttömmande, men för att utröna om en sådan 
transaktion utgör en laglig eller olaglig värdeöverföring – varav den 
sistnämnda föranleder ett återbäringsansvar – måste en bedömning i tre steg 
göras.206

 
 

Det första steget består i att bedöma om den av bolaget företagna 
rättshandlingen utgör en värdeöverföring över huvud taget. I detta 
sammanhang är det viktigt att observera 17:1, punkt 4 ABL vilken 
behandlar värdeöverföringar i form av förtäckt utdelning. Denna typ av 
värdeöverföringar innefattar försäljningar till underpris, förvärv till överpris, 
lön/arvode för icke uträttade tjänster, m.m. Det anges under denna punkt att 
det endast är fråga om en värdeöverföring om transaktionen inte haft en 
”rent affärsmässig karaktär för bolaget”. Detta stadgande ger för handen att 
en oavsiktligt dålig affär, vilken varit rent affärsmässigt motiverad, inte ska 
betraktas som en värdeöverföring.207

                                                 
202 Sandström, s. 196 ff., samt Nerep och Samuelsson , del 1, s. 215 ff.  

 Om transaktionen däremot inte var av 
rent affärsmässig karaktär är den dock att betrakta som en värdeöverföring, 
och då tillgångsplundring som regel innebär att förmögenhet lämnar bolaget 

203 Dorresteijn, Kuiper, Morse, s. 214 ff. 
204 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 187 ff. 
205 Med öppen utdelning avses en av bolagsstämman beslutad utdelning. Med förtäckt 
utdelning avses benefika förmögenhetstransaktioner som dolts eller bakats in i avtal av 
olika slag, jfr 17:1, p4 ABL. Se även Sandström, s. 286 f. 
206 Jfr Sandströms modell med fyra ”boxar”, Sandström, s. 288 
207 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 192 ff. 
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utan att detta har en rent affärsmässig karaktär så har reglerna i 17 kapitlet 
en central betydelse för förebyggandet av tillgångsplundring. 
 
Om man i det första steget når slutsatsen att den ifrågavarande transaktionen 
faktiskt utgör en värdeöverföring så skall det i nästa steg undersökas 
huruvida denna är en laglig eller olaglig sådan. För att en värdeöverföring 
skall vara tillåten (laglig) måste den uppfylla kriterierna i 17:2, 17:3 och 
18:e kapitlet ABL. Vad detta innebär mer konkret är dels att 
beslutsprocessen måste ha skett i enlighet med den i ABL fastslagna 
ordningen, dels att de kumulativa normerna i 17:3 ABL (beloppsspärren och 
försiktighetsregeln) måste respekteras. Reglerna om beslutsprocessen i ABL 
anger att beslutet om utdelning måste ha fattats av antingen bolagsstämman 
eller aktieägarna samfällt. Beloppsspärren och försiktighetsregeln har å sin 
sida en borgenärsskyddande funktion och sätter gränsen för hur stor del av 
bolagets kapital som får lov att utdelas. Beloppsspärren anger att en 
värdeöverföring är laglig endast om det efter värdeöverföringen finns full 
täckning för bolagets bundna kapital – vilket bedöms med utgångspunkt i 
den senast fastställda balansräkningen.208 Försiktighetsregeln i 17:3, st. 2–3 
ABL anger i sin tur att hänsyn måste tas till att bolagets ekonomi kan vara 
ansträngd även om beloppsspärren inte överträtts. Enligt försiktighetsregeln 
får därmed värdeöverföringar till aktieägare endast genomföras (vara 
lagliga) om det kan anses försvarligt med hänsyn till de krav som 
verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna 
kapitalet.209

 
  

Ett beträffande tillgångsplundring relevant exempel på en värdeöverföring (i 
form av en laglig, förtäckt utdelning) är situationen då ett bolag avyttrar en 
sak eller tjänst till dess bokförda värde. Om marknadsvärdet är högre än det 
bokförda värdet så överförs onekligen ett värde från bolaget, men så länge 
som ett vederlag motsvarande det bokförda värdet tillkommer bolaget så 
påverkas inte täckningen av det bundna kapitalet eftersom den redovisade 
förmögenheten då inte har minskat. En värdeöverföring av detta slag är 
därmed att betrakta som laglig – under förutsättning att den beslutats i 
enlighet med ABL:s beslutsregler – och bolagets borgenärer kan i sådant fall 
inte komma åt transaktionen. Det sagda gäller emellertid endast för bolag 
som går med vinst, eftersom det i NJA 1995 s. 742 (Åstorpsfallet) fastslogs 
att motsvarande transaktioner inte får genomföras i förlustbolag.210

 
 

Om den ifrågavarande transaktionen inte uppfyller samtliga krav i 
bedömningens andra steg så är den att betrakta som en olaglig 
värdeöverföring, varpå reglerna om återbäringsansvar i 17:6–7 ABL 
aktualiseras. Enligt återbäringsreglerna uppkommer det vid olagliga 
värdeöverföringar en återbäringsskyldighet för den som mottagit det 
utdelade beloppet, och denna skyldighet gäller oavsett om mottagaren är en 

                                                 
208 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 230 ff. 
209 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 192 ff., samt Sandström, s. 296 ff. 
210 Sandström, s. 294 samt 298 
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aktieägare eller någon utomstående211 så länge som mottagaren inte var i 
god tro. Mottagarens godtrosskydd är härvid utformat på olika sätt gällande 
formenligt beslutade (öppna) vinstutdelningar och icke formenliga 
värdeöverföringar (förtäckta). Om den olagliga värdeöverföringen är en 
öppen (men ändock olaglig) vinstutdelning så blir mottagaren 
återbäringsskyldig endast om bolaget kan visa att mottagaren insåg eller 
borde ha insett att värdeöverföringen var olaglig. Om den olagliga 
värdeöverföringen däremot är en förtäckt utdelning så undgår mottagaren 
återbäringsskyldighet endast om denne varken insåg eller borde ha insett att 
transaktionen innebar en värdeöverföring från bolaget över huvud taget. Vid 
förtäckta utdelningar krävs det alltså inte att mottagaren varit i ond tro 
gällande själva olagligheten av värdeöverföringen för att återbärings-
skyldighet skall uppstå, utan endast att mottagaren bort inse att det var fråga 
om en värdeöverföring. I enlighet med allmänna rättsprinciper kan 
mottagaren i detta sammanhang inte undgå ansvar på grund av okunskap om 
lagens innehåll (egentlig rättsvillfarelse). I förarbetena till ABL anges det 
härutöver att det sällan kan finnas något utrymme för god tro om mottagaren 
är en aktieägare som tar aktiv del i bolagets skötsel, och utrymmet för en 
PE-firma att undgå ansvar med åberopande av godtrosreglerna framstår 
således som mycket litet.212

 
 

Om det uppkommer någon brist i mottagarens återbäring enligt 17:6 ABL så 
är de personer som medverkat till beslutet om värdeöverföringen enligt 17:7 
ABL ansvariga för denna brist (s.k. bristtäckningsansvar). Detta ansvar 
omfattar även dem som medverkat till verkställandet av beslutet eller till 
upprättandet av en oriktig balansräkning på vilken beslutet har grundats. 
Medverkandeansvaret kan gälla såväl ledamöter i bolagets organ som 
utomstående, t.ex. en aktieägares närstående som genom rådgivning eller 
dylikt har medverkat till den olagliga värdeöverföringen. För ansvar krävs 
det dock att handlandet varit uppsåtligt eller oaktsamt, eller gällande 
aktieägare och utomståendes medverkande, uppsåtligt eller grovt oaktsamt. I 
17:7, st. 3 ABL stadgas slutligen att även den som i ett andra led mottagit 
egendom som härrör från den olagliga värdeöverföringen är bristtäcknings-
ansvarig, om denne haft vetskap om den olagliga värdeöverföringen.213

 
 

Styrelseledamöter, VD samt stiftare214

                                                 
211 Jfr NJA 1997 s. 418 (SÖMÅ-fallet) där HD gav uttryck för att kretsen av mottagare är 
mycket vidsträckt.  

 är, som ovan nämnts, även 
underkastade en allmän omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot bolaget. Dessa 
plikter innebär att styrelseledamöter och VD är skyldiga att agera med 
vederbörlig försiktighet och med bolagets bästa för ögonen. Om en 
styrelseledamot eller VD bryter mot dessa skyldigheter (eller andra 
bestämmelser i ABL, ÅRL, eller bolagsordningen) och genom oaktsamhet 
eller uppsåt orsakar skada för bolaget, aktieägare eller någon annan så är de 

212 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 242 ff. 
213 Nerep och Samuelsson, del 2, s. 261 ff. 
214 Stiftare är för denna behandling av mindre intresse i sammanhanget då den upplevda 
problematiken kring tillgångspundring rör PE-företagens roll som aktieägare och 
styrelseledamöter, samt deras potentiella inflytande på bolagets VD.  
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enligt 29.e kapitlet ABL personligen ansvariga att ersätta denna skada. 
Enligt 29:3 ABL är även en aktieägare skyldig att ersätta sådan skada, om 
denne genom grov oaktsamhet eller uppsåt medverkat till det skadevållande 
beslutet.215

 
  

Som behandlats ovan i avsnitt 3.4.3.2 finns det i ABL 25:13–20 vidare 
regler om styrelsens skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning och 
likvidera bolaget, om det egna kapitalet under den lagstadgade tidsperioden 
har understigit 50 % av det registrerade aktiekapitalet. Då underlåtenheten 
att iaktta dessa skyldigheter är sanktionerad med personligt betalningsansvar 
för styrelsens ledamöter (samt aktieägare i vissa fall) så torde även dessa 
regler ha en förebyggande verkan gentemot PE-företags befarade plundring 
av portföljbolagens tillgångar.  
 
För att ett förhindra ett olämpligt användande av bolagets kapital i form av 
utlåning till bl.a. aktieägare så har det i 21:a kapitlet ABL uppställts regler 
gällande vissa förbjudna lån. Särskilt relevant för PE-verksamheten – som 
till stor del består i förvärv av aktiebolag – är förvärvslåneförbudet i 21:5 
ABL som förbjuder ett aktiebolag (målbolaget) att ge förskott, lämna lån 
eller ställa säkerhet för ett lån i syfte att möjliggöra gäldenärens förvärv av 
aktier i bolaget. Utöver förvärvslåneförbudet så begränsar låneförbudet i 
21:1 ABL bolagets möjligheter till att lämna lån till bolagets 
organledamöter, aktieägare samt närstående till dessa.  
 
