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Forord 

Denne avhandlingen er skrevet som en del av en mastergrad i rettsvitenskap ved 

Universitetet i Oslo. Arbeidet med avhandlingen har vært drevet av et ønske om å tilføre verdi 

til en bransje som undertegnede finner interessant. Dette skyldes blant annet den sterke 

veksten i hedgefondindustrien de siste årene og ikke minst regelverksutviklingen i Norge. 

Ideen bak problemstillingen ble presentert av Markus Rudling, administrerende direktør i 

Salus Alpha Financial Services Nordic Ltd.  

 

Under arbeidet med avhandlingen har undertegnede fått mange gode innspill fra sentrale 

aktører i bransjen og representanter fra myndighetene. Disse fortjener en takk. Dette gjelder 

blant annet: 

 

- Anders Hoff og Andreas Peterson Warren – rådgiver og førstekonsulent ved seksjon 

for verdipapirinstitusjoner i Finanstilsynet. 

- Bernt Olav Steinland – partner i advokatfirmaet Selmer DA. 

- Peter C. Warren – administrerende direktør og investeringsdirektør i 

forvaltningsselskapet Warren Capital AS. 

- Ragnhild Wiborg – fondsforvalter i Wiborg Kapitalförvaltning AB, forvalter av det 

svenske spesialfondet Consepio. 

- Tor Hvidsten – avdelingsleder Compliance i KLP Kapitalforvaltning AS. 

- William Härter – administrerende direktør i Prefactor Asset Management AS. 

 

Til slutt rettes en takk til undertegnedes veileder for nyttige diskusjoner og en god 

oppfølgning.  

 

Oslo, 10. november 2011. 
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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

Denne avhandlingen behandler det rettslige rammeverket for spesialfond. Dette er en 

type verdipapirfond, også omtalt som hedgefond. Avhandlingen vil ta for seg de 

viktigste problemstillingene knyttet til kapitalforvaltning i spesialfond. Hovedtemaet er 

de rettslige rammer fondets investeringsaktiviteter er undergitt og de regler som søker å 

gi en tilstrekkelig investorbeskyttelse. Avhandlingen vil gi en fremstilling og vurdering 

av regelverket. I tillegg vil forslag til endringer i lovgivningen bli presentert underveis.  

 

Siden 2003 har det pågått et større arbeid ledet av Finansdepartementet og 

Finanstilsynet med å kartlegge og utrede hvorvidt spesialfond bør tillates markedsført 

og solgt i Norge, hvilke virkninger dette vil ha og eventuelt hvordan disse reglene bør 

utformes.
1
 Arbeidet har resultert i egne regler om spesialfond som er inntatt i lov om 

verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 (vpfl.) og i enkelte forskrifter til denne loven. 

Reglene trådte i kraft 1. juli 2010.  

 

Frem til reglene om spesialfond trådte i kraft begrenset vpfl. hvilket investeringsmandat 

et fond kunne operere med. Reglene begrenset særlig fondets valg av 

investeringsstrategier og hvilke aktiva det kunne plassere sine midler i. For hedgefond 

var dette problematisk ettersom de ofte har et vidt investeringsmandat med utstrakt bruk 

av alternative investeringsstrategier. For å få hedgefond regulert under norsk 

lovgivning, har det nye regelverket gjort unntak fra flere sentrale bestemmelser i vpfl. 

Utfordringen for lovgiver har vært å skape et reguleringsregime som gjør det attraktivt å 

forvalte slike fond under norsk jurisdiksjon. På den annen side har man forsøkt å gi 

investorene en nødvendig beskyttelse. I tillegg gjør de samfunnsmessige interesser seg 

gjeldende. I første rekke er dette hensynet til finansiell stabilitet. Et sentralt 

                                                 

1
 Finanstilsynet (2004) s. 7. 
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forskningsspørsmål i denne avhandlingen er om regelverket har funnet den optimale 

balansen mellom disse hensynene. 

 

 

1.2 Rettskilder 

1.2.1 Lov, forarbeider og forskrifter 

Lovteksten har en sentral rolle når det gjelder reguleringen av spesialfond. I 

utgangspunktet gjelder alle reglene i vpfl., hvis ikke de positivt er unntatt i loven. Dette 

fremgår av lovens systematikk og uttrykkelig av vpfl. § 1-1 (2). 

 

Ettersom lovreglene er av nyere dato, må det legges til grunn at lovgiver har løst de 

fleste spørsmål som antas å bli aktuelle i fremtiden. Imidlertid vil nye lover også ha 

visse ulemper, typisk ved at nye begreper eller skjønnsmessige bestemmelser enda ikke 

har fått fastlagt sitt innhold gjennom rettspraksis og annen praksis. I en slik situasjon vil 

normalt lovens forarbeider tillegges stor vekt ved tolkningen og praktiseringen av 

reglene. Lovens forarbeider finnes i Ot. prp. nr. 36 (2007-2008) Om lov om endringer i 

lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. og Innst. O. nr. 59 (2007-2008) Om lov 

om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.  

 

I tillegg til endringene i vpfl., er det også gjort endringer i følgende forskrifter med 

henblikk på spesialfond:  

 Forskrift av 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond. 

 Forskrift av 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond. 

 Forskrift av 8. juli 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske 

verdipapirfond. 

 Forskrift av 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater 

(derivatforskriften). 

 Forskrift av 6. januar 2003 nr. 10 om differensiering av 

forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler. 

 Forskrift av 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske 

rapportering. 
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Det er videre nødvendig å si noe om det lovarbeidet som foregår på 

verdipapirfondsområdet. I oktober 2009 nedsatte Finanstilsynet en arbeidsgruppe som 

skulle vurdere behovet for en ny vpfl. Bakgrunnen for dette var gjennomføringen av 

direktiv 2009/65/EF (UCITS IV-direktivet) med nasjonal gjennomføringsfrist 1. juli 

2011. Arbeidet resulterte i en arbeidsgrupperapport med forslag til ny vpfl. som ble 

avgitt 15. juni 2010.
2
  Basert på dette arbeidet ble Prop. 149 L (2009-2011) lagt frem, 

16. september 2011, for Stortinget med forslag til ny lov om verdipapirfond. En ny vpfl. 

med tilhørende forskrifter kan tidligst ventes å tre i kraft 1. januar 2012.
3
 Ifølge 

lovforslaget vil spesialfondsregelverket samles i §§ 7-2 til 7-7.
4
 Det er ikke gjort 

betydelige endringer i det materielle innholdet i forhold til reglene i nåværende vpfl. I 

tillegg til forslaget til ny vpfl., vil direktiv 2011/61/EF (AIFM-direktivet) få betydning 

for det norske spesialfondsregelverket. Direktivet ble vedtatt 27. mai 2011 og trådte i 

kraft 21. juli 2011 med nasjonal gjennomføringsfrist 22. juli 2013.
5
 På bakgrunn av 

arbeidet som foregår på verdipapirfondsområdet, nasjonalt og på EU-nivå, vil det mest 

sannsynlig bli gjort både materielle og strukturelle endringer i de nåværende 

spesialfondsreglene. Denne avhandlingen behandler regelverket som gjelder per 1. 

september 2011.  

1.2.2  Bransjepraksis og «god skikk»-normer 

I Norge ble de første spesialfondene etablert i november 2010 med konsesjon fra 

Finanstilsynet.
6
 Følgelig har det ikke nedfelt seg noen bransjepraksis i løpet av denne 

korte tidsperioden.  

 

På internasjonalt nivå har bransjen for hedgefond hatt en markant utvikling i omsetning 

og antall aktører det siste tiåret. Som en følge av denne veksten og kritikk fra 

myndighetenes side har bransjen selv utarbeidet flere «god skikk »-normer og 

                                                 

2
 Finanstilsynet (2010). 

3
 Opplysninger fra Finansdepartementets hjemmesider og telefonsamtale med Finansdepartementets 

finansmarkedsavdeling.  

4
 Prop. 149 L (2009-2011) s. 122. 

5
 Arbeidet med AIFM-direktivet kan følges fortløpende på EUs hjemmesider: 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments_en.htm. 

6
 Opplyst per telefon av Finanstilsynet. 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/alternative_investments_en.htm
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retningslinjer som hedgefond bør følge. Det er nødvendig å fremheve at dette kun er 

retningslinjer, og ikke rettslig bindende bestemmelser. Det er i siste omgang opp til den 

enkelte fondsforvalter å avgjøre om normene skal følges. Det er særlig to sett av normer 

som har fått stor tilslutning.
7
 

 

I Storbritannia er det the Hedge Fund Standards Board (HFSB) som er ansvarlige for å 

forvalte «god skikk»-normene som er utarbeidet av the Hedge Fund Working Group 

(HFWG). HFWG er satt sammen av 14 av verdens ledende hedgefondforvaltere og i 

2008 publiserte de sine første «god skikk»-normer for forvaltere av hedgefond. Siden 

har over 60 hedgefondforvaltere sluttet seg til normene, og observasjoner viser at stadig 

flere forvaltere velger å følge disse. 

 

I USA er det the President’s Working Group on Financial Markets (PWG) som har 

utgitt «god skikk»-normer benevnt the Report of the Asset Managers’ Committee 

(RAMC). 

 

Begge de ovennevnte regelsett har fokus på å øke investorbeskyttelsen, skape 

transparente fondsstrukturer og bidra til hensiktsmessige reguleringsregimer for 

hedgefond. 

 

Normene er internasjonalt anerkjente blant aktører i hedgefondbransjen. Ved at de ulike 

forvalterne slutter seg til normene, styrker det deres troverdighet som seriøse aktører. 

Norske forvaltere vil også være tjent med å etterleve og tilpasse seg disse normene. 

Hvis det viser seg at det norske spesialfondsregelverket tiltrekker seg et større antall 

aktører, er det også nærliggende å anta at det utvikler seg en bransjepraksis på nasjonalt 

nivå. De ovennevnte normene vil i en slik situasjon være retningsgivende.  

 

                                                 

7
 Astleford (2010) s. 33.  
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1.2.3 Reelle hensyn 

Reelle hensyn har hatt en viktig rolle ved utarbeidelsen av regelverket for spesialfond.
8
 

Disse vil også ha betydning for tolkningen og praktiseringen av reglene. Det er særlig 

tre hensyn som har vært vektlagt.  

 

For det første har hensynet til investorbeskyttelse vært av stor betydning ved 

vurderingen av om vpfl. skal legge til rette for at forvaltningsselskaper skal kunne tilby 

spesialfond. Spesialfondsreglene gjør unntak fra flere sentrale bestemmelser i vpfl., og 

tillater dermed et langt videre investeringsmandat. Dette innebærer at man står overfor 

andre former for risiko enn ved investeringer i alminnelige verdipapirfond. Behovet for 

investorbeskyttelse øker med dette utgangspunktet. Spesialfondsreglene gir derfor 

bestemmelser av materiell og strukturell karakter som søker å ivareta dette hensynet.  