Beträffande direktivförslagets bestämmelser om krav på informations-
givning vid avyttringar av väsentliga tillgångar kan det även nämnas att 18:e 
kapitlet i ABL gällande vinstutdelning (öppen) innehåller en mängd 
bestämmelser vilka specifikt ställer krav på informationsgivningen inför ett 
stämmobeslut om utdelning. Dessa regler har inkluderats i ABL just med 
tanke på att det i aktiebolag kan finnas många ägare med delvis motstående 
intressen vilka har ett intresse av att informeras om när förmögenhet skall 
utdelas från bolaget.216

 
 

Slutligen innehåller 4:e kapitlet KonkL återvinningsmekanismer genom 
vilka rättshandlingar, som otillbörligt gynnat vissa borgenärer framför andra 
och/eller orsakat bolagets insolvens, kan tvingas återgå. Återvinnings-
reglerna har framför allt praktisk betydelse för det plundrade bolagets 
borgenärer då bolagets tillgångar härigenom kan återvinnas till bolagets 
konkursbo. Tidsfristen för återvinning är dessutom tämligen lång – i 
allmänhet fem år, och obegränsad217

                                                 
215 Nerep och Samuelsson, del 3, s. 380 ff. 

 vid transaktioner till närstående. Då 
begreppet närstående i detta sammanhang innefattar bolagets aktieägare 

216 Sandström, s. 300 
217 Att tidsfristen är obegränsad är i vissa fall en sanning med modifikation då 
preskriptionslagens regler kommer att begränsa återvinningsfristen till tio år i fall då 
återvinningsanspråket räknas som en fordran och preskriptionsavbrott inte skett, se Palmér 
och Savin, del 1, s. 4:42. 
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(och närstående till aktieägare) så torde återvinningsfristen vara obegränsad 
beträffande transaktioner till både PE-fonden och managementteamet.218

 
 

3.4.5.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
Särskilda för PE-företag gällande informationsgivningskrav 
Denna del av direktivförslaget är den del som specifikt tar sikte på PE-
företag och är därav av särskilt intresse för denna uppsats. PE-företag utgör 
som nämnts inte några särskilt reglerade enheter i Sverige, vare sig 
beträffande informationsgivning eller i övrigt, men som visats i detta avsnitt 
så omfattas de av en mängd generella informationsskyldigheter. De 
särskilda informationskrav som föreslås gälla för PE-företag får antas ha till 
syfte att förhindra uppkomsten av de risker gällande vilka de föreslås bli 
informationsskyldiga (t.ex. tillgångsplundring). Då det i det föregående 
avsnittet visats att ett PE-företags verksamhet redan i dagsläget omfattas av 
de befintliga skyddsmekanismer som syftar till att motverka dessa risker 
måste det dock ifrågasättas varför en utökad informationsskyldighet är 
nödvändig för just PE-företag? Något svar på denna fråga förefaller inte 
finnas. 
 
Minoritetsskydd och tillgångsplundring 
Som belysande exempel kan risken för majoritetsägares tillgångsplundring 
av aktiebolag användas. Denna risk är varken ny eller specifik för PE-ägda 
portföljbolag, så varför ska helt plötsligt särskilda regleringar för PE-ägda 
företag nu tas fram? Något belägg för att PE-företag skulle vara mer 
tillgångsplundrande än några andra aktieägare har inte kunnat visas – 
tvärtom finns det en mängd rapporter som tyder på att PE-ägda företag går 
bättre än sina icke PE-ägda konkurrenter både under tiden de är PE-ägda 
och efter att PE-företagen gjort exit.219

                                                 
218 Palmér och Savin, del 1, s. 4:1 ff., s. 4:26 ff. samt s. 4:32 ff. 

 Som visats ovan finns det redan ett 
antal mekanismer som motverkar majoritetsägares tillgångsplundring, och 
så länge dessa regler anses ge ett tillräckligt skydd för minoritetsägare i icke 
PE-ägda bolag så borde skyddet även vara tillräckligt beträffande PE-ägda 
företag. Att enligt direktivförslagets modell ålägga vissa aktieägare (PE-
företag) särskilda skyldigheter som andra aktieägare inte omfattas av utgör 
en tydlig diskriminering av PE-företagen. Och diskrimineringen omfattar 
även PE-ägda portföljbolag. Om särskilda krav på information ställs 
gällande privata aktiebolag som ägs av PE-fonder vilka inte ställs på andra 
privata företag så kommer detta medföra merkostnader för dessa bolag 
endast på grundval av att de ägs (till 30 % eller mer) av en PE-fond. Dessa 
kostnader skulle dels bestå i faktiska kostnader för administrationen, dels i 
kostnader i form av att företaget måste delge allmänheten mer ingående 
information om sin verksamhet än vad konkurrenterna avkrävs. 
Förekomsten av sådana merkostnader för PE-ägda företag riskerar att leda 
till att entreprenörer och andra ägare av privata aktiebolag väljer att inte ta 
in PE-fonder som ägare, och detta kan knappast ses på något annat sätt än 
som en myndighetsbemyndigad snedvridning av konkurrensen. Ett av 

219 Se t.ex. Cao and Lerner, The Performance of Reverse Leveraged Buyouts och Ernst & 
Young, Challenges in a new world – How do private equity investors create value? 
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huvudargumenten för att denna utökade informationsskyldighet skulle vara 
motiverad har angivits vara behovet av insyn i företag av allmänt intresse. 
Av de drygt 1000 europeiska företag i vilka PE-fonder idag är ägare är det 
dock endast en liten minoritet som är av allmänt intresse,220

 

 varför 
argumentet framstår som tveksamt. Men om det ändå är så att man anser att 
kraven på informationsgivning på portföljbolagsnivån trots allt måste 
skärpas så vore det rimligare att genomföra detta genom bolagsrättslig 
lagstiftning som skulle omfatta alla bolag av t.ex. viss storlek – inte endast 
företag som har PE-fonder som aktieägare. 

Och vad ska egentligen en skyldighet att informera om väsentliga 
avyttringar av portföljbolagets tillgångar uppnå, förutom en ökad 
administrativ börda för de berörda företagen? Själva avyttringen föranleder i 
sig själv inte att någon förmögenhet lämnar bolaget såvida den inte säljs till 
underpris, varpå reglerna om värdeöverföringar aktualiseras. För att ett PE-
företag ska kunna överföra förmögenhet från bolaget till det egna 
bolaget/fonden så måste det som bekant ske genom antingen öppen eller 
förtäckt utdelning. I ABL finns som visats redan i dag krav på 
informationsgivningen och beslutsprocessen inför öppna utdelningar, och 
gällande olagliga förtäckta utdelningar finns en lagstadgad återbärings-
skyldighet vilken PE-företag i egenskap av aktiva ägare torde ha mycket 
svårt att undgå. Är det då de lagliga, förtäckta utdelningarna221 som behöver 
försvåras? En grundprincip inom aktiebolagsrätten är att det är upp till 
ägarna själva att bestämma hur bolagets eventuella värdetillväxt och 
överskott ska hanteras, så länge inte ABL:s regler om minoritetsskydd m.m. 
åsidosätts.222

 

 Mot denna bakgrund måste det återigen ifrågasättas vad den 
föreslagna regleringen söker uppnå? Om ett PE-företag i egenskap av 
aktieägare eller genom styrelserepresentanter driver igenom ett beslut om att 
avyttra tillgångar i bolaget – och detta inte strider mot vare sig 
likhetsprincipen, generalklausulerna eller reglerna om värdeöverföringar – 
vad kan man då ha för principiell invändning? Anser man att det inte längre 
ska vara upp till företagets ägare att (inom lagens ramar) bestämma över 
bolagets värdetillväxt och överskott? Eller ska denna grundprincip även 
framledes gälla aktieägare i stort, men inte aktieägare som är PE-företag? 
Det hela förefaller märkligt.  

Informationsgivning gällande intressekonflikter 
Ytterligare ett exempel på hur direktivet riskerar att snedvrida konkurrensen 
är det krav på särskild informationsgivning gällande hanteringen av 
intressekonflikter vilket endast gäller för företag som förvärvar ett 
kontrollerande inflytande i företag – dvs. PE-företag. Risken för 
intressekonflikter föreligger i alla aktiebolag där en aktieägare är 
representerad i styrelsen: å ena sidan står aktieägarens intresse av avkastning 
på sin investering och å andra sidan står den individuella styrelse-

                                                 
220 http://www.svca.se/home/news.asp?sid=337&mid=3&NewsId=28400 samt EVCA 
Response to the proposed Directive, s. 6 
221 Ett exempel på en laglig, förtäckt utdelning är som ovan nämnts när en bolagstillgång 
säljs till ett pris som understiger marknadsvärdet men överstiger det bokförda värdet. 
222 Sandström, s. 286 

http://www.svca.se/home/news.asp?sid=337&mid=3&NewsId=28400�
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representantens lojalitets- och omsorgsplikt mot bolaget. Denna risk för 
intressekonflikter är inte på något sätt specifik för PE-ägda aktiebolag. Trots 
detta är det vanligt att PE-företag tillser att vissa nyckelpersoner i 
portföljbolagen ges ett tämligen stort aktieinnehav i bolaget för att stärka 
dessa individers personliga intresse av bolagets framgång, vilket i sin tur är 
tänkt att minska risken för intressekonflikter.223

 

 Enligt min mening 
undanröjer inte sådana incitamentshöjande åtgärder risken för 
intressekonflikter helt och hållet, men som jag ser det är inte kärnfrågan 
huruvida risken faktiskt föreligger i PE-ägda företag eller ej – det gör den 
alldeles säkert. Kärnfrågan är istället huruvida det finns särskilda skäl till att 
öka regleringen av denna risk i just PE-ägda portföljbolag samtidigt som 
detta inte görs beträffande övriga företag i vilka risken är lika påtaglig. 

3.4.6 Block IV: AIF-förvaltares rättigheter under 
direktivet 

3.4.6.1 Den föreslagna lagstiftningen 
Utöver de ovan behandlade skyldigheterna föreslås i direktivförslaget även 
rättigheter för AIF-förvaltare. Rättigheterna består huvudsakligen av att en 
förvaltare, efter att auktorisering erhållits i hemmedlemsstaten, även ska ha 
rätt att marknadsföra sina AIF-fonder till professionella investerare i andra 
medlemsstater än den egna.224

 

 Denna marknadsföringsrätt skall enligt 
artikel 33 endast vara avhängig en enklare ansökan till hemmedlemsstats 
behöriga myndigheter, varpå dessa inom loppet av tio arbetsdagar skall 
vidaresända denna till den aktuella medlemsstatens behöriga myndigheter. 
Myndigheterna i den medlemsstat där AIF-fonden ska marknadsföras får vid 
sin prövning av ansökan inte ställa några högre krav än de som uppställs i 
AIFM-direktivet, varför auktoriseringen i hemmedlemstaten blir ett slags 
EU-pass för AIF-förvaltaren. Marknadsföringsrätten enligt direktivförslaget 
omfattar emellertid inte rätten att marknadsföra AIF-fonder till icke-
professionella investerare, utan tillåtligheten av sådan marknadsföring har 
lämnats till de enskilda medlemsstaterna att bestämma. 

Enligt artikel 34 ska AIF-förvaltare på motsvarande sätt även ha rätt att 
utöva förvaltningsverksamhet avseende AIF-fonder som är baserade i andra 
medlemsstater än den egna, och även denna rätt ska vara avhängig ett 
enklare ansökningsförfarande. Syftet med de föreslagna rättigheterna sägs i 
direktförslagets motivering vara att underlätta utvecklingen av den inre 
marknaden.225

 
  

3.4.6.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Då det i dagsläget inte existerar någon gemensam reglering av AIFM-
verksamheten i Europa så finns i svensk rätt ingen motsvarighet till de EU-
                                                 
223 EVCA Industry Response, 2009, s. 22 och 30 
224 Direktivförslagets artikel 31 och 33 
225 Motiven till AIFM-direktivet, s. 10 
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gemensamma rättigheter som föreslås i AIFM-direktivet. Den valda 
modellen, med ett auktoriseringsförfarande och ett EU-pass vilket berättigar 
marknadsföring i andra medlemsstater, påminner dock starkt om den modell 
enligt vilken UCITS- och MiFID-direktiven är uppbyggda. Precis som i 
AIFM-direktivet krävs det enligt dessa direktiv endast en anmälan till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat som det auktoriserade företaget 
vill marknadsföra sig, och precis som i AIFM-direktivet kan auktoriseringen 
återkallas vid brott mot direktivens bestämmelser. 
 

3.4.6.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
EU-passet – en god tanke med potentiella tillämpningsproblem 
Enligt min mening är tanken med ett EU-pass god – AIFM-verksamheten är 
internationell till sin natur varför alla minskningar av gränshinder är 
positiva. Ett undanröjande av de rättsliga och tillsynsmässiga hinder som 
skillnaderna mellan de nationella regleringarna skapar skulle därför, i 
enlighet med vad som anförs i direktförslagets motivering,226

 

 underlätta 
AIF-förvaltares verksamhet påtagligt. 

En AIF-förvaltare auktoriseras emellertid för att förvalta antingen alla eller 
endast vissa typer av AIF-fonder, och detta kan komma att föranleda 
tillämpningsproblem då de olika AIF-typerna inte definierats i direktivet. 
Kategoriseringen har istället lämnats till de enskilda medlemsstaterna, och 
som Finansinspektionen påpekar är det inte ett osannolikt scenario att någon 
medlemsstat delar in AIF-fonderna i t.ex. tio kategorier medan en annan 
delar in dem i tre.227

 

 Om så skulle ske är det troligt att problem skulle uppstå 
vid ”översättningen” av den utländska AIF-förvaltarens auktorisering, och 
detta skulle försämra EU-passets praktiska värde. 

Förutsägbarhetsproblem 
Ett ytterligare problem med några av bestämmelserna i denna del av 
direktivförslaget, liksom i andra delar av detsamma, är att en hel del viktiga 
detaljer lämnas till att fastställas i genomförandebestämmelserna. 
Finansinspektionen har i detta sammanhang framfört kritik i vilken det 
påpekas att förutsägbarheten påverkas negativt om alltför många 
grundläggande frågor lämnas oreglerade i direktivförslaget.228

 
  

3.4.7 Block V: Tredjelandsaspekter 

3.4.7.1 Den föreslagna lagstiftningen 
I direktivförslagets artiklar 35–39 regleras det som benämns som 
tredjelandsaspekter.229

                                                 
226 Motiven till AIFM-direktivet, s. 4 

 Av dessa artiklar framgår det att det även 

227 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 3 
228 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 2 
229 Distinktionen mellan EU och tredjeland tar endast sikte på var AIF-förvaltaren, AIF-
fonden samt eventuella underleverantörer är etablerade. Det är således utan betydelse om 
själva fondtillgångarna (t.ex. värdepapper) är hänförliga till EU eller inte. 
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fortsättningsvis kommer att vara tillåtet för EU-baserade AIF-förvaltare att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i tredjeland.230 Då en mängd 
ytterligare krav har ansetts nödvändiga att fastställa i direktivets 
genomförandebestämmelser så kommer denna marknadsföringsrätt dock 
inte att börja gälla förrän tre år efter att införlivandetiden har löpt ut, och 
under mellantiden kommer tillåtlighetsfrågan att lämnas till de enskilda 
medlemsstaterna.231

 
 

Även efter denna övergångsperiod kommer tillåtligheten att vara villkorad 
och det kommer att krävas strikta kontroller av hur tjänsteleverantörerna i 
tredjelandsjurisdiktionen utför centrala funktioner. Begränsningar kommer 
att införas beträffande tredjelandsbaserade tjänsteleverantörers möjligheter 
att sköta vissa centrala funktioner vilka kan ge upphov till risker för 
europeiska marknader, investerare eller motparter, och ansvaret för dessa 
funktioner (t.ex. förvaring232) måste ligga hos EU-baserade institut som 
lyder under harmoniserade regler. I direktivförslagets artiklar 36–38 anges 
förvisso att utförandet av vissa funktioner (t.ex. värdering och förvaring) får 
delegeras till tredjelandsbaserade institut, men även om sådan delegering 
sker så ligger ansvaret kvar hos det EU-baserade institutet. Härutöver 
stadgas det i direktivförslaget att en tredjelandsbaserad AIF-fond endast får 
marknadsföras i en medlemsstat under förutsättning att ett avtal – vilket 
uppfyller normerna i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet – har ingåtts mellan tredjelandet och den aktuella 
medlemsstaten. Detta krav ska enligt direktivets motivering tillförsäkra att 
medlemsstatens skattemyndigheter får tillgång till den information som 
krävs för att kunna beskatta de inhemska investerare som investerar i s.k. 
offshore-fonder.233

 
  

Även tredjelandsbaserade AIF-förvaltare ska så småningom kunna bli 
auktoriserade att marknadsföra sina fonder inom gemenskapen, men denna 
möjlighet ska inte öppnas upp förrän tre år efter direktivets införlivandetid 
har löpt ut. För att en tredjelandsbaserad AIF-förvaltare ska kunna 
auktoriseras krävs det att de särskilda kriterierna i artikel 39 är uppfyllda. 
Dessa kriterier innebär bland annat att det aktuella tredjelandet måste ha ett 
ramverk för reglering och tillsyn som är likvärdigt med direktivförslagets, 
                                                 
230 Ordet ”tredjeland”, istället för det i vanligt språkbruk mer förekommande ”tredje land”, 
används i denna uppsats då det är denna term som genomgående använts i direktivförslaget. 
Begreppet används för att beskriva länder utanför EU/EES.  
231 Motiven till AIFM-direktivet, s. 10 
232 Som beskrivits i avsnitt 2.6.2 är förvaringsinstitutets roll att förvara fondtillgångarna. 
Utöver själva förvaringen så är förvaringsinstitutet (som ofta är en bank eller ett annat 
kreditinstitut) ansvarigt för att verkställa in- och utbetalningar från fonden, sköta en stor del 
av administrationen kring fonden samt tillse att förvaltningen av fonden inte sker i strid 
med gällande rätt. Genom att fondtillgångarna på detta sätt separeras från förvaltnings-
företagets egendomsmassa uppnås ett utökat skydd mot förvaltarens missbruk, och fond-
tillgångarna är dessutom skyddade mot utmätning. Beträffande PE-fonder är behovet av 
denna separation av tillgångar inte lika stort som vid förvaltningen av t.ex. investerings-
fonder. Anledningen till detta är att PE-fonder till skillnad från investeringsfonder är egna 
bolag, varför en separation från förvaltningsföretagets egendomsmassa redan har uppnåtts. 
För en utförligare redogörelse för förvaringsinstitutets uppgifter, se SOU 2002:104. 
233 Motiven till AIFM-direktivet, s. 10, samt direktivförslagets artiklar 35–39.  
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samt att det aktuella tredjelandet ska medge EU-baserade förvaltare ett 
jämförligt marknadstillträde. Huruvida sådan likvärdighet och jämförlighet 
föreligger är det upp till kommissionen att avgöra.234

 
  

Av artikel 39 följer det sålunda att direktivförslaget uppställer ett s.k. 
universellt auktoriseringskrav, innebärande att även tredjelandsbaserade 
förvaltare måste efterleva direktivets bestämmelser för att få tillstånd att 
marknadsföra sina fonder inom EU. I gengäld medges dessa tredjelands-
baserade förvaltare (efter övergångsperiodens utgång) ett EU-pass på 
samma sätt som EU-baserade förvaltare, och de äger därmed rätt att 
marknadsföra sig i samtliga medlemsstater efter att de en gång auktoriserats.  
 

3.4.7.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Eftersom det tidigare inte existerat någon auktorisering för AIF-förvaltare så 
finns det i svensk rätt ingen motsvarighet till de begränsningar gällande 
fondmarknadsföringen som föreslås i direktivförslaget. Det finns förvisso en 
mängd skatterättsliga regler som tar sikte på s.k. offshore-fonder och andra 
tredjelandsbaserade företag med verksamhet i Sverige, men dessa regler 
ligger utom ramen för denna uppsats. Härutöver finns det i MiFID-direktivet 
bestämmelser som till viss del påminner om AIFM-direktivets 
tredjelandsregler. Enligt artikel 15 i MiFID-direktivet har kommissionen 
nämligen givits rätt att under vissa förutsättningar begränsa 
tredjelandsbaserade värdepappersföretags tillträde till den europeiska 
marknaden. 
 

3.4.7.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
Konsekvenser för europeiska investerare 
Direktivförslagets bestämmelser om tredjelandsaspekter har blivit starkt 
kritiserade från både branschhåll235 och svenska Finansinspektionen236 då 
man menar att bestämmelserna skulle få ödesdigra konsekvenser för de 
europeiska investerarna. Kritiken förefaller välgrundad eftersom de 
europeiska investerarna sannolikt skulle få ett väsentligt mycket mindre 
fondutbud, då den amerikanska AIF-marknaden är den största i världen. 
Enligt den tidigare nämnda FSA-rapporten uppskattas hela 54 % av PE-
fondutbudet för europeiska investerare försvinna i och med direktivets 
implementering, och det årliga avkastningsbortfallet för europeiska AIF-
investerare förutspås (konservativt räknat) uppgå till 1,4 miljarder euro.237

 

 
För ett direktivförslag som har som föresats att förbättra investerarskyddet 
måste dessa konsekvenser ses som mycket anmärkningsvärda, och det är 
svårt att se dem klara sig igenom någon som helst kostnadsnyttoanalys. 