 

For det annet bygger reglene på hensynet til spesialfondenes behov for fleksibilitet og 

konkurransedyktige rammevilkår. Tradisjonelt har hedgefond operert med vide og 

fleksible investeringsrammer. Hvis det norske spesialfondsregelverket skal fungere 

optimalt og være attraktivt for forvaltningsselskaper, er det en forutsetning at 

regelverket i større grad gir muligheter for bruk av alternative investeringsstrategier. 

Dette vil ha betydning for om forvaltere av hedgefond vil velge det norske 

reguleringsregimet.  

 

Endelig gjør hensynet til finansiell stabilitet seg gjeldende. Et spesialfond kan virke inn 

på den finansielle stabiliteten gjennom forretningsmessige forbindelser til 

systemkritiske finansinstitusjoner (for eksempel en bank eller et forsikringsselskap) og 

til dels gjennom sin atferd på markedsplassene.
9
 

1.2.4 Sammenfatning 

De viktigste rettskildene på området er loven og dens forarbeider. Videre har reelle 

hensyn spilt en viktig rolle ved utformingen av regelverket. Reguleringen av 

spesialfond er fortsatt en nyvinning, og noe retts-, forvaltnings- eller bransjepraksis har 

                                                 

8
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) side 18-30. 

9
 Axelsen (1999). 
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ikke nedfelt seg enda. For øvrig er spesialfondsregelverket en ren nasjonal 

lovregulering, og ikke et resultat av EØS-avtalen.  

1.3  Avgrensninger 

Reguleringen av spesialfond reiser en rekke problemstillinger. Selv om mange av disse 

er viktige, er det ikke mulig å behandle alle innenfor rammen av denne avhandlingen. 

Det er derfor ikke meningen å gi en fullstendig fremstilling av regelverket som sådan. 

Nedenfor gis det en kort oversikt over hvilke temaer og problemstillinger som er utelatt 

i avhandlingen. 

 

Først og fremst vil de skatterettslige aspekter ikke behandles. Regler om skatteplikt, 

fradragsrett og tidfesting faller således utenfor.  

 

Videre avgrenses avhandlingen mot internasjonale reguleringer av hedgefond. I første 

omgang er det EØS-regler som er interessant for Norge. I EU har det de siste årene 

pågått et større arbeid med å utrede en mulig regulering av sektoren for alternative 

investeringer.
10

 Dette resulterte i AIFM-direktivet.
11

 Som nevnt under punkt 1.2.1 vil 

ikke disse behandles. Det er likevel nødvendig å vurdere og sammenligne det norske 

regelverket opp mot reglene i andre velfungerende jurisdiksjoner for hedgefond.  

 

Av plasshensyn avgrenses avhandlingen mot flere av de materielle reglene for 

spesialfond. Dette gjelder først og fremst: 

- Regler om forvaltningsgodtgjørelse. 

- Regler om markedsføring og salg av andeler i utenlandske spesialfond i Norge. 

- Spesialfonds handel av derivater. Under avhandlingens punkt 4.2 vil unntakene 

som er gjort fra derivatforskriften for spesialfond ikke behandles.  

1.4 Videre fremstilling 

Avhandlingen vil gjøre rede for de sentrale reglene om kapitalforvaltning i spesialfond. 

Dette omfatter blant annet bestemmelsene om investeringsområde og krav til 

                                                 

10
 Med alternative investeringer siktes det blant annet til eiendom, hedgefond, råvarer, strukturerte 

produkter og private equity. Se nærmere i Reppen (2007) s. 11. 

11
 Council of the European Union (2011). 
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diversifisering, henholdsvis absolutte og relative plasseringsregler. I forlengelsen av 

dette drøftes reglene om låneopptak, utlån av finansielle instrumenter, sikkerhetsstillelse 

og shortsalg. Videre behandles reglene om utstedelse og innløsning av fondsandeler. 

Det er også nødvendig å vurdere hvilken kundegruppe spesialfond tillates markedsført 

og solgt til. Den siste delen av avhandlingen vil i stor grad konsentrere seg om særlige 

krav som stilles til spesialfond. 

 

Avhandlingen har en komparativ metodikk der reglene om alminnelige verdipapirfond 

og spesialfond fremstilles og sammenlignes. Videre vil det under hvert hovedtema gis 

en særskilt vurdering av reglene om spesialfond.  

2 Definisjon og beskrivelse av begrepene hedgefond og spesialfond 

Det er nødvendig med en nærmere beskrivelse av begrepene spesialfond og hedgefond. 

I flere dokumenter som ligger til grunn for utarbeidelsen av spesialfondsregelverket, 

brukes begrepene om hverandre. Dette er upresist og medfører ikke riktighet. 

Begrepene må holdes fra hverandre.  

 

Det eksisterer ingen legaldefinisjon eller noen enhetlig definisjon av hedgefond i norsk 

rett. Det finnes heller ingen universell definisjon av begrepet.
12

 Hedgefond brukes om 

mange ulike typer selskaper og fond. Det brukes også om formuesmasser som ikke er 

noe verdipapirfond i henhold til den norske vpfl. eller annen utenlandsk 

fondslovgivning. Begrepet brukes uavhengig av type investorer, forvaltere, 

investeringsstrategier, organisasjonsformer og godtgjørelsesordninger. 

 

Hedgefond har sin opprinnelse i USA og U.S. Securities and Exchange Commission 

(SEC) definerer det på følgende måte:
13

  

 

                                                 

12
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 10 og 11, Astleford (2010) s. 50, Reppen (2007) s. 120 og definisjon 

utarbeidet av HFSB: http://www.hfsb.org. 

13
 http://www.sec.gov/answers/hedge.htm 
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«Like mutual funds, hedge funds pool investors' money and invest those funds in 

financial instruments in an effort to make a positive return. Many hedge funds seek to 

profit in all kinds of markets by pursuing leveraging and other speculative investment 

practices that may increase the risk of investment loss.» 

 

Ved utformingen av spesialfondsregelverket i Norge har det blitt foreslått at en norsk 

oversettelse av hedgefond skal være «sikringsfond». Det er særlig aktørene i bransjen 

som har fremmet dette forslaget. Begrunnelsen er at de første hedgefondene i USA 

benyttet seg av en rekke investeringsstrategier for å sikre seg mot kursfall (blant annet 

shortsalg), og derav fikk man begrepet «hedge» som betyr å sikre seg. På den annen 

side har det også vært foreslått navn som «risikotakingsfond».
14

 Dette skyldes i stor 

grad at enkelte hedgefond tar en høy risiko. 

 

På bakgrunn av det ovennevnte er det vanskelig å gi en definisjon av begrepet 

hedgefond. Som et utgangspunkt må det legges til grunn at hedgefond omfatter flere 

ulike fondskonstruksjoner med visse felles kjennetegn:
15

  

 Et mål om absolutt avkastning. Dette innebærer at hedgefond søker positiv 

avkastning uavhengig av markedsutvikling. Hedgefond følger ikke en bestemt 

referanseindeks, i motsetning til de fleste alminnelige verdipapirfond. 

 Investeringene er ofte giret. Dette gir mulighet til å holde en 

investeringsposisjon med større verdi enn egenkapitalen. Den vanligste måten å 

gire en investering på er ved lånefinansiering eller bruk av derivater. 

 Shortsalg. Dette innebærer at investorer selger lånte aksjer. Poenget er å tjene 

penger på kursfall ved å kjøpe samme aksjer til en lavere kurs og levere disse 

tilbake.  

 Bruk av derivater. Derivater er finansielle instrumenter hvor prisen er avledet fra 

et underliggende instrument. De enkleste typene er opsjoner, forwards og 

futures. 

 Et vidt investeringsmandat.
16

 Dette gir muligheter til å investere i et stort antall 

ulike aktivaklasser, herunder råvarer og valuta. 

                                                 

14
 Se uttalelser fra NHH-forsker Marita Kristiansen i Dagens Næringsliv 12. november 2010. 

15
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 10 og 11 og Astleford (2010) s. 51. 
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 Høye forvaltningskostnader. Tradisjonelt har kostnadene forbundet med 

hedgefond vært høyere enn kostnadene i alminnelige verdipapirfond. Det er ikke 

uvanlig med en årlig forvaltningsavgift på to prosent av forvaltningskapitalen og 

et resultatavhengig honorar på 20 prosent av netto avkastning. 

 Forvaltere er medeiere i fondet. Forvaltere av hedgefond har vanligvis investert 

sine personlige midler i fondet. De deler dermed både oppside- og nedsiderisiko 

sammen med de øvrige investorene i fondet. Dette er med på å sikre 

sammenfallende interesser mellom investorer og forvaltere. 

 Begrenset innsyn. Det har tradisjonelt sett vært vanskelig for allmennheten å få 

innsyn i forvaltningen av hedgefond.  

 

I motsetning til begrepet hedgefond, er spesialfond et nasjonalt begrep som er utviklet 

av norske myndigheter. Etter at reglene for spesialfond trådte i kraft, er begrepet 

spesialfond å finne flere steder i vpfl. Det finnes for eksempel i §§ 1-1 (2), 3-2 (1) og 4-

9a (1). Begrepet er likevel ikke uttrykkelig definert i noen av lovens bestemmelser. Det 

nærmeste man kommer en definisjon er i §§ 1-2 (1) nr. 2 og 3-2 (1). I den første 

bestemmelsen er spesialfond definert som «verdipapirfond som er betegnet spesialfond 

i stadfestede vedtekter.» I § 3-2 (1) heter det at «spesialfond skal fremgå av fondets 

navn.» Videre heter det at det bare er «spesialfond som kan nytte betegnelsen i sitt 

navn.» Lovens bestemmelser gir således ingen uttømmende materiell definisjon. 

 

Lovens forarbeider henviser i stor utstrekning til de felles kjennetegn som er redegjort 

for ovenfor. Det er imidlertid viktig å fremheve at forarbeidene legger til grunn at 

spesialfond er et snevrere begrep enn hedgefond. Det uttales at «en stor del av disse 

spesialfondene vil være det som ofte omtales som hedgefond.»
17

 Dette har bakgrunn i at 

et spesialfond opprettet i medhold av den norske vpfl. må holde seg innenfor rammene 

lovgiver har utarbeidet. Dette er en absolutt forutsetning for å få konsesjon fra 

Finanstilsynet til å markedsføre og selge andeler i spesialfond til norske investorer. Det 

                                                                                                                                               

16
 Reppen (2007) s. 128-132 gir en nærmere beskrivelse av de viktigste investeringsstrategiene i 

hedgefond. 

17
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 10. 
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er derfor riktig å omtale spesialfond som en regulert form for hedgefond. Denne 

definisjonen er også lagt til grunn av Finansnæringens Fellesorganisasjon.
18

  

 

For øvrig nevnes det at Finanstilsynet på sine nettsider i stor grad beskriver spesialfond 

i samsvar med det som er nevnt ovenfor.
19

 

 

Figur 1 oppsummerer forholdet mellom hedgefond og spesialfond: 

 

Liten sirkel illustrerer spesialfond. Dette er en type 

verdipapirfond, og følger vpfl. regler med 

de særregler som gjelder for dem. Stor sirkel illustrerer  

alle fondstyper som kan betegnes hedgefond.  