Konsekvenser för såväl EU- som tredjelandsbaserade AIF-förvaltare 

                                                 
234 Motiven till AIFM-direktivet, s. 10, samt direktivförslagets artikel 39 
235 EVCA Response to the proposed Directive, s. 7 
236 Finansinspektionens promemoria med synpunkter på AIFM-direktivet, s. 3 f. 
237 FSA, Charles River Report, s. 61 f. 
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Direktivförslagets ingående begränsningar av t.ex. amerikanska AIF-
förvaltares fondmarknadsföring inom EU riskerar härutöver att leda till 
motsvarande begränsningar för europeiska förvaltare på den amerikanska 
marknaden.238

 

 Sådana begränsningar av tjänsteutbytet mellan USA och EU 
torde genomgående vara mycket negativa för EU-medlemsstaterna, med 
tanke på den amerikanska marknadens volym och den omfattande 
internationella handeln.  

Som direktivet nu är utformat så beaktar det vidare inte att tredjeländer kan 
ha regelverk vilka utgör fullgoda regleringar mot bakgrund av det aktuella 
landets marknadsförhållanden, även om de påtagligt skiljer sig från 
direktivets bestämmelser. Härvidlag torde direktivförslaget stå i strid med 
den fria rörligheten för kapital, vilken som huvudregel även gäller 
beträffande kapitalflöden mellan EU och tredjeland.239

 
 

Som behandlats i uppsatsens första del är det vanligt att PE-fonder etableras 
i länder/regioner (t.ex. på kanalöarna) vars lagstiftning tillförsäkrar att 
fondens investerare, vilka ofta har hemvist över hela världen, endast 
beskattas i sitt hemland (dvs. undviker dubbelbeskattningsproblem). Detta 
får enligt min mening ses som ett legitimt skäl för etablerandet i (åtminstone 
vissa) tredjeländer och direktivets bestämmelser försvårar detta avsevärt.240

 
 

Grandfathering 
Från branschhåll har det vidare påpekats att det måste införas en s.k. 
”grandfathering”-klausul (övergångsbestämmelse) som medger undantag 
från direktivets tillämpning för fonder som redan etablerats i tredjeländer 
och inte är belånade eller medger inlösenrättigheter. Om ett sådant undantag 
inte införs så kommer dessa fonder att drabbas av oförutsedda verksamhets-
begränsningar och kostnader vilka man vid etablerandet inte budgeterat för, 
vilket riskerar att leda till ödesdigra konsekvenser för fonden, investerarna 
och portföljbolagen.241

 
 

Värdering av tillgångar i tredjeland 
Slutligen kan det ifrågasättas om direktivförslagets krav på en EU-etablerad 
värderare vid värdering av tillgångar i tredjeland verkligen är det bästa sättet 
att uppnå en korrekt värdering av desamma.242

 
 

                                                 
238 Denna farhåga uttrycks i bl.a. FSA, Charles River Report, s. 41 och EVCA Response to 
the proposed Directive, s. 7 
239 Detta framhålls även i EVCA Response to the proposed Directive, s. 7 
240 EVCA Response to the proposed Directive, s. 7 
241 EVCA Response to the proposed Directive, s. 8 
242 EVCA Response to the proposed Directive, s. 5 
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3.4.8 Block VI: Samarbete mellan behöriga 
myndigheter 

3.4.8.1 Den föreslagna lagstiftningen 
För att möjliggöra upprätthållandet av AIFM-direktivets regelverk och i 
övrigt uppnå en fungerande AIF-marknad så uppställer direktivet krav på 
samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter. Motiveringen 
för dessa krav anges i direktivförslagets motivering vara att ett 
gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för en effektiv tillsyn. Mot 
denna bakgrund skall en AIF-förvaltares hemmedlemsstat vara skyldig att 
sammanställa och förse behöriga myndigheter i andra medlemsstater med 
relevanta makroprudentiella data. För det fall att oenighet uppstår mellan de 
behöriga myndigheterna i olika medlemsstater så skall ärendet enligt artikel 
48 hänskjutas till Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) för 
medling, och myndigheterna skall ta CESR:s uppfattning i vederbörlig 
beaktning.243

 
 

3.4.8.2 Gällande rätt på motsvarande områden 
Då de föreslagna bestämmelserna om myndighetssamarbete avser samarbete 
gällande just direktivförslagets genomförande så saknas det av naturliga skäl 
motsvarande regler i gällande svensk rätt. 
 

3.4.8.3 Kommentar gällande förslagets effekt 
För att tillsynen skall kunna fungera på avsett vis är det sannolikt en 
förutsättning att bestämmelser om samarbetsskyldighet inkluderas i 
direktivet. Hur detta tillsynssamarbete i praktiken kommer att fungera är det 
naturligtvis svårt att sia om, men bestämmelsernas inkluderande i direktivet 
får förmodas vara en god idé. 
 

3.5 Europeiska rådets och 
Europaparlamentets förslag till ändringar 

3.5.1 Inledning 
Som ovan nämnts blev kommissionens direktivförslag i ett tidigt skede 
kritiserat av såväl regleringsmotståndare som regleringsförespråkare och 
detta föranledde att både Europeiska rådet och Europaparlamentet igångsatte 
intensiva processer för att ta fram egna förslag till direktivets utformning.244

 
 

Under ledning av det svenska ordförandeskapet presenterade rådet i 
november 2009 sitt första förslag till en alternativ utformning av direktivet 

                                                 
243 Direktivförslagets artiklar 40–48, samt motiven till AIFM-direktivet, s. 10 f. 
244 PwC, AIFMD News, s. 2 ff. 
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vilket titulerades ”Swedish Presidency Compromise Proposal” (eller det 
”svenska kompromissförslaget”).245 Den första versionen av 
kompromissförslaget ansågs även den otillfredsställande varför förslaget 
under november och december 2009 reviderades till det som kom att 
benämnas ”the Revised Presidency Compromise Proposal”.246 Denna sista 
kompromissförslagsversion från det svenska ordförandeskapet färdigställdes 
så sent som den 15 december 2009, vilket var alldeles innan Sverige 
lämnade över ordförandeskapet i rådet till Spanien. I en lägesrapport från 
Coreper247 konstaterades det i mitten av december att man genom det sista 
kompromissförslaget nu inom rådet uppnått enighet gällande merparten av 
direktivförslagets bestämmelser, varför färre stora ändringar sannolikt var 
att vänta.248 När det spanska ordförandeskapet tog över presenterade man 
emellertid ett nytt kompromissförslag genom vilket man rev upp ett flertal 
av de frågor som det svenska ordförandeskapet hade skapat enighet kring, 
och detta föranledde ett visst bakslag i rådsförhandlingarna.249 Det spanska 
ordförandeskapet var dock fast beslutsamt om att ena rådet och man uttalade 
öppet att ambitionen var att få medlemsstaternas finansministrar att fatta ett 
beslut i frågan på Ekofinmötet den 16 mars 2010. Efter påtryckningar från 
framför allt Storbritannien och USA togs dock direktivförhandlingen bort 
från mötets dagordning med bara några timmar kvar till dess början, i första 
hand på grund av att Storbritannien (och USA) inte kunde acceptera de 
stränga tredjelandsreglerna i Spaniens kompromissförslag. Detta kom som 
en stor överraskning för de flesta då den allmänna uppfattningen var att det 
spanska ordförandeskapet på Ekofin-mötet skulle lyckas få medlemsstaterna 
att sluta upp kring det spanska kompromissförslaget.250

 
 

Den fortsatta gången i ärendet är nu att rådet och parlamentet inom 
respektive institution skall försöka fastställa sina respektive direktivförslag, 
och när detta har gjorts ska de sedan mötas för att förhandla om en 
gemensam utformning. Därefter kopplas återigen kommissionen in i 
förhandlingarna och en trepartsdiskussion skall då ta plats mellan rådet, 
parlamentet och kommissionen. Exakt när denna trepartsdiskussion kan 
komma att inledas är i nuläget mycket oklart, men rådet och parlamentet 
hoppas kunna komma överens under våren eller försommaren 2010 så att ett 
slutligt beslut kan fattas i juli 2010. Med tanke på de politiska läger som 
uppstått under ärendets behandling – där framför allt Storbritannien (med 
stöd av USA) är den stora motståndaren till direktivets nuvarande 
utformning – är det i nuläget dock mycket som tyder på att processen kan 
komma att dra ut på tiden. När direktivet slutligen antas kommer sedan en 

                                                 
245 AIFM-direktivet – Svenska kompromissförslaget  
246 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget 
247 Coreper, eller de ständiga representanternas kommitté, är de två ständiga arbetsgrupper 
under Europeiska rådet som bereder de ärenden som ska behandlas under rådsmötena. 
248 Coreper, Progress Report, December 2009, s. 3 
249 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 2 ff.  
250 http://www.bvca.co.uk/In-Europe/features/EUAIFMUpdateNo11 samt 
http://www.hfmweek.com/news/522397/aifm-delays-buy-time-for-lobbyists.thtml. 

http://www.bvca.co.uk/In-Europe/features/EUAIFMUpdateNo11�
http://www.hfmweek.com/news/522397/aifm-delays-buy-time-for-lobbyists.thtml�
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införlivandetid om två år att ta vid under vilken medlemsstaterna skall 
införliva direktivet i nationell rätt.251

  
 

3.5.2 Det svenska kompromissförslaget 
Genom det svenska kompromissförslaget föreslogs en stor mängd ändringar 
varav de viktigaste ska behandlas i detta avsnitt. 
 
Kapitalkrav  
Direktivförslagets kapitalkravsbestämmelser har ändrats till att överlag bli 
något mindre betungande, och de har även givits en lydelse som i större 
utsträckning tar hänsyn till skillnaderna mellan olika typer av AIF-
förvaltare. Två av de viktigare ändringarna i detta sammanhang är att ett 
beloppstak om 10 miljoner euro har satts gällande det progressiva 
kapitalkrav som gäller för förvaltare av AIF-fonder med tillgångar 
överstigande 250 miljoner euro. Härutöver har även en möjlighet öppnats 
upp för denna kategori av större AIF-förvaltare att ställa en särskild garanti, 
varefter de endast behöver uppfylla 50 % av kapitalkravets progressiva 
del.252

 
 

Värdering 
Det absoluta kravet på att AIF-förvaltare för varje enskild fond skall utse ett 
oberoende värderingsorgan har mildrats och i den nuvarande lydelsen krävs 
ett oberoende värderingsorgan endast när detta är ändamålsenligt.253

 
 

Förvaringsinstitut 
Kravet på AIF-förvaltares anlitande av EU-baserade förvaringsinstitut 
kvarstår men har begränsats till att endast gälla beträffande AIF-fonder som 
etablerats inom EU. Därutöver har listan över godtagbara typer av 
förvaringsinstitut utökats och enligt den nya lydelsen godtas nu, utöver EU-
baserade kreditinstitut, även MiFID-auktoriserade värdepappersföretag samt 
övriga juridiska personer vilka uppfyller de uppställda kriterierna.254

 
  

Delegering av AIF-förvaltares uppgifter 
En auktoriserad AIF-förvaltare har givits större möjligheter att delegera 
uppgifter och är nu endast skyldig att i förväg anmäla eventuella 
delegeringar, istället för att behöva ansöka om tillstånd.255

 
 

Informationsgivning 
Ett flertal informationsgivningskrav har mildrats och i vissa fall helt 
borttagits. Ett exempel på dessa ändringar, vilket är särskilt relevant för PE-
företag, är att kravet på delgivningen av en utvecklingsplan har borttagits. 

                                                 
251 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 2 ff., PwC, AIFMD News, s. 2 ff. samt 
http://www.hfmweek.com/features/522447/changing-fortunes.thtml. 
252 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artikel 6a. 
253 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artikel 16 
254 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artikel 17 
255 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artikel 18 

http://www.hfmweek.com/features/522447/changing-fortunes.thtml�
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En annan för PE-företag relevant ändring är att definitionen av 
”kontrollerande inflytande” – vilket aktualiserar särskilda informations-
givningskrav – har höjts från att innebära ett 30-procentigt inflytande (dvs. 
30 % av rösträtterna) till ett 50-procentigt sådant. Slutligen har 
direktivförslagets artikel 30 – innehållande det särskilda kravet på fortsatt 
informationsgivning efter avnotering av portföljbolag – tagits bort i sin 
helhet.256

 
 

Tredjelandsaspekter 
Bestämmelserna gällande tredjelandsaspekter är de som genomgått allra 
störst förändringar. Majoriteten av ursprungsförslagets bestämmelser 
syftade till att begränsa tredjelandsbaserade förvaltares/fonders 
marknadsföringsmöjligheter på den inre marknaden samt att reglera utbytet 
av AIF-tjänster med tredjeland (bl.a. administrativa tjänster och 
förvaringstjänster). Alla dessa bestämmelser, närmare bestämt fem hela 
artiklar, har tagits bort i sin helhet. De enda begränsningar som nu finns 
kvar på detta område är de gällande tredjelandsbaserade förvaringsinstitut i 
artikel 17 samt den nyskapade artikeln 34a vilken anger under vilka 
förutsättningar en EU-auktoriserad AIF-förvaltare får förvalta och 
marknadsföra tredjelandsbaserade AIF-fonder. Enligt den nya lydelsen är 
detta tillåtet om tredjelandets lagstiftning lever upp till en viss standard och 
ett ändamålsenligt myndighetssamarbete föreligger mellan 
hemmedlemsstaten och tredjelandet.257

 
  

Genom ändringarna i det svenska kompromissförslaget har vidare det 
”universella auktoriseringskravet” tagits bort, vilket innebär att direktivets 
auktoriseringskrav endast föreslås gälla för EU-baserade AIF-förvaltare. 
Därigenom har det lämnats till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om 
även tredjelandsbaserade förvaltare ska få marknadsföra sina fonder inom 
statens territorium. Vidare har själva marknadsföringsbegreppet inskränkts 
till att endast omfatta aktiv marknadsföring, varför det inte ses som 
marknadsföring om en AIF-förvaltare säljer fondandelar efter en 
investerares initiativtagande till transaktionen (passiv marknadsföring).258

 
 

Riktlinjer för AIF-förvaltares arvoden 
Slutligen infördes det i det svenska kompromissförslaget en ny avdelning i 
direktivet vilken innehåller en rad principbestämmelser som skall beaktas 
vid utformningen av AIF-förvaltares arvodesstruktur. Bestämmelserna 
syftar till att framtvinga sundare arvodesstrukturer inom AIF-sektorn, bland 
annat genom regler som ska motverka överdrivna risktaganden, 
intressekonflikter och kortsiktigt baserade arvoderingsmodeller.259

 
 

                                                 
256 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artiklarna19–21, 26 och 
30. 
257 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, artikel34a 
258 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 2 ff. 
259 AIFM-direktivet – Reviderade svenska kompromissförslaget, Annex II 
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3.5.3 Det spanska kompromissförslaget 
Det spanska ordförandeskapets förslag utformades med det svenska 
kompromissförslaget som grund och ligger, förutom två väsentliga 
förändringar, mycket nära dess svenska föregångare. De viktiga ändringar 
som gjorts i det spanska förslaget avser direktivets tillämpningsområde och 
tredjelandsbestämmelserna, och dessa ändringar skall behandlas nedan. 
 
Tillämpningsområde 
I såväl det ursprungliga direktivförslaget från kommissionen som i det 
svenska kompromissförslaget stadgades ett undantag från direktivets 
tillämpningsområde för förvaltare av små fonder (dvs. fonder med ett 
fondkapital understigande vissa angivna tröskelvärden).260 Det spanska 
ordförandeskapet ansåg att ett sådant undantag skulle möjliggöra 
kringgåenden av direktivet och man ändrade därför tillämpningsområdet till 
att gälla alla AIF-förvaltare, oavsett storleken på de förvaltade fonderna. Det 
tidigare nämnda undantaget togs dock inte bort helt och hållet utan det 
föreslås nu bli upp till varje enskild medlemsstat om de vill undanta 
förvaltare av mindre fonder eller ej. Även om en medlemsstat väljer att 
tillämpa undantaget skall de undantagna förvaltarna emellertid vara skyldiga 
att uppfylla vissa minimiskyldigheter vilka inte fanns i vare sig 
ursprungsförslaget eller det svenska kompromissförslaget.261

 
  

Tredjelandsaspekter 
Den absolut viktigaste ändringen som det spanska ordförandeskapet gjort i 
sitt kompromissförslag är den totala omarbetningen av tredjelandsreglerna. 
Efter att det svenska kompromissförslaget mildrade begränsningarna i 
tredjelandsreglerna påtagligt så gick det spanska ordförandeskapet i precis 
motsatt riktning. Enligt de nyinförda artiklarna 34a–35 ska det krävas 
tillstånd från AIF-förvaltarens hemmedlemsstat för att EU-baserade 
förvaltare över huvud taget skall få förvalta tredjelandsbaserade fonder, 
oavsett om fonderna ska marknadsföras inom EU eller ej. För att sådant 
tillstånd skall få meddelas måste förvaltaren efterleva i princip samtliga av 
direktivets krav, och det måste dessutom finnas ett tillsynssamarbete på 
plats mellan tillsynsmyndigheterna i berörd medlemsstat och tredjeland.262

                                                 
260 Tröskelvärdena uppgår som tidigare nämnts till100 miljoner euro, alternativt 500 
miljoner euro om AIF-förvaltaren endast förvaltar fonder utan hävstång (skuldsättning) och 
fondernas investerare inte medges inlösenrättigheter under de första fem åren från fondens 
etablering. 

 
Tredjelandsbaserade AIF-förvaltare som vill marknadsföra fonder inom EU 
måste även de efterleva en stor del av direktivets bestämmelser, bl.a. 
reglerna om informationsgivning till investerare och myndigheter. 
Därutöver krävs det även för tredjelandsbaserade AIF-förvaltare att det finns 
ett tillsynssamarbete på plats mellan de berörda medlemsstaterna och 
tredjelandet. I detta sammanhang bör det också nämnas att tredjelands-

261 AIFM-direktivet – Spanska kompromissförslaget, artiklarna 1–2b samt 
Finansdepartementets promemoria inför Ekofinmötet, s. 2 ff. 
262 Under en övergångsperiod om fem år lämnas det dock till de enskilda medlemsstaterna 
att själva avgöra om de vill tillämpa kravet på ett befintligt tillsynssamarbete. 
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baserade förvaltare, t.ex. från USA, aldrig kan erhålla ett s.k. EU-pass som 
berättigar dem till marknadsföring inom hela EU, oavsett om de efterlever 
direktivet i dess helhet.263

 
 

3.5.4 Gauzès-rapporten 
Parallellt med rådet arbetar även Europaparlamentet med att utreda behovet 
av ändringar i kommissionens ursprungliga direktivförslag. Anledningen till 
detta är att Europaparlamentet har medbeslutanderätt vid antagandet av 
direktivet, då AIFM-direktivet skall antas enligt medbeslutandeförfarandet i 
artikel 251 EGF. Det utskott som ansvarar för parlamentets utredning är 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON), och den 23 november 2009 
presenterade utskottets tillsatte utredare – den franske parlamentarikern 
Jean-Paul Gauzès – ett första utkast till utredningens rapport (den s.k. 
Gauzès-rapporten). Rapportutkastet syftar till att sammanjämka de enskilda 
parlamentarikernas alla ändringsförslag till ett samlat direktivförslag från 
Europaparlamentet. Vid dess offentliggörande innehöll rapportutkastet inte 
mindre än 138 sammanjämkade ändringar i direktivet, och till dags dato har 
cirka 1700 individuella ändringsförslag lagts fram av ECONs ledamöter. 264 
Den slutgiltiga rapporten skulle presenterats och blivit föremål för 
omröstning inom ECON på utskottets möte den 27 april, varefter en 
plenumomröstning i Europaparlamentet skulle ta plats i början av juli 2010. 
På grund av de flygtrafikstörningar som uppstod till följd av ett större 
vulkanutbrott på Island blev emellertid ECON-mötet den 27 april uppskjutet 
till den 10 maj, varför det i nuläget inte är helt klart när parlamentets 
omröstning kan komma att hållas.265

 
  

Jean-Paul Gauzès är själv en förespråkare av en relativt sträng reglering av 
samtliga AIF-förvaltare, och detta återspeglas tämligen tydligt i Gauzès-
rapporten som överlag beaktar en klart mindre del av AIF-branschens kritik 
än vad rådet gjort i sina kompromissförslag. Samtidigt har en mängd 
parlamentarikers individuella ändringsförslag varit av mycket 
branschvänligt slag och vissa parlamentariker har rentav föreslagit att 
direktivet borde kasseras i dess helhet. Åsikterna inom parlamentet går 
således isär tämligen kraftigt, och det av Jean-Paul Gauzès framtagna 
direktivförslaget lär sannolikt bli föremål för häftiga debatter i 
Europaparlamentet under försommaren 2010.266

 
 

Gauzès-rapportens direktivförslag ligger innehållsmässigt nära 
kommissionens ursprungsförslag och en stor del av de föreslagna 
                                                 
263 AIFM-direktivet – Spanska kompromissförslaget, artiklarna 34a–35 samt 
Finansdepartementets promemoria inför Ekofinmötet, s. 2 f. 
264 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 4 ff. 
265 http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-65568-334-11-49-907-
20091130IPR65567-30-11-2009-2009-false/default_sv.htm samt 
http://www.hfmweek.com/news/527382/volcanic-ash-delays-aifm-vote-further.thtml. 
266 PwC, AIFMD News, s. 3, http://www.hfmweek.com/features/522447/changing-
fortunes.thtml samt http://www.hfmweek.com/news/517707/gauzs-to-reinstate-aifm-
thirdcountry-restrictions.thtml. 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-65568-334-11-49-907-20091130IPR65567-30-11-2009-2009-false/default_sv.htm�
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ändringarna syftar främst till att förbättra den språkliga utformningen eller 
till att förtydliga definitioner och samband med andra direktiv. Därutöver är 
en hel del av ändringarna mycket lika dem som Europeiska rådet presenterat 
i de ovan behandlade kompromissförslagen.267

 

 På några områden skiljer sig 
dock parlamentets linje ganska väsentligt, och det är dessa områden som 
skall behandlas i detta avsnitt. 