3 Bakgrunn og aktualitet 

3.1 Generelle utviklingstrekk og markedsstørrelse 

Det første hedgefondet ble etablert i 1949 av sosiologen Alfred W. Jones i USA. Fondet 

opererte hovedsakelig med to investeringsstrategier: «long » og «short». Strategiene 

innebærer at man kjøper aksjene man tror har det største potensialet til kursstigning, og 

shortselger aksjene man tror vil falle i verdi. Slik kunne fondet tjene penger i både 

stigende og fallende markeder.  Dessuten ble en tredje investeringsstrategi også anvendt 

– å lånefinansiere investeringene. Dette åpnet for meget høy avkastning på 

investeringene.  

 

I løpet av 1960-årene var interessen for hedgefond stor, særlig etter at Jones leverte en 

avkastning som var 87 prosent høyere enn det beste aksjefondet i USA. Dette resultatet 

                                                 

18
 http://www.fno.no/no/Hoved/Fakta/Verdipapirer-og-kapitalforvaltning/Faktaark-verdipapirer-og-

kapitalforvaltning-A---A/Hedgefond--spesialfond/ 

19
 Finanstilsynet (2010). 

 

     hedgefond 
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og børskollapsen i 1987 var årsaken til at det ble etablert mange hedgefond. I 1998 

hadde antallet hedgefond vokst til 3300 med en total forvaltningskapital på 375 

milliarder USD.
20

 På grunn av den økende interessen for hedgefond, har det siden år 

2000 blitt foretatt en rekke lovendringer i ulike jurisdiksjoner som tillater at hedgefond 

markedsføres til en videre krets av investorer. Dette gjelder blant annet Frankrike, 

Tyskland, Sverige og Danmark.
21

 Som et resultat av den samme interesseutviklingen i 

Norge ble det tillatt å markedsføre og selge spesialfond fra 1. juli 2010.  

 

Ifølge det anerkjente analyseinstituttet for hedgefond, Hedge Fund Research (HFR), var 

den samlede kapitalen under forvaltning i hedgefond på 1917 milliarder USD på 

verdensbasis per 1. januar 2011.
22

 Det er anslått at totale midler under forvaltning i 

nordiske hedgefond utgjør rundt en prosent av verdens samlede midler under 

forvaltning i hedgefond. Observasjoner av det nordiske markedet tyder på at det fortsatt 

er under utvikling. Det er videre flere internasjonale aktører som forventer en sterk 

vekst av investeringer allokert til nordiske hedgefond i fremtiden.
23

 

 

På denne bakgrunn kan det konkluderes med at hedgefondindustrien har vist en markant 

utvikling siden 1949. Bransjen er fortsatt i vekst, og særlig i Norden og Norge vil 

hedgefond bli et aktuelt tema fremover. Ikke minst vil utviklingen av denne bransjen 

bero på de rettslige rammer som gis for kapitalforvaltning i slike fond.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 Reppen (2007) s. 122. 

21
 Astleford (2010) s. 318-337 og Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 13-15. 

22
 Den eksakte størrelsen er noe usikker. Dette skyldes blant annet at hedgefondindustrien mangler 

autoritative analyser og sentrale statistikker, at det opereres med ulike definisjoner av hedgefond og at 

industrien utvikler seg svært raskt. 

23
 SEB (2010) s. 19. 
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Figur 2 viser estimert antall hedgefond og forvaltningskapital i hedgefond på 

global basis i perioden 1999-2010. 

 

I Norge er det per 15. august 2011 registrert seks spesialfond med konsesjon fra 

Finanstilsynet.
24

 

3.2 Aktører 

Spesialfondsregelverket er regulert i vpfl. Organiseringen av et spesialfond følger derfor 

de alminnelige reglene i loven. Figuren nedenfor gir en oversikt og en kort beskrivelse 

av de mest sentrale aktørene ved forvaltningen av et verdipapirfond. Dette vil bli lagt til 

grunn i avhandlingens videre fremstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

24
 Opplyst per telefon av seksjon for verdipapirinstitusjoner i Finanstilsynet. 

Verdipapirfond 

(spesialfond) 

 

Depotmottaker 

Forvaltningsselskap 

Andelseier 

Revisor og 

Finanstilsynet 
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3.2.1 Andelseier 

En andelseier er definert i vpfl. § 1-2 (1) nr. 6 som «enhver som eier part i et 

verdipapirfond.» Dette omfatter både fysiske og juridiske personer som ved innskudd i 

fondet får utstedt andeler. Videre er andelseiernes rådighet og ansvar regulert i § 3-1. 

En andelseier har ikke noen direkte innvirkning på forvaltningen av fondet. Driften 

utøves av forvaltningsselskapet. En andelseier har heller ikke rett til å forlange deling 

eller oppløsning av verdipapirfondet, jf. § 3-1 (2). Når det gjelder andelseiernes ansvar, 

er dette begrenset til andelsinnskuddet de har gjort, jf. § 3-1 (4). 

 

Vpfl. § 3-1 kan etter sin ordlyd gi inntrykk av at andelseierne ikke har særlige 

muligheter for å ivareta sine interesser. Dette er ikke riktig. § 3-1 må sammenholdes 

med øvrige bestemmelser i vpfl., som ivaretar andelseiernes interesser. Dette gjelder 

blant annet følgende: 

 § 2-6 (2) gir andelseierne rett til å utpeke en tredjedel av styremedlemmene i 

forvaltningsselskapet. 

 § 2-11 (1) gir andelseierne rett til å få drøftet spørsmål på valgmøte i forbindelse 

med valg av styremedlemmer i forvaltningsselskapet. 

 § 3-4 (2) oppstiller krav til at endringer i verdipapirfondets vedtekter må være i 

andelseiernes interesse.  

 §§ 6-1 til 6-5 gir regler om innsyn og pålegger forvaltningsselskapet en 

omfattende løpende informasjonsplikt. Reglene gir blant annet rett til å få 

beregnet og kunngjort andelsverdier regelmessig, rett til å få utstedt andelsbrev 

og rett til opplysninger om andelsbeholdning og avkastning.  

 Kap. 7 pålegger forvaltningsselskapet en ytterligere informasjonsplikt. 

 §§ 6-7 og 6-10 gir regler om utstedelse og innløsning av andeler. 

 

For øvrig bør det merkes at verdipapirfondsforvaltningen er underlagt tilsyn av 

Finanstilsynet, jf. vpfl. § 8-2. Gjennom et slikt tilsyn vil andelseiernes interesser 

ivaretas. Videre er både verdipapirfondet og forvaltningsselskapet som hovedregel 

underlagt både regnskaps- og revisjonsplikt. Dette innebærer at det utarbeides et 

årsregnskap og en årsberetning for hvert regnskapsår. Videre vil disse være revidert av 

en revisor. Dette gir dermed andelseierne en mulighet til å føre kontroll med fondet og 
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forvaltningsselskapets disposisjoner. Det rettslige grunnlaget for regnskapsplikt for 

verdipapirfond er lov om årsregnskap av 17. juli 1998 nr. 56 (rskl.) § 1-2 (1) nr. 6, og 

for forvaltningsselskapet er det § 1-2 (1) nr. 1 eller 2, jf. vpfl. § 2-1. Revisjonsplikt for 

verdipapirfondet og forvaltningsselskapet er hjemlet i lov om revisjon og revisorer av 

15. januar 1990 nr. 2 § 2-1. 

3.2.2 Verdipapirfond 

Et verdipapirfond er definert i vpfl. § 1-2 (1) nr. 1 som en «selvstendig formuesmasse 

oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av 

andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller 

innskudd i henhold til § 4-5 (6).»  

 

Definisjonen omfatter blant annet aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og 

kombinasjonsfond.
25

 Spesialfond oppfyller vilkårene i loven og utgjør dermed en type 

«verdipapirfond» i lovens forstand. Det er likevel en del anerkjente fondskonstruksjoner 

som faller utenfor lovens definisjon. Dette gjelder blant annet syndikerte eiendomsfond, 

private equity-fond og flere hedgefond som ikke er regulert som spesialfond. Dette 

skyldes i stor grad at disse fondene ikke «i det vesentlige består av finansielle 

instrumenter», jf. lovens ordlyd. Disse fondskonstruksjonene omtales som alternative 

investeringer,
26

 og er foreløpig ikke underlagt noen spesifikk regulering foruten den 

alminnelige selskapslovgivningen.
27

 

3.2.3 Forvaltningsselskap 

Et forvaltningsselskap er definert som et «selskap som driver 

verdipapirfondsforvaltning», jf. vpfl. § 1-2 (1) nr. 3. I samme bestemmelsens nr. 4 er 

verdipapirfondsforvaltning definert som «forvaltning av et verdipapirfond herunder salg 

og innløsning av andeler i fondet og kjøp og salg av finansielle instrumenter for 

fondet.» 

 

                                                 

25
 Verdipapirfondenes forening har i sine bransjestandarder definert hvilke krav som må oppfylles for at 

et verdipapirfond skal tilhøre en av disse fondskategoriene. 

26
 Reppen (2007) s. 11. 

27
 AIFM-direktivet vil regulere disse. 
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Det er en forutsetning i vpfl. at forvaltningsselskapet forvalter verdipapirfondet i 

samsvar med lovens bestemmelser.  For å fremheve denne funksjonen har lovgiver i § 

1-4 bestemt at forvaltningsselskaper i medhold av §§ 2-1, 2-12 eller 2-13 har enerett til 

å opprette og forvalte verdipapirfond.  

 

En materiell definisjon av forvaltningsselskap er gitt nærmere i § 2-1 (1). Hovedregelen 

er at det kun er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med tillatelse fra Finanstilsynet 

som kan drive verdipapirfondsforvaltning. Forvaltningsselskapet er forretningsfører for 

verdipapirfondet. I denne egenskap treffer forvaltningsselskapet alle avgjørelser i 

forbindelse med forvaltning av fondet. Nærmere regler om forvaltningsselskapet og dets 

organisering av verdipapirfondsforvaltningen er gitt i vpfl. kap. 2. 

 

3.2.4 Depotmottaker 

En depotmottaker er et «foretak under offentlig tilsyn som oppbevarer de verdiene som 

inngår i et verdipapirfond og mottar innbetalinger og forestår utbetalinger for fondets 

regning», jf. vpfl. § 1-2 (1) nr. 5.  Denne oppbevaringsfunksjonen er blant de viktigste 

oppgavene til en depotmottaker. Videre har depotmottaker en kontrollfunksjon ved at 

den skal kontrollere at andelsverdiene beregnes i samsvar med lov, fondets vedtekter og 

annen forsvarlig praksis, jf. § 5-3 (3). For spesialfond er det gitt særregler som pålegger 

depotmottaker en mer omfattende kontrollfunksjon.  