Inga undantag från direktivets tillämpningsområde 
Den kanske viktigaste ändringen som föreslogs i Gauzès-rapporten är 
förslaget att helt ta bort de undantag som stadgar att AIF-förvaltare med 
fondtillgångar understigande vissa tröskelvärden skall falla utanför 
direktivets tillämpningsområde. Borttagandet av undantagen motiveras med 
att det vore att snedvrida konkurrensen om vissa, men inte alla, AIF-
förvaltare skulle omfattas av direktivets regelverk. Genom borttagandet 
anses även risken för kringgåenden av direktivets tillämpningsområde 
minskas. För att upprätthålla direktivets proportionalitet föreslogs det i 
rapporten att undantagen skall ersättas med en proportionalitetsprincip,268 
genom vilken en fonds storlek ska beaktas för att undvika en 
oproportionerligt betungande tillämpning.269

 
  

Fortsatt rapporteringsskyldighet efter avnotering av portföljbolag 
Liksom i rådets kompromissförslag så föreslogs det i Gauzès-rapporten en 
mildring av det särskilda kravet på fortsatt informationsgivning efter 
avnotering av portföljbolag. Gauzès-rapporten gick dock inte lika långt som 
kompromissförslagen utan föreslog istället att tiden för den utökade 
rapporteringsskyldigheten skall sänkas från två till ett år.270

 
  

Ändrade tredjelandsbestämmelser 
I likhet med det svenska kompromissförslaget så föreslogs det i 
rapportutkastet att restriktionerna gällande tredjelandsbaserade AIF-fonder 
skulle minskas väsentligt. Sedan utkastet presenterades har Gauzès 
emellertid indikerat att han ändrat ståndpunkt och att han nu kommer att 
verka för att en stor del av restriktionerna behålls i parlamentets slutliga 
direktivförslag.271 Ett stort antal av ECON-utskottets ledamöter sägs dock 
förespråka att begreppet marknadsföring endast skall innefatta aktiv 
marknadsföring, varpå tredjelandsbaserade fonders passiva marknadsföring 
skulle falla utanför tredjelandsreglernas tillämpningsområde.272

                                                 
267 Se den s.k. Gauzès-rapporten. 

 

268 I rapporten föreslås följande för att införa proportionalitetsprincipen: ”This Directive 
should not be too burdensome for small AIFs which do not pose systemic risk and do not 
endanger integrity of the markets. One of the tools by which to achieve that objective is the 
proper application of the proportionality principle. That principle should apply both to the 
requirements imposed on the AIFMs, AIFs, depositories and valuators, as well as on the 
exercise of supervisory powers. All measures in this Directive, including implementing 
measures, should thus incorporate the principle of proportionality to reflect the nature, 
scale and complexity of their business.” (Gauzès-rapporten, s. 17)  
269 Gauzès-rapporten, s. 24 f. samt 80 ff. 
270 Gauzès-rapporten, s. 66 
271 Gauzès-rapporten, s. 81 
272 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 5 
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Riktlinjer för AIF-förvaltares arvoden 
Slutligen föreslås det att de riktlinjer för arvodesstrukturer inom 
finansvärlden, vilka fastslogs i G20:s Pittsburghdeklaration av den 25 
september 2009, även skall tillämpas på AIF-förvaltare.273

 
  

3.5.5 Kommentar gällande de föreslagna 
ändringarnas effekt 
Europeiska rådets kompromissförslag 
De flesta av de ändringar som föreslogs i rådets svenska kompromissförslag 
föreföll ha beaktat den kritik som framförts från såväl branschhåll som flera 
medlemsstaters finansinspektioner.274 Ändringarna utgjorde enligt min 
mening utan undantag förbättringar av differentieringen mellan de olika 
AIF-fonderna, den språkliga utformningen, proportionaliteten i direktivet 
och av överensstämmelsen med övrig EU-rättslig lagstiftning. Detta innebar 
dock inte att det svenska kompromissförslaget var fulländat utan det 
återstod fortfarande en hel del detaljer att fundera över. I Corepers 
lägesrapport av den 14 december angavs det råda fortsatt oenighet inom 
Europeiska rådet gällande delar av bestämmelserna om förvaringsinstitut, 
värderare, tredjelandsaspekter och riktlinjerna för AIF-förvaltares 
ersättningar.275 När det spanska ordförandeskapet tog över så återinfördes en 
stor del av restriktionerna i direktivets tredjelandsregler, och detta får enligt 
min mening ses som ett stort steg tillbaka. De föreslagna reglerna är 
protektionistiska och riskerar att förstärka bilden av ”fortet Europa”, och 
många kritiker menar att de föreslagna reglerna riskerar att föranleda 
”hämndåtgärder” från lagstiftarna i andra jurisdiktioner, i synnerhet på den 
för AIF-branschen viktiga amerikanska marknaden.276

 
  

Ett tydligt exempel på det spanska förslagets restriktiva hållning till 
tredjelandsbaserade förvaltare och fonder är de föreslagna reglerna om det 
s.k. EU-passet. I kommissionens ursprungsförslag föreslogs det att 
EU-passet skulle vara universellt och att det således skulle kunna erhållas av 
alla AIF-förvaltare, inklusive tredjelandsbaserade förvaltare om dessa blivit 
auktoriserade. I det svenska kompromissförslaget ändrades dessa regler och 
istället lämnades det till de enskilda medlemsstaterna att reglera formerna 
och tillåtligheten för tredjelandsbaserade förvaltares rätt att marknadsföra 
sig inom respektive medlemsstat. Enligt det svenska kompromissförslaget 
kunde tredjelandsbaserade förvaltare därmed inte erhålla EU-passet, men i 
gengäld behövde de heller inte efterleva direktivets bestämmelser (utan 
endast medlemsstaternas respektive regler på området). Det spanska 

                                                 
273 Gauzès-rapporten, s. 11 och 81, samt http://www.hfmweek.com/news/517707/gauzs-to-
reinstate-aifm-thirdcountry-restrictions.thtml 
274 Se t.ex. EVCA Response to the proposed Directive, Finansinspektionens promemoria 
med synpunkter på AIFM-direktivet och FSA, Charles River Report.  
275 Coreper, Progress Report, December 2009, s. 1 ff. 
276 Se t.ex. 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704211704575139953208534226.html 
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kompromissförslaget valde en slags mellanväg mellan dessa två varianter, 
och enligt min mening behöll man det sämsta från de båda föregångarna. 
Enligt det spanska förslaget kan tredjelandsbaserade förvaltare inte erhålla 
EU-passet men de måste likväl uppfylla den absoluta merparten av 
direktivets bestämmelser. En sådan reglering känns både ogenomtänkt och 
oproportionerlig, och det är svårt att förstå logiken i vissa av förslagets 
bestämmelser (t.ex. kravet på att EU-baserade förvaltare som förvaltar 
tredjelandsfonder måste ha tillstånd för detta och även efterleva merparten 
av direktivet, även om fonderna varken skall etableras eller marknadsföras 
inom EU över huvud taget). Liksom Dan Waters, direktör vid brittiska 
finansinspektionen FSA, menar jag att det är svårt att se det spanska 
förslagets tredjelandsregler som något annat än ett uttryck för 
protektionism.277

 

 Den amerikanska AIF-marknaden är den i särklass största 
i världen, och de spanska tredjelandsreglerna förefaller tveklöst vara ett 
försök till att genom diskriminerande lagstiftning minska den amerikanska 
dominansen på området. 

Mot denna bakgrund är det knappast överraskande att USA, efter att det 
spanska kompromissförslaget presenterades, har lagt sig i debatten på allvar. 
Timothy F. Geithner , Secretary of the Treasury, skrev t.ex. den 1 mars ett 
brev i vilket han underströk USA:s stora oro över den vändning som 
direktivförslaget tagit under det spanska ordförandeskapet. Brevet, vilket 
tidigt läcktes ut i media, tillställdes den spanska finansministern Elena 
Salgado och kommissionären för den interna marknaden, Michel Barnier. I 
brevet betonar Geithner att regleringen av AIF-fonder är en fråga som på 
grund av fondernas globala verksamhet borde lösas genom en global 
överenskommelse, inte endast genom en EU-intern sådan. Geithner skriver 
även att den amerikanska lagstiftaren inte avser att utestänga europeiska 
fonder eller förvaltare från den amerikanska marknaden, varför den 
föreslagna regleringen riskerar att snedvrida konkurrensen och skada 
internationella relationer.278

 
 

Europaparlamentets ändringsförslag 
Utöver enighet inom Europeiska rådet krävs det inför den fortsatta 
förhandlingen även att Europaparlamentet sluter upp kring sitt egna 
direktivförslag, och Jean-Paul Gauzès roll är som ovan nämnts att formulera 
en kompromiss mellan de många ändringar som föreslagits av ECON-
utskottets ledamöter. Liksom de föreslagna ändringarna i rådets sista 
kompromissförslag är Gauzès-rapportens ändringsförslag enligt min mening 
inte bara av godo. Personligen anser jag t.ex. att det vore fullständigt 
huvudlöst att ta bort direktivförslagets tröskelvärde för att ersätta detta med 
en övergripande och otydlig proportionalitetsprincip. Hur skall 
tillämpningen av en sådan proportionalitetsprincip fungera gällande ett 
direktiv som AIFM-direktivet? Enligt direktivet avkrävs inte AIF-
förvaltarna på ”ändamålsenlig information” eller dylikt, i vilket fall en 
nyanserad tillämpning hade varit mer görlig. Istället stadgas det i direktivet 
en mängd specifika skyldigheter att lämna ett antal uttryckligt uppräknade 
                                                 
277 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 3 f. 
278 Brev från US Secretary of the Treasury, Timothy F. Geithner, s. 1  
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uppgifter. Mot denna bakgrund måste man undra om Gauzès-rapportens 
proportionalitetsprincip är tänkt att tillämpas på så vis att de AIF-fonder 
som är att anse som ”mindre” skall få slippa att förse myndigheterna med 
fem, tio eller tjugo av dessa uppräknade uppgifter, och även om de i så fall 
ska få välja dessa själva? Eller ska urvalet istället göras av respektive 
medlemsstats behöriga myndigheter, i vilket fall alla ambitioner om 
harmonisering fullständigt skulle omkullkastas? Nej, Gauzès-rapportens 
förslag på denna punkt öppnar upp för en godtycklig och heterogen 
tillämpning av ett direktiv som redan i grunden är bristfälligt, och detta är 
ett orosmoment som även uppmärksammats av brittiska BVCA.279

 

 Den 
praktiska konsekvensen av ett borttagande av undantagen från direktivets 
tillämpning är att även alla små VC-företag skulle omfattas av AIFM-
direktivet. Då kraven på bl.a. informationsgivning inte är anpassade för 
denna mindre typ av VC-företag skulle dessa företags efterlevnadskostnader 
– om proportionalitetsprincipstillämpningen skulle visa sig bristfällig – bli 
orimligt hög i förhållande till den risk de utgör.  

När det nu börjar närma sig ett år sedan kommissionens ursprungsförslag 
presenterades har det blivit tydligt att AIFM-direktivet har blivit en väldigt 
politiskt präglad fråga. I det ena politiska lägret återfinns stora delar av 
central- och sydeuropa med Frankrike, Spanien och Tyskland i spetsen. 
Detta läger är förespråkare av en tämligen sträng reglering av AIF-sektorn i 
allmänhet och av tredjelandsbaserade fonder och förvaltare i synnerhet. Det 
andra politiska lägret består företrädesvis av nordeuropeiska länder med 
Storbritannien som den stora ledaren, starkt uppbackad av USA. Detta läger, 
till vilket även Sverige får räknas, är förespråkare av en mer differentierad 
lagstiftning samt mindre restriktiva tredjelandsbestämmelser.280 Att 
uppdelningen ser ut på detta sätt är absolut ingen slump – Sverige och 
Storbritannien är båda länder för vilka AIF-sektorn är mycket viktig. Som 
exempel kan nämnas att cirka 60 % av Europas PE-fonder och cirka 80 % 
av Europas hedgefonder är baserade i Storbritannien.281 Slutligen bör det 
nämnas att de drygt 1700 ändringsförslag som lagts fram av ECONs 
ledamöter är den högsta siffran i utskottets historia, vilket säger en del om 
kvalitén på det ursprungliga direktivförslaget.282

 
  

 

                                                 
279 http://www.bvca.co.uk/In-Europe/features/BVCAResponsetoGauzesReport 
280 Coreper, Progress Report, March 2010, s. 2 f. samt http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/03/16/AR2010031603247.html?hpid=sec-business. 
281 FSA, The FSA’s view on the directive, s. 3 f. 
282 http://www.svca.se/home/news.asp?sid=337&mid=3&NewsId=28411 
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4 Avslutande synpunkter 
Så är då det föreslagna AIFM-direktivet lämpligt utformat och 
proportionerligt i förhållande till sitt syfte? Och föreligger det över huvud 
taget något behov av den föreslagna regleringen? I detta fjärde och sista 
kapitel skall uppsatsens frågeställningar sammanfattningsvis diskuteras. 
 
Behövligheten  
I direktförslaget anges det att två av direktivets huvudsakliga syften är att 
förbättra investerarskyddet och systemstabiliteten, och dessa syften kommer 
i detta kapitel att utgöra återkommande inslag i utvärderingen av 
direktivförslaget. 
 
Att förbättra investerarskyddet och systemstabiliteten är sannolikt i grunden 
något som alla tycker är positivt, och det är lätt att ryckas med i tankar om 
att en sådan reglering måste vara av godo. Men för att en reglering skall 
vara av godo måste den samtidigt vara proportionerligt utformad, och den 
bör rimligen endast utfärdas om det finns ett faktiskt behov för den. För att 
ett behov skall föreligga så måste riskerna för marknadsstabiliteten och 
investerarna vara av sådant slag att de inte genom den befintliga 
lagstiftningen kan hanteras tillfredsställande, och frågan är då om detta är 
fallet gällande private equity?  
 
Vad gäller systemstabilitetsrisker så konstaterades det till att börja med i 
direktivförslaget att AIF-förvaltare inte orsakade den senaste finansiella 
krisen och att AIF-fonder inte heller är att betrakta som systemviktiga per 
se. Vad som i direktivförslaget istället framhölls var dels att AIFM-
verksamheten får konsekvenser på prisbildningen och likviditeten på 
marknaden, dels att systemviktiga bankers exponering för AIF-
verksamheten kan bidra till systemrisker. Generellt sett kan jag tycka att det 
är ganska märkligt att motivera regleringen av AIF-sektorn (låntagarna) med 
förklaringen att bankerna (långivarna) utsätts för risker då de lånar ut till 
denna sektor. Om detta är ett problem så borde rimligen regleringen skärpas 
beträffande långivarnas verksamhet, inte beträffande låntagarnas. I 
direktivförslaget konstaterades det emellertid vidare att just PE-
verksamheten inte innebär systemstabilitetsrisker, varför detta skäl för 
reglering i åtminstone private equitys fall torde kunna avskrivas fullständigt.  
 
Därmed vidare till det andra viktiga syftet – förbättrat investerarskydd. Den 
första fråga man här måste ställa är om private equity-investerarna behöver, 
eller ens önskar, ett utökat skydd av det slag som föreslås i direktivet? Som 
visats i kapitel 3 så omfattas PE-verksamheten, både i Sverige och i 
utlandet, redan idag av den befintliga lagstiftningen, och något egentligt 
belägg för att denna skulle vara otillräcklig har inte kunnat visas. Inte heller 
har något annat fall av ”market failure”283

                                                 
283 Thomsen beskriver market failure som en av de nödvändiga förutsättningarna för att en 
reglering skall vara samhällsnyttig och konstaterar att något market failure inte har kunnat 

 kunnat påvisas gällande private 
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equity, men däremot har som ovan nämnts en mängd studier visat hur 
private equity haft en positiv effekt för såväl portföljbolag som 
investerare.284

 
  

Mot denna bakgrund måste det starkt ifrågasättas om kravet på 
proportionalitet verkligen är uppfyllt, i synnerhet med tanke på att 
investerare i private equity-fonder är professionella investerare. Att 
skyddsbehovet för dessa mycket kapitalstarka och professionella investerare 
skulle motivera direktivets tämligen ingripande och betungande föreskrifter 
måste ses som ytterst, ytterst tveksamt. 
 
Så, om regleringsbehovet gällande såväl systemstabilitet som 
investerarskydd på sin höjd är tveksamt, varför bestämde sig då EU- 
kommissionen för att inkludera private equity i AIFM-direktivets 
tillämpningsområde? Personligen tror jag dessvärre att det till stor del rörde 
sig om en vilja att ”agera”, i tider när allmänhetens krav på skärpt tillsyn 
över finansbranschen gjorde sig gällande. Eftersom man då med åtminstone 
viss trovärdighet kunde hävda att bl.a. hedgefonders verksamhet innebar 
systemstabilitetsrisker så tyckte man förmodligen att det kunde lämpa sig 
väl att få in även private equity under en EU-rättslig reglering. Och just 
denna tanke – att reglera private equity på EU-nivå – är egentligen inte 
nödvändigtvis felaktig. Men själva utformningen, den blev otroligt fel, och 
det är här som olämpligheten kommer in.  
 
Lämplighet och proportionalitet 
Mellan PE-fonder och hedgefonder föreligger fundamentala skillnader – 
kring detta förefaller enigheten vara stor. Trots detta beslutade 
EU-kommissionen på uppmaning av Europaparlamentet att en 
AIF-gemensam direktivreglering ändå skulle föreslås. Redan som 
grundtanke framstår egentligen denna idé som dömd att misslyckas, och 
1700 ändringsförslag senare kan vi konstatera att misslyckandet är ett 
faktum. Men vad är det då som gör direktivförslaget så olämpligt utformat? 
Som visats i kapitel 3 så föranleder den föreslagna utformningen en stor 
mängd problem, vilka i synnerhet gör sig gällande för PE-branschen.  
 
Den huvudsakliga anledningen till att PE-branschen kommer att drabbas 
särskilt hårt är att direktivförslaget framför allt fokuserar på ökad 
informationsgivning. De föreslagna informationsgivningskraven lägger sig 
närmast på en nivå likt den som gäller för börsnoterade bolag, och eftersom 
PE-fonder, till skillnad från t.ex. hedgefonder, framför allt investerar i 
onoterade bolag så kommer PE-branschen att åsamkas mycket stora 
efterlevnadskostnader. I den tidigare nämnda FSA-rapporten beräknas t.ex. 
PE-branschen åsamkas en engångskostnad på smått osannolika 801 miljoner 
euro vid direktivets implementering, och därefter fortlöpande – av direktivet 
föranledda – merkostnader om 281 miljoner euro per år. Enligt dessa 
                                                                                                                            
påvisas på den europeiska PE-marknaden (Thomsen, Should Private Equity be Regulated?, 
s. 104 f.) 
284 Se t.ex. Cao and Lerner, The Performance of Reverse Leveraged Buyouts och Ernst & 
Young, Challenges in a new world – How do private equity investors create value? 
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beräkningar är PE-branschen den AIF-kategori som skulle drabbas i särklass 
hårdast av direktivförslaget, trots att PE-verksamheten enligt 
direktivförslagets egen motivering inte innebär de systemstabilitetsrisker 
som använts som ett av de tyngst vägande skälen för direktivets 
nödvändighet. Av denna anledning är det därmed svårt, för att inte säga 
omöjligt, att inte ifrågasätta proportionaliteten av dessa konsekvenser för 
PE-branschen. Om man sedan tittar på de av direktivet orsakade 
kostnaderna för hela AIFM-sektorn så beräknas dessa till en hissnande 
engångskostnad om 3,2 miljarder euro samt årliga merkostnader om 311 
miljoner euro. Lägg därutöver till de svåra konsekvenser som direktivet 
innebär för de europeiska PE-investerarna – ett 54 % mindre fondutbud och 
ett avkastningsbortfall (för alla AIF-investerare) på minst 1,4 miljarder euro 
per år – och det blir mycket svårt att se hur direktivet kan anses motiverat; i 
synnerhet med ett ”ökat investerarskydd” som förevändning!285

 
  

Om man från lagstiftarhåll anser att t.ex. risken för intressekonflikter inte är 
tillfredsställande reglerad så kan det förvisso vara rimligt att utöka 
regleringen på detta område, men det får inte för den sakens skull skapa 
skeva konkurrensförhållanden. En sådan reglering skulle kunna göras på en 
mängd sätt vilka alla hade varit bättre än direktivförslagets lösning, t.ex. i 
form av bolagsrättslig lagstiftning med stadganden innehållande högre 
informationsgivningskrav för alla privata placerare vilka förvärvar ett 
kontrollerande inflytande (t.ex. 50 %) i ett portföljbolag. En sådan lösning 
skulle, i motsats till direktivförslagets dito, leda till att konkurrensen på PE-
marknaden även fortsättningsvis skulle ske på lika villkor. 
 