 

Dette er nærmere redegjort under punkt 9.2 i avhandlingen. I praksis vil en 

kredittinstitusjon, for eksempel en bank, være depotmottaker. Nærmere regler om 

depotmottaker er gitt i vpfl. kap. 5.  

 

3.2.5 Revisor og Finanstilsynet 

Revisor og Finanstilsynet er strengt tatt ikke en del av aktørene ved 

verdipapirfondsforvaltningen. Det er likevel nødvendig å si noe om deres roller. Som 

nevnt under punkt 3.2.1 fører Finanstilsynet tilsyn med både forvaltningsselskapet og 

depotmottaker, jf. vpfl. § 8-2. Tilsynet gjelder først og fremst om 
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verdipapirfondsforvaltningen foregår i samsvar med lov og fondets vedtekter. Videre 

føres det tilsyn med risikoen knyttet til driften av verdipapirfondsforvaltningen.  

 

Revisors rolle er beskrevet ovenfor under punkt 3.2.1. 

 

3.3 Rettstilstanden før ikrafttredelsen av spesialfondsregelverket 

Før vpfl. av 1981 var kollektive investeringer regulert i midlertidig lov om visse former 

for fellesinvesteringer av 19. juni 1970 nr. 62 og den alminnelige selskapslovgivningen. 

Bakgrunnen for vpfl. var blant annet den store fremveksten av selskaper som hentet inn 

midler fra allmennheten for å forvalte disse kollektivt i ulike verdipapirer.
28

  Dette 

utløste et behov for å beskytte investorene. Videre ytret Regjeringen et sterkt ønske i 

Nasjonalbudsjettet av 1980 om å stimulere det norske aksjemarkedet.
29

  Blant annet ble 

det fremmet tiltak om at lovgivningen måtte legge forholdene til rette for selskaper som 

ønsket å drive verdipapirfondsforvaltning. Det er denne utviklingen som er grunnlaget 

for dagens vpfl. 

 

Loven har vært endret en rekke ganger, men det er likevel en del sentrale regler og 

prinsipper som står igjen. Dette gjelder blant annet følgende:  

 Fondet skal gi en sterk investorbeskyttelse, herunder gode innsynsmuligheter for 

andelseierne. 

 Det stilles krav til risikospredning og likvid plassering av fondets midler.  

 Andelseierne har som utgangspunkt rett til å få innløst sine andeler på ethvert 

tidspunkt. 

 Fondet skal ha en likvid struktur og være åpen for tegning alle dager som de 

relevante børsene for fondet er åpne for handel. 

 

Slik vpfl. lød før spesialfondsreglene trådte i kraft var den til hinder for 

investeringsstrategier hedgefond ofte benytter. Dette gjaldt særlig kravene til 

risikospredning, kravene til likvid plassering av verdipapirfondets midler, reglene om 

                                                 

28
 Ot.prp.nr.68 (1980-1981) s. 3. 

29
 Ot.prp.nr.68 (1980-1981) s. 7. 
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lånefinansiering av investeringer og adgangen til å benytte derivater. Begrensningene i 

loven er i stor utstrekning rettet mot fond som måles mot en referanseindeks. Ettersom 

hedgefond søker positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen, er slike 

begrensninger ikke mulig å fastholde overfor slike fond. Vpfl. har opprinnelig heller 

ikke hatt som formål å regulere hedgefond. På bakgrunn av dette gjør 

spesialfondsreglene en rekke unntak fra ovennevnte regler og prinsipper i vpfl.  

 

Til slutt er det nødvendig å kommentere en alminnelig og relativt utbredt misforståelse 

om lovligheten av hedgefond i Norge. Det er ikke riktig at det før vedtakelsen av 

spesialfondsregelverket var ulovlig å etablere, markedsføre og drive hedgefond i Norge. 

Det som imidlertid er riktig er at de fleste hedgefond ikke kunne bli godkjent som 

verdipapirfond etter vpfl., jf. de ovennevnte begrensningene. Dersom et hedgefond ble 

etablert i en annen organisasjonsform, for eksempel som et aksjeselskap eller ansvarlig 

selskap, ville det være fullt lovlig i Norge (under forutsetning av at den valgte 

organisasjonsformen er reell og ikke et forsøk på en omgåelse av vpfl.). I det følgende 

vil avhandlingen kun behandle hedgefond etablert som spesialfond etter reglene i vpfl.  

4 Krav til investeringsområde og likvid plassering av verdipapirfondets 

midler – absolutte plasseringsregler 

4.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Det fremgår av definisjonen av «verdipapirfond» i vpfl. § 1-2 (1) nr. 1 at 

verdipapirfondet «i det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i 

henhold til § 4-5 (6).» Det generelle investeringsområdet er nærmere regulert i § 4-5, 

mens § 4-6 oppstiller krav til likvid plassering av verdipapirfondets midler. 

 

Vpfl. § 4-5 (1) oppstiller en uttømmende liste over hvilke finansielle instrumenter 

kapitalinnskudd i verdipapirfond kan plasseres i. Verdipapirfond kan således ikke innta 

posisjoner i andre finansielle instrumenter eller formuesobjekter enn de som fremgår av 

listen. Listen inneholder følgende finansielle instrumenter: 

1. Omsettelige verdipapirer som angitt i § 1-2 (1) nr. 7. 
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2. Verdipapirfondsandeler 

3. Pengemarkedsinstrumenter 

4. Opsjons- og terminkontrakter knyttet til omsettelige verdipapirer    

5. Valutatermin- og valutaopsjonskontrakter til sikring av valutaeksponering i 

fondets øvrige plasseringer 

6. Andre finansielle instrumenter etter forskrift fastsatt av departementet 

 

Ovennevnte punkt 4, 5 og 6 må videre ses i sammenheng med derivatforskriften, jf. 

vpfl. § 4-5 (2). Forskriften gir nærmere regler om verdipapirfonds handel med derivater. 

 

Videre gir vpfl. § 4-5 (3) (1) regler om plassering av verdipapirfondets midler i andre 

verdipapirfondsandeler. Hovedregelen er at verdipapirfond kan plassere sine midler i 

andre verdipapirfondsandeler, såfremt verdipapirfondene det plasseres i, maksimalt kan 

investere 10 prosent av fondets eiendeler i verdipapirfondsandeler. Videre oppstiller § 

4-5 (3) (2) enkelte modifiseringer for plasseringer i verdipapirfond som ikke omfattes 

av nasjonale regler som gjennomfører direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet) med 

senere endringer. Plasseringer i slike fond skal totalt ikke overstige mer enn 30 prosent 

av verdipapirfondets eiendeler. I tillegg gjelder enkelte særkrav som er gitt i § 4-5 (3) 

(2) nr. 1 til nr. 3.  

 

For et verdipapirfond som plasserer sine midler i et annet verdipapirfond forvaltet av 

samme forvaltningsselskap er det bestemt at det ikke kan påløpe tegnings- eller 

innløsningskostnader, jf. § 4-5 (4). Det er også gitt egne regler om plassering av 

verdipapirfondets kapitalinnskudd i pengemarkedsinstrumenter og som innskudd i bank, 

jf. § 4-5 (5) og (6). Bestemmelsene oppstiller i all hovedsak krav til likviditet og 

muligheter for løpende verdifastsetting. 

 

I § 4-5 (7) er det gitt en generell plasseringsregel som slår fast at et verdipapirfond, 

uavhengig av de øvrige plasseringsregler i § 4-5, alltid kan besitte likvide midler som 

innskudd i bank. I §§ 4-5 (8) og (9) er Finanstilsynet og Finansdepartementet gitt 

muligheter for å fravike enkelte bestemmelser i § 4-5 og gi nærmere presiseringer 

gjennom forskrifter. 
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Vpfl. § 4-6 gir i motsetning til § 4-5 ikke direkte regler om verdipapirfondets 

investeringsområde. Bestemmelsene må likevel ses i sammenheng ettersom § 4-6 

oppstiller krav til aktivaklassene i § 4-5. Hovedinnholdet i § 4-6 er at kapitalinnskudd i 

verdipapirfond kun kan plasseres i finansielle instrumenter som er likvide. Dette er 

ivaretatt gjennom krav til at de ulike finansielle instrumentene blant annet må være 

opptatt til offisiell notering, være omsettelige på et regulert marked i en stat som er part 

i EØS-avtalen eller være omsettelige på et annet regulert marked som fungerer 

regelmessig og er åpent for allmennheten. For pengemarkedsinstrumenter kan man 

fravike første ledd så fremt utstedelsen eller utstederen av pengemarkedsinstrumentene 

er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, jf. § 4-6 (2) (1). I 

tillegg gjelder det særlige krav som fremgår av nr. 1 til nr. 4 i § 4-6 (2). 

 

Avslutningsvis fremheves det at formålet til de ovennevnte plasseringsreglene først og 

fremst er å beskytte investoren og styrke vedkommendes innløsningsrett. Et fond som 

har sine midler plassert i likvide aktiva vil lettere kunne møte store og mange 

innløsningskrav og således redusere risikoen for innlåsning. 

4.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

Etter vpfl. § 1-1 (2) nr. 1 og 2 er spesialfond og forvaltningen av disse unntatt fra lovens 

§§ 4-5 (3) til (5) og hele 4-6.  

 

Unntaket fra § 4-5 (3) innebærer at spesialfond i utgangspunktet ikke er underlagt 

begrensninger hva angår investeringer i andeler i andre verdipapirfond. Unntaket vil gi 

spesialfond frie rammer med hensyn til hvor stor andel av deres midler som plasseres i 

andre fond og hvilke typer fond midlene plasseres i. Spesialfond vil heller ikke møte 

noen krav til hvordan midlene skal fordeles mellom ulike fond. Det vil likevel oppstilles 

krav til at spesialfonds midler kun kan plasseres i andre verdipapirfond, dersom fondet 

og forvaltningen av det er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet og det i tillegg er 

etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom Norge og tilsynsmyndighetene i 

forvaltningsselskapets hjemland, jf. § 1-1 (3).  
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Det er positivt at spesialfond gis frie rammer for sine investeringer i andeler i andre 

fond. «Fond-i-fond» er tradisjonelt en viktig strategi for mange hedgefond.
30

 Skal 

Norge bli en attraktiv jurisdiksjon for norske og utenlandske forvaltningsmiljøer er dette 

nødvendig. Også hensynet til konkurransesituasjonen for norsk fondsbransje taler for 

det unntaket som er gjort fra § 4-5 (3). Av forarbeidene til spesialfondsregelverket 

fremgår det at samtlige høringsinstanser er tilfredse med dette unntaket.
31

  

 

Det som imidlertid fremstår som problematisk er kravet i § 1-1 (3). Særlig kravet til at 

det må være etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom Norge og 

forvaltningsselskapets hjemland kan skape problemer. Per i dag har Norge 

tilsynssamarbeid med alle EØS-statene og USA.
32

 Slik bestemmelsen lyder innebærer 

det et forbud mot at norske spesialfond kan plassere sine midler i fond som er etablert 

på en rekke anerkjente jurisdiksjoner for hedgefond. Dette er stater som for eksempel 

Cayman Islands, De britiske jomfruøyene og Bermuda. For norske spesialfond vil dette 

innebære en konkurranseulempe, ettersom hedgefond i andre jurisdiksjoner har større 

valgfrihet med hensyn til plasseringer i andre fond og således får bedre 

diversifiseringsmuligheter. Kravet om tilsynssamarbeid synes å være begrunnet i 

hensynet til investorbeskyttelse.
33

 Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om dette er 

tilstrekkelig begrunnet tatt i betraktning at spesialfond kun vil tillates markedsført og 

solgt overfor profesjonelle investorer. Hensynet til investorbeskyttelse er ikke like 

tungtveiende overfor profesjonelle investorer som det vil være overfor ikke-

profesjonelle investorer. Det må legges til grunn at profesjonelle investorer vil ha større 

kunnskap og flere ressurser for å vurdere sine plasseringer i et spesialfond. Dette må 

også ses i sammenheng med kravene til opplysninger i fondets prospekter og vedtekter. 

De vil dermed ha gode forutsetninger for å vurdere et spesialfonds investeringer i 

underfond som er registrert i jurisdiksjoner som ikke har etablert tilsynssamarbeid med 

Norge. Ettersom hensynet til investorbeskyttelse ikke gjør seg sterkt gjeldende, bør 

                                                 

30
 Reppen (2007) s. 143-145 gir en nærmere beskrivelse. 

31
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 50. 

32
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 55. 

33
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lovgiver vurdere nærmere om begrensningene i § 1-1 (3) skal oppheves, eventuelt 

modifiseres i form av mindre strenge krav til tilsyn med de aktuelle jurisdiksjonene.   

 

Det er videre gjort unntak fra § 4-5 (4) for spesialfond, jf. § 1-1 (2) nr. 1. Unntaket er 

begrunnet i at det ikke vil være et praktisk behov for denne bestemmelsen når § 4-5 (3) 

ikke vil gjelde for spesialfond. Dette er ikke kommentert nærmere i lovens forarbeider 

og reiser heller ingen øvrige problemstillinger. Heller ikke unntaket fra § 4-5 (5) for 

spesialfond er nærmere berørt i forarbeidene. Også dette synes å være begrunnet i 

praktiske hensyn. Begrunnelsen synes å være at det mellom to verdipapirfond forvaltet 

av samme forvaltningsselskap vil være stor likhet og sammenheng, slik at tegnings- 

eller innløsningskostnader ikke vil være tilrådelig når det ene verdipapirfondet plasserer 

sine midler i det andre. Dreier det seg imidlertid om et spesialfond og et verdipapirfond 

forvaltet av samme forvaltningsselskap, er det presumptivt ikke samme grad av likhet 

og sammenheng i forvaltningen. Bestemmelsen får derfor ikke anvendelse for 

spesialfond.  

 

Til tross for at det er gjort flere unntak fra de sentrale plasseringsreglene, har det vært et 

ønske fra bransjen om at spesialfond gis mulighet til å investere i enda flere ulike typer 

aktiva enn de som fremgår av § 4-5. Etter § 4-5 er investeringsområdet begrenset til de 

finansielle instrumentene som er opplistet i bestemmelsens første ledd nr. 1 til nr. 6. 

Dette innebærer at et spesialfond ikke vil kunne investere i blant annet andeler i 

ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper, valuta eller andre fysiske 

formuesobjekter som for eksempel fast eiendom.  

 

Det er særlig ett forhold som fortjener grundigere omtale. Som nevnt ovenfor er 

spesialfond gitt en videre adgang til å plassere sine midler i andre 

verdipapirfondsandeler. Norske spesialfond vil likevel få problemer med å plassere sine 

midler i utenlandske hedgefond. Dette skyldes at mange utenlandske hedgefond er 

organisert som partnerskap med begrenset ansvar («limited partnerships», som tilsvarer 

norske kommandittselskaper eller indre selskaper).
34

 Andeler i slike selskaper omfattes 

ikke av definisjonen av hvilke finansielle instrumenter et spesialfond kan plassere sine 
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midler i, jf. § 4-5 (1) nr. 1 til nr. 6. Dette innebærer at spesialfond ikke kan plassere sine 

midler i utenlandske hedgefond som er organisert som et partnerskap med begrenset 

ansvar. Dette er uheldig idet formålet med å gi spesialfond videre adgang til å plassere 

sine midler i andre verdipapirfondsandeler reelt sett ikke kan oppnås.    

 

Strenge begrensninger i investeringsområdet for spesialfond kan virke 

konkurransehemmende for norske aktører. Videre taler også diversifiseringshensyn for 

at spesialfond tillates et videre investeringsområde. Argumentene mot å utvide 

investeringsområdet er i første rekke de praktiske problemstillingene det vil ha for 

verdifastsettelse,
35

 risikomåling og depotmottakerfunksjonen. Argumentene for og i mot 

å utvide investeringsområdet for spesialfond må likevel vurderes individuelt for hvert 

enkelt aktivum. Dette begrunnes i variasjonen mellom de ulike aktivaklassene. I 

Finanstilsynets høringsnotat uttales følgende:
 36

 

 

«Kredittilsynet [nå Finanstilsynet] utelukker ikke at en slik utvidelse av 

investeringsområdet for spesialfond kan være positiv, f eks ut fra diversifiseringshensyn 

og for å styrke norske spesialfonds konkurranseevne i forhold til tilsvarende 

utenlandske spesialfond. Kredittilsynet mener imidlertid at en slik utvidelse fordrer en 

grundig utredning, herunder konsekvensene for f eks depotmottakerfunksjonen og 

hvordan en slik utvidelse skal følges opp rent tilsynsmessig når det gjelder stadfestelse 

av vedtekter, prisfastsettelse, måling av risiko, løpende rapportering etc. … En slik 

utredning med de nødvendige høringsrunder er det etter Kredittilsynets oppfatning ikke 

muligheter for innenfor gjeldende tidsramme.» 

 

Finanstilsynet er således ikke uenig med bransjen i at det kan åpnes for et bredere 

investeringsområde enn hva tilfellet er i dag. Tidsrammen på daværende tidspunkt 

forhindret en nærmere vurdering av dette. Det gjør det imidlertid viktig å påpeke at 

vurderinger og utredninger av et utvidet investeringsområde bør prioriteres og 

påbegynnes så snart som mulig.  

 

                                                 

35
 Et praktisk eksempel er AWM Fine Wine Fund: http://www.dn.no/vinguiden/article305428.ece. 

36
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For øvrig bør det også nevnes at vpfl. § 1-5 åpner for at departementet kan gi forskrift 

om at loven også skal gjelde for «forvaltning av fond som tar sikte på å anskaffe andre 

formuesgjenstander enn finansielle instrumenter.»  Uavhengig av vurderinger og 

utredninger i forbindelse med det ovennevnte, vil det være hensiktsmessig å gi en 

forskrift etter denne lovhjemmelen. Forskriften bør gi Finanstilsynet myndighet til å 

samtykke til etablering av spesialfond som kan investere i andre aktiva enn de som 

fremgår av § 4-5, herunder at Finanstilsynet kan gi nærmere retningslinjer. En slik 

løsning vil kunne fungere som en overgangsordning mens man venter på nærmere 

vurderinger og utredninger.  

 

Avslutningsvis kan det nevnes at det er gjort unntak fra hele § 4-6 for spesialfond, jf. § 

1-1 (2) nr. 2. Dette innebærer at kapitalinnskudd i spesialfond som plasseres i 

finansielle instrumenter som nevnt i § 4-5, ikke er underlagt de alminnelige krav til 

likviditet. Dette er positivt for spesialfond, fordi de gis anledning til å investere i et 

bredere spekter av finansielle instrumenter. Unntaket innebærer derimot at risikoen øker 

for at andelseierne blir låst inne i fondet med lite likvide eiendeler, og dette svekker 

investorbeskyttelsen. På den annen side må investorbeskyttelsen sies å være 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom de særlige krav som stilles til informasjon og 

redegjørelse for spesialfonds investeringsstrategier. Også depotmottakers rolle ivaretar 

samme hensyn. Tatt i betraktning at spesialfond kun markedsføres mot profesjonelle 

investorer er det lite som tyder på at unntaket i § 4-6 vil være problematisk i forhold til 

investorbeskyttelse.  

 

Det er for øvrig gjort unntak fra flere regler om plassering i derivater for spesialfond, jf. 

derivatforskriften § 1 (5). Avhandlingen avgrenses mot disse reglene, jf. punkt 1.3 

5 Krav til diversifisering – relative plasseringsregler 

5.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Vpfl. § 4-8 gir regler om en hensiktsmessig risikospredning (diversifisering) av 

verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter. Hovedregelen er å finne i § 4-
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8 (2) nr. 1 til nr. 4 som gjør begrensninger i et verdipapirfonds plasseringer i finansielle 

instrumenter utstedt av samme selskap. § 4-8 (3) til (7) gjør visse presiseringer og må 

leses i sammenheng med § 4-8 (2). Videre gjør § 4-8 (8) og (9) begrensninger i et 

verdipapirfonds plasseringer i henholdsvis verdipapirfondsandeler tilhørende ett og 

samme verdipapirfond og innskudd i én og samme bank. For øvrig fremgår det av 

bestemmelsens siste ledd at Finanstilsynet kan gi samtykke til etablering av 

verdipapirfond som fraviker reglene i § 4-8. 

 

I tillegg til § 4-8, oppstiller også § 4-9 krav til diversifiseringen i et verdipapirfond. 

Bestemmelsen gjør begrensninger i verdipapirfonds adgang til å investere i finansielle 

instrumenter fra én og samme utsteder. Bestemmelsens annet og tredje ledd gjør visse 

presiseringer, mens siste ledd slår fast at Finanstilsynet kan samtykke til etablering av 

verdipapirfond som fraviker § 4-9.  

 

Det kan synes som om §§ 4-8 og 4-9 ivaretar samme hensyn. Dette er imidlertid ikke 

riktig. § 4-8 skal i utgangspunktet regulere risikoen i verdipapirfondets investeringer 

gjennom krav til en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. § 4-9 har derimot som 

formål å forhindre at et verdipapirfond får for stor innflytelse i selskaper de investerer 

i.
37

  

 

For indeksfond er det gitt en egen bestemmelse i § 4-8a. Bestemmelsen innebærer at det 

kan gjøres unntak fra de begrensningene som fremgår av § 4-9.  

 

5.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

Vpfl. § 1-1 (2) nr. 3 unntar spesialfond fra § 4-8. § 4-9 vil derimot omfatte spesialfond. 