Ytterligare exempel på olämpligheten i direktivförslagets utformning är 
reglerna om oberoende värderare, reglerna om utnyttjanden av 
hävstångseffekter samt kapitaltäckningsreglerna. På alla dessa punkter 
förefaller lagstiftaren ha utformat reglerna med hedgefonders verksamhet i 
åtanke, utan att beakta olämpligheten i att bestämmelserna även kommer att 
träffa PE-fondförvaltare. I PE-verksamheten föreligger inget behov av en 
oberoende värderare, men ändå skall tillsättandet av en oberoende värderare 
vara obligatoriskt. I en PE-fond kan investerare varken inträda eller utträda 
under fondens löptid, varför värderingen av fondtillgångarna inte har någon 
betydelse i spekulationshänseende. Inte heller gällande förvaltararvodet har 
värderingen någon betydelse då detta är grundat på dels en förutbestämd 
management fee och dels en avtalad procent på den realiserade vinsten. Med 
andra ord föranleder kravet på tillsättandet av en oberoende värderare en 
kostnad för PE-förvaltaren utan att den motverkar några påvisade risker, och 
detta kan knappast ses som lämpligt.  
 
I reglerna om hävstångsutnyttjanden anges det dels att AIF-förvaltares 
belåning skall föranleda särskilda informationsskyldigheter, dels att EU-
kommissionen skall kunna sätta gränser för hävstångsutnyttjanden (framför 
allt aktuellt för hedgefonder). Som jag ser det förefaller det tämligen 
bakvänt att sätta upp betungande skyldigheter för PE-fondförvaltare i 

                                                 
285 FSA, Charles River Report, s. 61 f. samt 112 ff. 
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egenskap av representanter för låntagaren. De lånevillkor som ges till PE-
ägda portföljbolag skiljer sig inte från de som erbjuds till andra företag286

 

 
varför en betungande informationsskyldighet gällande just dessa bolags 
belåning framstår som märklig och omotiverad. Om lagstiftaren anser att för 
höga skuldsättningsnivåer är ett problem så borde rimligen kraven på 
långivaren skärpas, inte på låntagaren. Om kraven på långivaren skärps så 
kommer detta att försvåra låntagande för olämpliga låntagare, men inte 
lämpliga sådana. Om däremot kraven skärps på låntagarsidan så påverkar 
detta såväl lämpliga som olämpliga låntagare, vilket förefaller onödigt. 

Kapitaltäckningsreglerna är vidare även de mer eller mindre meningslösa då 
de syftar till att tillförsäkra att ordnade likvidationer av PE-förvaltarbolagen 
ska kunna genomföras. PE-förvaltare bedriver inte någon verksamhet i det 
egna bolaget vilken föranleder någon särskild likvidationsrisk varför jag har 
svårt att se behovet av den föreslagna kapitalreserven. Dels tar 
portföljbolagen själva upp sina egna lån, dels är PE-förvaltarens löpande 
inkomster stabila och förutsägbara (årlig, förutbestämd management fee). 
Att trots detta kräva att PE-företag skall upprätthålla en kapitalreserv på 
motsvarande en fjärdedel av företagets årliga utgifter framstår enligt min 
mening som helt opåkallat, och dessutom kontraproduktivt då det sannolikt 
är investerarna som kommer att behöva finansiera denna kapitalreserv. 
 
Alternativ till det föreslagna AIFM-direktivet 
Det mesta av det som ur PE-synpunkt är fel med AIFM-direktivet kan 
följaktligen summeras till två saker: dels görs det för liten skillnad mellan 
olika AIF-förvaltare (vilket leder till en oproportionerlig tillämpning för PE-
företag), dels snedvrider det konkurrensen mellan PE-företag och andra 
aktörer på PE-marknaden. Men tanken med en harmoniserad reglering av 
private equity är enligt min mening inte så dum i sig själv, problemet är bara 
utförandet i det aktuella förslaget. PE-marknaden är till sin natur 
synnerligen internationell och gränsöverskridande, och självklart skulle 
onödiga problem undanröjas om PE-företag inte behövde bekymra sig med 
att tillgodose olika krav i olika länder. AIFM-direktivets tanke med ett 
EU-pass för PE-förvaltare är därmed i grund och botten mycket bra, men det 
finns bättre sätt att utforma regleringen på. Ett lämpligt sätt att EU-reglera 
private equity skulle enligt min mening vara att utforma ett direktiv som 
endast tog sikte på private equity-förvaltare, inte på AIF-förvaltare som 
grupp. Som visats i kapitel 2 är PE-branschen i sig själv ganska brokig och 
skillnaderna mellan en liten VC-fond och en stor buyout-fond kan ofta vara 
mycket stora. I ett PE-specifikt direktiv skulle därför större hänsyn kunna 
tas till dessa skillnader som finns bara inom private equity-branschen, varpå 
mängden missriktade krav skulle reduceras kraftigt. Direktivet skulle vidare 
kunna utformas på så sätt att det ställde upp en mängd principiella 
minimikrav, varigenom färre lagändringar skulle behöva göras i de 
medlemsstater där regleringen redan i nuläget är mer eller mindre 
tillfredsställande. Slutligen skulle direktivet omfatta alla aktörer på PE-
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marknaden, dvs. även aktörer som inte är PE-företag/fonder men ändå 
konkurrerar med dessa, exempelvis koncernägda eller statliga PE-aktörer. 
 
Men är en harmoniserad lagstiftning då det enda alternativet? Nej, jag anser 
inte det. Det första och kanske allra mest uppenbara alternativet till en 
harmoniserad lagstiftning är att inte göra någonting, dvs. att låta saker förbli 
som de är. Detta är kanske emellertid inte helt realistiskt med tanke på den 
process som redan är igång, så ett något mer realistiskt alternativ skulle vara 
att utöka den befintliga självregleringen i branschen – t.ex. på det sätt som 
EVCA föreslagit i sin svarsrapport till kommissionen.287

 

 I detta förslag 
uppgav EVCA att den europeiska PE-branschen är beredd att inom tolv 
månader dels ta fram en uniform europeisk självreglering vilken skulle 
behandla de riskområden som belysts i direktivförslaget, dels inrätta ett 
tillsynsorgan för att övervaka dess efterlevnad. Detta tillsynsorgan skulle i 
sin tur underställas EU:s och medlemsstaternas myndigheters tillsyn. Då 
detta självregleringsdokument skulle bestå av principer snarare än 
uttryckliga bestämmelser skulle denna lösning kunna tillåta en större 
flexibilitet än vad AIFM-direktivet gör, varför en bättre anpassning till 
medlemsstaternas befintliga lagstiftning sannolikt skulle kunna uppnås. En 
potentiell nackdel skulle å andra sidan kunna vara att det finns en risk att 
tillsynen inte skulle utövas lika opartiskt och effektivt. 

Utöver PE-branschens självreglering utgör även nationella åtgärder ett 
alternativ till EU-reglering, och här anser jag att ett första steg skulle kunna 
vara att PE-verksamheten skulle underställas Finansinspektionens tillsyn. 
Finansinspektionen utövar redan idag tillsyn över fondbolag och 
värdepappersbolag så varför inte även PE-företag skulle kunna underställas 
denna tillsyn ser jag inga direkta skäl för. En nackdel med detta är att det 
sannolikt skulle krävas en ny lag eller i vart fall vissa lagändringar, men å 
andra sidan tror jag det skulle kunna råda bot på delar av den upplevda 
bristen på PE-företags transparens.  
 
Framtiden 
Oavsett vilket av de ovanstående alternativen som egentligen vore det bästa 
så får det hållas som tämligen osannolikt att AIFM-direktivet i detta skede 
skulle gå om intet. Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen 
kommer att fortsätta diskutera frågan under våren och försommaren 2010 
och förhoppningsvis blir slutprodukten betydligt bättre än ursprungs-
förslaget. Europeiska rådets kompromissförslag har redan kommit tillrätta 
med en stor del av direktivets grundläggande brister, men faktum kvarstår: 
ett direktiv som kräver 1700 ändringsförslag är inget bra direktiv. 
 
Under lagstiftningsprocessens gång har tydliga politiska läger 
utkristalliserats och trots att det inom rådet nu finns en tillräcklig majoritet 
för att anta det spanska kompromissförslaget såsom rådets officiella förslag 
så har detta inte gjorts, framför allt med anledning av det brittiska (och 
amerikanska) motståndet. Storbritannien och USA utgör de i särklass största 
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AIF-marknaderna i världen, och det är lätt att förstå att de inte är fullt lika 
entusiastiska över direktivförslaget som Frankrike och Spanien där AIF-
marknaderna är betydligt mindre. 
 
Det råder emellertid inte oenighet om allt i det föreslagna direktivet – 
tvärtom förefaller parterna faktiskt vara överens om de flesta av de verkligt 
stora frågorna, med undantag för de viktiga tredjelandsreglerna. Då enighet 
trots allt råder på en mängd områden är det möjligt att förutspå att vissa 
grundkomponenter kommer att ingå i det slutliga AIFM-direktivet. 
Exempelvis kan vi vara tämligen säkra på att AIF-förvaltning kommer att 
göras tillståndspliktig, och förvaltarföretagen kommer att behöva uppfylla 
ett stort antal krav angående kapitalreserver, arvoderingsmodeller, 
förvaringsinstitut samt informationsgivning avseende systemstabilitets-
risker. Vi kan även vara säkra på att tanken med EU-passet kommer att 
bevaras och att någon form av särreglering kommer att införas beträffande 
tredjelandsbaserade fonder och förvaltare, även om utformningen av dessa 
regler är högst omstridd och i dagsläget oviss. 
 
Personligen anser jag att direktivet borde skrivas om från grunden och då i 
form av flera, mer specifika direktiv. Som motivering till varför ett helt nytt 
direktiv kan vara nödvändigt vill jag återknyta till uttalandet av Europa-
parlamentarikern Jean-Paul Gauzès, i vilket han menade att finanskrisen lärt 
oss att ”allt måste regleras”.288

                                                 
288 

 Gauzès är förvisso inte den som står bakom 
det ursprungliga AIFM-direktivet, men hans uttalande symboliserar precis 
allt som är fel med det – fokus har legat på att reglera, inte på att reglera 
rätt.  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-66078-341-12-50-907-
20091207STO66063-2009-07-12-2009/default_en.htm 
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