Når det gjelder § 4-8a, er denne bestemmelsen uten betydning for spesialfond. Dette er 

begrunnet i at spesialfond ikke er et indeksfond i lovens forstand, og oppfyller dermed 

ikke betingelsene i nr. 1 til nr. 4 i § 4-8a. 
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Unntaket fra § 4-8 innebærer at spesialfond ikke er underlagt kravene til 

risikospredning. Dette er en nødvendig lovendring som sikrer spesialfond fleksibilitet i 

forvaltningen. Det er ikke uvanlig at hedgefond plasserer store deler av sin beholdning i 

enkeltaksjer som de mener vil stige i verdi. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor fondet 

har identifisert midlertidige avvik fra den teoretiske prisen til et verdipapir («relative 

value» / arbitrasje) eller ved spesielle situasjoner i selskaper som for eksempel fusjoner, 

oppkjøp og restrukturering («event driven» / spesielle situasjoner). Dette er sentrale 

investeringsstrategier for hedgefond,
38

 og unntaket fra § 4-8 gjør det enklere og i større 

grad mulig å anvende disse. Dette er således positivt for aktørene og det norske 

spesialfondsregelverket. På den annen side innebærer unntaket at fondet kan få en stor 

bedriftsspesifikk (usystematisk) risiko. Dette kan være uheldig for både fondet og 

andelseierne. Denne risikoen må imidlertid vurderes under forutsetning av at 

spesialfond kun vil tilbys profesjonelle investorer. I tillegg oppstilles det strenge krav til 

depotmottakers rolle og kunngjøring av informasjon. Det må legges til grunn at 

profesjonelle investorer vil kunne vurdere konsekvensene av en portefølje med en 

spesifikk risiko av ovennevnte karakter. Unntaket fra § 4-8 utgjør således ikke en 

trussel mot investorbeskyttelsen. 

 

Det kan videre reises spørsmål ved om det også bør gjøres unntak fra § 4-9. Som nevnt 

ovenfor begrenser § 4-9 et spesialfonds adgang til å plassere sine midler hos én og 

samme utsteder (selskaper og verdipapirfond). Prosentsatsene som er oppgitt i § 4-9 (1) 

nr. 1 til 3 gjelder fondets nettoinnhav i utstederselskapet (eventuelle shortposisjoner 

skal trekkes fra longposisjoner).
 39

 Dette gjør det vanskelig for spesialfond å anvende en 

rekke sentrale investeringsstrategier, herunder blant annet «relative value» og «event 

driven». Bestemmelsen er begrunnet i at den skal hindre at et fond får for stor 

innflytelse i selskaper de investerer i, og dermed misbruke denne makten. Dette var et 

viktig hensyn, særlig på 1980-tallet som var tidspunktet for vedtakelsen av vpfl. Det kan 

stilles spørsmål ved om dette hensynet står like sterkt i dag – særlig sett i lys av den 

utviklingen som har funnet sted innenfor prinsipper for god «corporate governance». 

Det er videre heller ikke noe som skulle tilsi at forvaltningsselskaper vil misbruke sin 
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 De sentrale investeringsstrategiene er nærmere beskrevet i Reppen (2007) s. 128-132. 
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makt til ulempe for et selskap de har plassert sine midler i.  Noen relevante argumenter 

mot å gjøre unntak fra § 4-9 for spesialfond synes derfor ikke å eksistere. Dette 

fremheves særlig når det er gjort unntak fra § 4-8. Selv om § 4-9 ikke har diversifisering 

som sitt hovedformål, vil den likevel indirekte oppstille krav til diversifisering av 

fondets portefølje. Dette er uheldig når det ikke er gode grunner for å la bestemmelsen 

få anvendelse på spesialfond. På bakgrunn av dette bør det vurderes å gjøre unntak fra § 

4-9.  

 

Spesialfond kan imidlertid gis dispensasjon fra Finanstilsynet etter § 4-9 siste ledd.  

Det er ikke gitt noen nærmere redegjørelse i loven, forarbeider eller andre rettskilder 

om hva som utgjør vurderingstemaet ved avgjørelsen av om dispensasjon skal gis. Dette 

representerer en svakhet ved regelverket ettersom det må antas at flere aktører vil være 

tilbakeholdne med å søke dispensasjon på grunn av den manglende informasjonen.  

6 Regler om låneopptak, utlån av finansielle instrumenter, pantsettelse 

og shortsalg 

6.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Vpfl. § 4-11 regulerer forvaltningsselskapets låneopptak for regning av et 

verdipapirfond. Bestemmelsen slår fast at forvaltningsselskapet ikke kan ta opp «lån for 

regning av et verdipapirfond, pådra fondet kausjons- eller garantiforpliktelser eller 

pantsette verdipapirfondets eiendeler.» Hovedregelen er at finansieringen av 

verdipapirfond skal være basert på kapitalinnskudd, jf. § 1-2 (1) nr. 1. Det er imidlertid 

gjort visse snevre unntak fra dette utgangspunktet i § 4-11 (2).  

 

Videre kan forvaltningsselskapet heller ikke selge finansielle instrumenter det ikke eier 

med mindre annet fremgår av forskrift fastsatt av departementet, jf. § 4-11 (1) (2).  

 

Vpfl. § 4-12 gir departementet adgang til å gi forskrifter om et verdipapirfonds adgang 

til å låne ut finansielle instrumenter. Forskrift av 6. januar 2003 nr. 9 om 

verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter gir nærmere regler om blant annet 
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hvem det kan inngås avtaler med om utlån av finansielle instrumenter, hvor mye av 

fondets eiendeler som kan lånes ut, og på hvilke vilkår dette kan skje. Formålet er ifølge 

forskriftens § 2 å få en høyere risikojustert avkastning. 

6.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

Ifølge § 1-1 (2) nr. 4 er forvaltningen av spesialfond unntatt fra § 4-11. Spesialfond vil 

likevel ikke kunne pådra fondet kausjons- eller garantiforpliktelser. Unntaket innebærer 

at spesialfond ikke er underlagt samme begrensninger som alminnelige verdipapirfond 

når det gjelder låneopptak, pantsettelse og shortsalg. 

 

Unntaket fra reglene om låneopptak og pantsettelse fremstår som nødvendig ettersom 

hedgefond ofte lånefinansierer sine investeringer eller pantsetter sine eiendeler for å 

oppnå en høy giring. Unntaket fra reglene om shortsalg i § 4-11 (1) (2) er minst like 

viktig som de ovennevnte unntakene. Også dette er en sentral investeringsstrategi for 

hedgefond.  

 

Utstrakt bruk av lånefinansierte investeringer og shortsalg i spesialfond kan ha visse 

negative sider. En for høy giring kan medføre at fondet får problemer med å møte 

eventuelle innløsningskrav. Blir fondet møtt med mange og store krav på samme 

tidspunkt, kan det bli tvunget til å måtte velge mellom å ta opp lån eller selge finansielle 

instrumenter for å møte innløsningskravene. Videre kan det være ugunstig for fondet å 

selge sine finansielle instrumenter på tidspunktet innløsningskravene foreligger. 

Uavhengig av om fondet velger å ta opp lån eller selge sine finansielle instrumenter, er 

faren for tap stor. Når det gjelder shortsalg, er ulempen først og fremst at det potensielle 

tapet ikke er begrenset oppad (kursoppgang medfører tap, og en slik oppgang kan i 

prinsippet være ubegrenset). Til tross for disse ulempene, vil ingen av unntakene 

utgjøre noen fare for at investorer vil være uten nødvendig vern. Det må legges til grunn 

at en profesjonell investor vil kunne vurdere konsekvensene av en portefølje som har 

benyttet seg av de ovennevnte investeringsstrategiene. I tillegg innebærer 

tilleggskravene til spesialfond at investorbeskyttelsen styrkes ytterligere.  
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Det kan imidlertid reises innvendinger mot at spesialfond ikke er gitt adgang til å pådra 

seg kausjons- eller garantiforpliktelser. I forarbeidene skriver departementet følgende:
 40

 

  

«Når venturefond ikke foreslås regulert innenfor rammen av verdipapirfondloven, ser 

ikke departementet at det er behov for å åpne for dette i forhold til spesialfond.»  

 

Noen god begrunnelse er dette ikke. Selv om kausjons- og garantiforpliktelser ikke er 

den mest utbredte investeringsstrategien i hedgefond, kan det ikke utelukkes at enkelte 

fond vil ha behov for å pådra seg slike forpliktelser. Når det ikke finnes argumenter som 

tilsier at spesialfond ikke skal kunne pådra seg slike forpliktelser, er det ingen grunn til 

at det ikke gjøres unntak fra denne begrensningen. Tatt i betraktning at det er gjort 

unntak fra reglene om låneopptak, pantsettelse og shortsalg og at spesialfond kun skal 

markedsføres mot profesjonelle investorer, bør det også åpnes for at spesialfond skal 

kunne pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser. 

 

Til slutt er det nødvendig å komme med noen bemerkninger til § 4-12 om 

verdipapirfonds adgang til å låne ut finansielle instrumenter. Som nevnt er det ikke gjort 

unntak fra denne bestemmelsen og forskriften gitt i medhold av denne for spesialfond. I 

Finanstilsynets høringsnotat
41

 skrives det at man ikke kjenner «til om spesialfond kan 

ha særskilte behov for utlån… men ber høringsinstansene om å komme med innspill på 

dette punkt.» I lovens forarbeider legger departementet dette til grunn og skriver at de 

vil «vurdere endringer i lys av slike eventuelle innspill.»
42

  Utlån av finansielle 

instrumenter er ikke blant de viktigste investeringsstrategier for hedgefond. Det vil 

likevel være enkelte hedgefond som kan ha et slikt behov. Når det ikke finnes gode 

grunner for å opprettholde § 4-12 og forskriften gitt i medhold av den overfor 

spesialfond, bør det gjøres unntak. Begrensningene i adgangen til å låne ut finansielle 

instrumenter er begrunnet i samme hensyn som de ovennevnte regelsettene. Dersom 

store deler av fondets portefølje er lånt ut og utlånet gjelder for en lengre periode, kan 

fondet få problemer med å møte innløsningskrav fra andelseierne. Det må imidlertid, 
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som nevnt ovenfor, legges vesentlig vekt på at spesialfond kun skal markedsføres og 

selges overfor profesjonelle investorer. Når det i tillegg er gjort unntak fra nærmest hele 

§ 4-11, er det vanskelig å se at det finnes argumenter som skulle tilsi at § 4-12 må 

gjelde for spesialfond. For øvrig bør det nevnes at begrensningene som fremgår av 

forskriften for utlån av finansielle instrumenter (blant annet § 3 (4) om maksimalt 5 

prosent av fondets eiendeler til samme mellommann eller motpart) fremstår som strenge 

og gjør det i praksis uinteressant for fond å låne ut sine eiendeler. Dette skyldes at utlån 

av finansielle instrumenter krever store volumer for at det skal være forretningsmessig 

forsvarlig å drive denne type aktiviteter. På bakgrunn av det ovennevnte bør det i tråd 

med uttalelser i Finanstilsynets høringsnotat og departementets uttalelser i forarbeidene 

legges til rette for en ny vurdering av om spesialfond skal få unntak fra § 4-12 og 

forskriften gitt i medhold av denne.  

7 Regler om utstedelse og innløsning av fondsandeler 

7.1  En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Hovedregelen for utstedelse av andeler i alminnelige verdipapirfond er at de «skal være 

åpne for utstedelse av andeler på alle dager børser som er relevant for fondet er åpne for 

handel», jf. § 6-7 (1). For innløsning av andeler i alminnelige verdipapirfond er 

hovedregelen etter § 6-9 (1) at andelseiere har «i samsvar med bestemmelsene i denne 

paragraf rett til å få sine eiendeler innløst i kontanter.». Praktisk viktig er § 6-9 (3) som 

sier at «innløsningen skal gjennomføres snarest mulig og senest to uker etter at kravet 

om innløsning er fremsatt overfor forvaltningsselskapet.»  For øvrig gir § 6-9 regler om 

hvordan selve innløsningen skal gjennomføres. 

 

Reglene om utstedelse og innløsning har betydning for andelseiere og 

forvaltningsselskapet. Et verdipapirfond som ikke har en lukkeperiode gir andelseierne 

stor grad av fleksibilitet. Det innebærer at andelseiere kan gå inn og ut av fondet med 

sine innskudd alt etter hva som passer dem, og i tillegg hindrer det innlåsning av 

innskuddsmidlene. For forvaltningsselskapet kan en ordning uten lukkeperiode være 

uforutsigbart. En rekke fond kan ønske å lukke seg når de har hentet inn en viss kapital. 
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En åpen innløsningsadgang kan også skape problemer for fondet ved at det blitt møtt 

med flere store innløsningskrav på ett og samme tidspunkt. Dette vil resultere i en 

situasjon som beskrevet ovenfor i avhandlingens punkt 6.2 tredje avsnitt. 

7.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

Etter § 1-1 (2) nr. 6 er spesialfond unntatt § 6-7. Dette innebærer at spesialfond ikke er 

underlagt noen begrensninger hva angår adgangen til å lukke fondet for utstedelse av 

andeler. I forarbeidene er dette begrunnet med at «spesialfond vil kunne ha reelt behov 

for å begrense sin størrelse for å opprettholde lønnsomheten.»
43

 Det er nødvendig å 

utdype dette.  

 

I praksis er det flere hedgefond som investerer i avgrensede markeder som lukker 

inngangen når man har hentet inn en visst beløp. I motsetning til alminnelige 

verdipapirfond, er ikke størrelsen på forvaltningskapital utelukkende positivt for 

hedgefond. Resultatene i et hedgefond vil alltid bero på forvaltningsselskapets dyktighet 

og tilgjengelige investeringsmuligheter. Desto høyere forvaltningskapitalen blir, jo 

vanskeligere blir det for forvaltningsselskapet å oppnå en høy avkastning, ettersom 

investeringsmulighetene ikke vil eksistere i et ubegrenset antall. Dette er årsaken til at 

hedgefond ikke alltid vil klare å utnytte en høy forvaltningskapital. I slike situasjoner 

vil det for forvaltningsselskapet være bedre å lukke fondet. Et fond som ikke kan levere 

en høy avkastning vil heller ikke oppnå høye forvaltningshonorarer (på grunn av den 

prestasjonsbaserte avlønningen). Fra hedgefondindustrien kan opphøret av Julian 

Robertsons Tiger Funds i år 2000 illustrere at en mindre forvaltningskapital kan være 

enklere å forvalte.
44

 

 

Ovennevnte vurdering viser at enkelte hedgefond vil ha et reelt behov for å lukke 

adgangen til å utstede andeler i fondet. Det er derfor positivt at lovgiver har valgt å 

gjøre unntak fra § 6-7 for spesialfond. På den annen side innebærer et slikt unntak at 

fleksibiliteten for investorer svekkes. Både for eksisterende og potensielle andelseiere 

vil det knytte seg usikkerhet i forbindelse med erverv av andeler i et spesialfond. Dette 
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 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 45. 
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er imidlertid ikke noe tungtveiende hensyn og svekker heller ikke investorbeskyttelsen i 

særlig grad. Det finnes heller ingen andre grunner for at et unntak fra § 6-7 ikke skal 

tillates. Dette taler for at det ikke er noe i veien for at spesialfond er unntatt fra § 6-7. 

 

Når det gjelder reglene om innløsning av andeler i lovens § 6-9, er det ikke gjort noen 

unntak for spesialfond. Det er imidlertid gitt en egen bestemmelse om innløsning av 

andeler i spesialfond i § 6-9a. Bestemmelsen slår fast at spesialfond «kan i fondets 

vedtekter begrense innløsningsretten ut over det som følger av § 6-9. Fondet må være 

åpent for innløsning minst én gang hvert kalenderår.»  

 

Reglene om innløsning ivaretar andelseiernes interesse i å få sine andeler løst inn i 

kontanter raskt. Dette hindrer således at andelseiernes midler låses inn i fondet. 

Imidlertid må dette vurderes på bakgrunn av at spesialfond kun vil markedsføres og 

selges overfor profesjonelle investorer. Slike profesjonelle investorer vil i langt større 

grad enn forbrukere og andre ikke-profesjonelle investorer tåle en eventuell innlåsning. 

Hensynet til investorbeskyttelse taler derfor ikke særlig sterkt i denne sammenheng. For 

fondet derimot, er innløsningsreglene av stor betydning. Som nevnt ovenfor innebærer 

en åpen utgang at fondet kan bli møtt med flere store innløsningskrav på samme 

tidspunkt. Et spesialfond kan blant annet være investert i illikvide eiendeler og ha andre 

lånefinansierte investeringer, jf. § 1-1 (2) og de unntak som er gjort. Dette innebærer at 

fondet til tider kan få problemer med å møte innløsningskrav. Med de unntakene som er 

gjort for spesialfond, er det viktig at fondet kan begrense innløsningen av andeler, jf. § 

6-9a.  

 

Når det gjelder kravet til at spesialfond må være åpne for innløsning minimum en gang i 

året, er det nødvendig med en nærmere vurdering av dette. Fristen på ett år synes å ha 

bakgrunn i den svenske reguleringen av tilsvarende fond.
45

 I Sverige er imidlertid ikke 

spesialfond begrenset til kun profesjonelle investorer, slik det er i Norge.
 46

 Dette er en 

vesentlig forskjell. I Norge vil dermed hensynet til investorene være av mindre 

betydning og det kan stilles spørsmål ved om fristen på ett år er hensiktsmessig. Det er 
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ikke utenkelig at et hedgefond kan ha behov for å lukke fondet for innløsning i mer enn 

ett år. Hvor ofte fondet skal være åpent for innløsning av andeler vil bero på en 

interesseavveining mellom hensynet til investorene og fondet. Når hensynet til 

investorbeskyttelse ikke er tungtveiende, og det heller ikke eksisterer andre hensyn som 

taler for hyppige innløsningsmuligheter, bør lovgiver åpne for at fondet kan lukkes i en 

lengre periode enn det som er tilfellet i dag. I forarbeidene uttaler departementet 

følgende:  

 

«I lys av departementets forslag om at spesialfond mv. skal være tilgjengelige for 

enhver, foreslås imidlertid å lovfeste at fondet i det minste skal være åpent for 

innløsning én gang i året.»  

 

Som det fremgår av ovennevnte sitat, har tanken vært at spesialfond skal tilbys 

allmennheten og forbrukere (ikke-profesjonelle investorer). Sett i lys av dette er 

innløsningsadgangen på ett år velbegrunnet. Når departementet likevel har endret 

mening, og kun vil tillate spesialfond for profesjonelle investorer, synes fristen på ett år 

unødvendig og lite hensiktsmessig. På bakgrunn av ovennevnte vurdering, er det 

fornuftig å vurdere på nytt om spesialfond skal gis adgang til å lukke fondet for 

innløsning i mer enn ett år. 

8 Regler om markedsføring og salg av spesialfond 

Etter § 6-11 (1) kan verdipapirfond kun «markedsføres i Norge i henhold til 

bestemmelsene i og i medhold av §§ 6-11 til 6-15.» Det er gitt nærmere regler om 

markedsføring av norske verdipapirfond i § 6-12, om utenlandske verdipapirfond i § 6-

13 og om UCITS-fond i § 6-14. Ifølge § 6-12 (1) (2) skal det ved markedsføring av 

spesialfond «fremgå klart at det er tale om spesialfond.» Bestemmelsen er begrunnet i 

lovgivers ønske om å signalisere at dette er noe annet enn alminnelige verdipapirfond.
47
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 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 85-86. 
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§§ 6-12 til 6-14 opererer ikke med ulike investorklasser. For spesialfond har det 

opprinnelig vært foreslått i Finanstilsynets høringsnotat at de bare bør tilbys 

profesjonelle investorer.
 48

 En profesjonell investor vil ifølge forslaget være bestemte 

angitte institusjonelle investorer og privatpersoner som har en brutto finansformue på 

fem millioner kroner.
 49

 For privatpersoner vil det i tillegg kreves et minste førstegangs 

tegningsbeløp på 500 000 kr. Finanstilsynets forslag ble imidlertid ikke fulgt opp av 

departementet i forarbeidene.
50

 Departementet gikk inn for å regulere salg og 

markedsføring i en egen bestemmelse, § 6-12a. Forslaget til § 6-12a slår fast at andeler i 

spesialfond bare kan selges til andre enn profesjonelle investorer dersom investorer på 

forhånd har mottatt investeringsrådgivning av (1) verdipapirforetak med tillatelse til å 

drive med investeringsrådgivning eller (2) forvaltningsselskap for verdipapirfond som 

har tillatelse til å tilby aktiv forvaltning og som har meldt at det også vil tilby 

investeringsrådgivning. 

 

I forskrift av 26. mai 2010 om ikraftsetting av lovregler om spesialfond og endringer i 

enkelte andre forskrifter til vpfl. har departementet imidlertid valgt å gå bort fra sitt eget 

forslag. I forskriften er dette begrunnet på følgende måte:  

  

«Departementet legger på dette tidspunkt ikke opp til å åpne for at spesialfond kan 

markedsføres og selges overfor massemarkedet. Departementet legger til grunn at dette 

er avanserte og komplisert sammensatte produkter, som det ikke vil være 

hensiktsmessig å tilby ut over kretsen av «profesjonelle investorer».  Etter 

departementets vurdering tilsier erfaringer knyttet til investeringsrådgivningssegmentet 

fra tiden rundt og etter fastsettelsen av regler om spesialfond, og at sentrale 

forskriftshjemler ikke er foreslått, at spesialfond nå bare kan tilbys profesjonelle 

kunder.»  

 

Dette innebærer at spesialfond per i dag kun kan tilbys profesjonelle investorer som 

angitt i forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni nr. 876 (verdipapirforskriften) 
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 Finanstilsynet (2004) s. 10-11. 
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 Finanstilsynet (2004) s. 53-55.  
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§§ 10-2 og 10-4. Med «tilbys» menes både markedsføring og salg av spesialfond. 

Videre vil det ikke være lov å tilby spesialfond til ikke-profesjonelle investorer 

uavhengig av om initiativet kommer fra et verdipapirforetak/forvaltningsselskap eller 

kunden selv.
51

 Bestemmelsene innebærer at privatpersoner ikke vil ha tilgang til 

spesialfond med mindre to av de tre følgende kriteriene er oppfylt, jf. 

verdipapirforskriften § 10-4: 

a) «kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked 

gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler, 

b) størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle 

instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500 000 euro, 

c) kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling 

som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.» 

Det er presumptivt svært få privatpersoner som vil oppfylle to av de tre nevnte 

betingelsene. Store deler av massemarkedet vil således være avskåret fra å investere i 

spesialfond. For juridiske personer er det også stilt strenge krav. Disse må oppfylle to 

av følgende tre krav til størrelse på virksomheten, jf. forskriftens § 10-2 (1) bokstav b: 

1) regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 

20 000 000 euro, 

2) årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40 000 000 

euro, 

3) egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2 000 000 euro. 

Med de terskelverdiene som er satt vil spesialfond være et uaktuelt 

investeringsalternativ for svært mange juridiske personer. I praksis vil spesialfond på 

bakgrunn av reglene i forskriftens §§ 10-2 og 10-4 kun være et reelt alternativ for 

investorer som er nevnt i § 10-2 (1) bokstav a og c. Dette er kvalifiserte motparter som 

nevnt i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl.) § 10-14 (2) og 

institusjonelle investorer som hovedsakelig investerer i finansielle instrumenter.   

 

Ovennevnte fremstilling viser at spesialfond kun kan markedsføres og selges overfor en 

relativt begrenset gruppe av investorer. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en 

fornuftig og hensiktsmessig regulering. På den ene siden vil et spesialfond på bakgrunn 
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av de unntak som er gjort fra loven i § 1-1 (2), kunne operere med et avansert 

investeringsmandat og inneha en høy risiko. Videre vil det for mange fysiske og 

juridiske personer være vanskelig å sette seg inn i investeringsmandatet til et 

spesialfond. Dette kan isolert sett tale i retning av å forby markedsføring og salg av 

spesialfond til ikke-profesjonelle investorer.  

På den annen side eksisterer det flere argumenter som tilsier at spesialfond kan tillates 

solgt overfor denne gruppen av investorer.  

 

For det første er det viktig å fremheve at ikke-profesjonelle investorer innenfor 

gjeldende lovgivning kan gjøre investeringer som er minst like risikofylte som 

spesialfond. Noen eksempler er valutahandel, strukturerte spareprodukter,
52

 derivater 

(herunder opsjoner og warrants) og handel i børsnoterte fond med giring. På et mer 

generelt grunnlag kan alle høyt girede investeringer nevnes. For øvrig kan enkelte 

alminnelige verdipapirfond innebære en høy risiko (for eksempel bransjefond).
53

 På 

denne bakgrunn er det påfallende at man ønsker å begrense adgangen til spesialfond.  

 

For det andre er det ikke gjort noen begrensninger på salg av spesialfond til ikke-

profesjonelle investorer i verken Sverige eller Danmark.
54

 Store deler av det norske 

spesialfondsregelverket synes å bygge på den svenske reguleringen. Dette er positivt 

ettersom det svenske spesialfondsregimet har fungert godt siden innføringen i 2004. Per 

4. august 2011 var det registrert 391 spesialfond under tilsyn av Finansinspektionen og 

det er ikke meldt om problemer med investorbeskyttelse.
55

 Dette er et argument i seg 

selv for å tillate spesialfond til ikke-profesjonelle investorer.  Det er underlig at norske 

myndigheter utarbeider spesialfondsreglene basert på store deler av den svenske 

reguleringen, men likevel innfører egne skjerpede regler om hvem spesialfond skal 

tillates solgt til.  
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Videre vil ikke-profesjonelle investorer ha enkel tilgang til hedgefond i jurisdiksjoner 

som ikke begrenser salg til ikke-profesjonelle investorer. Rent praktisk kan dette foregå 

ved at en norsk privatperson direkte kontakter en utenlandsk tilbyder. Gjeldende 

lovgivning i Norge har ikke noe forbud mot at norske privatpersoner investerer i 

hedgefond gjennom slike kanaler. I realiteten innebærer dette at norske ikke-

profesjonelle investorer som ønsker å foreta investeringer i hedgefond, må gjøre dette i 

utlandet. Disse investorene kan ikke henvende seg til norske tilsynsmyndigheter dersom 

uoverensstemmelser skulle oppstå, og må i tillegg forholde seg til utenlandsk rett. For 

de fleste ikke-profesjonelle investorer vil dette innebære en svekket investorbeskyttelse 

sammenlignet med profesjonelle investorer og deres investeringer i norskregulerte 

spesialfond. For norsk finansnæring vil det for øvrig være negativt at midlene til ikke-

profesjonelle investorer går til utenlandske aktører fremfor norske. Dette er ingen heldig 

situasjon for verken investorer eller tilbydere. 

 

For øvrig må begrensningene i hvem spesialfond kan markedsføres og selges til, 

vurderes i lys av de øvrige reglene. Spesialfond er pålagt flere skjerpede krav som ikke 

gjelder alminnelige verdipapirfond. Dette gjelder blant annet kravene til depotmottaker 

og krav til informasjon fondet må gi i prospekter og vedtekter. Dette er regler som 

innebærer at investorer skal få god informasjon om fondet og dets 

investeringsstrategier. Dette danner grunnlag for at investorer kan foreta en veloverveid 

investeringsbeslutning. Det må legges til grunn at både profesjonelle og ikke-

profesjonelle investorer vil kunne vurdere konsekvensene av å investere i et spesialfond 

på bakgrunn av den informasjonen de har krav på. Tar man disse reglene i betraktning, 

virker det inkonsekvent at det samtidig er pålagt restriksjoner på hvem som kan 

investere i spesialfond.      

 

 

Som vurderingene ovenfor viser er det flere svakheter ved reglene slik de står i dag. 

Forskrift om ikraftsetting av lovregler om spesialfond og endringer i enkelte andre 

forskrifter til vpfl. § 2, gjør det klart at dette ikke er noen permanent løsning. Det er 

eksplisitt slått fast i § 2 at dette er «overgangsregler». Et alternativ til denne 

reguleringen kan være å gå tilbake til departementets opprinnelige forslag. Dette er 
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gjengitt ovenfor i første avsnitt under punkt 8. I korte trekk innebærer forslaget at både 

profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer gis mulighet til å investere i spesialfond, 

men slik at salg av andeler i spesialfond til ikke-profesjonelle investorer må skje 

gjennom et foretak eller et forvaltningsselskap som har tillatelse til å drive 

investeringsrådgivning etter verdipapirhandelloven.
56

  

 

En slik ordning har flere positive sider. Først og fremst vil spesialfond ikke begrenses til 

kun profesjonelle investorer. Dette innebærer at de ovennevnte uheldige virkningene 

ikke inntreffer. For det andre innebærer en slik prosess at potensielle investorer mottar 

råd basert på en egnethetstest, slik dette fremgår av vphl. § 10-11 (4). Resultatet kan 

være at vedkommende investor anses av rådgiveren å være egnet til å investere i 

spesialfond, eller ikke. Vurderingen er individuell og tar utgangspunkt i «kundens 

kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområde, samt kundens finansielle 

situasjon og investeringsmål.» På bakgrunn av en slik vurdering vil man sikre en 

grundig gjennomgang av om spesialfond er et egnet investeringsalternativ for 

investoren. For øvrig gir ordningen en ytterligere sikkerhet i form av at 

egnethetsvurderingen foretas av investeringsrådgivere som er ansatt ved 

verdipapirforetak eller forvaltningsselskap som har konsesjon etter 

verdipapirhandelloven. Dette innebærer at verdipapirhandellovens regler i del tre får 

anvendelse. Til slutt bør det nevnes at departementet, i sitt forslag til ny § 6-12a i tredje 

ledd, har inntatt en bestemmelse om at det vil kunne gis forskrift som gir nærmere 

regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen. Dette åpner for at det kan gis 

regler som presiserer og utdyper kravene til investeringsrådet. Dermed kan det kreves at 

investeringsrådene utformes slik at markedsføring og salg av spesialfond til ikke-

profesjonelle investorer sikrer en høy grad av investorbeskyttelse.    

 

Til tross for de fordelene en ordning som nevnt ovenfor vil ha, har departementet 

likevel valgt å utsette ikrafttredelsen av vpfl. § 6-12a på ubestemt tid.
57

 I et 

oppfølgningsbrev
58

 sendt fra Finansdepartementet til Finanstilsynet datert 26. mars 
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2010 legges det til grunn at årsaken til dette skyldes at 

«investeringsrådgivningssegmentet ikke fungerer godt nok.» Videre legges det til grunn 

at Finanstilsynet skal gi en tilbakemelding og detaljerte forskrifter når man har oppnådd 

mer erfaring med spesialfond. Noen slik tilbakemelding er foreløpig ikke gitt. Uttalelser 

fra Finanstilsynet tilsier for øvrig at noen slik tilbakemelding ikke vil gis med det 

første.
59

 Det er positivt at myndighetene ønsker å observere utviklingen av spesialfond i 

Norge og tilpasse regelverket deretter. På den annen side fremstår begrensningen som 

tillater spesialfond kun overfor profesjonelle investorer ikke særlig velbegrunnet og 

heller ikke hensiktsmessig. Det vises i denne forbindelse til drøftelsen ovenfor. 

Departementets forslag vil i stor utstrekning ivareta hensynet til en effektiv 

investorbeskyttelse. Dette gjelder særlig når forslaget ses i sammenheng med de øvrige 

krav som stilles til spesialfond. Dersom en nærmere vurdering av spesialfondene i 

Norge ikke avdekker særlig spesielle forhold innen rimelig tid, bør departementets 

forslag til en ny § 6-12a settes i kraft. 

9 Særlige krav til spesialfond 

9.1 Innledning 

Som fremstillingen ovenfor viser, er spesialfond gitt en rekke unntak fra sentrale regler 

i vpfl. Dette innebærer at investorbeskyttelsen i en viss utstrekning svekkes. For å 

kompensere for dette er spesialfond pålagt ulike krav som ikke stilles til alminnelige 

verdipapirfond, og krav som er gjort strengere enn hva tilfellet er for alminnelige 

verdipapirfond. I det følgende vil de viktigste av disse reglene bli gjennomgått. 
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9.2  Depotmottakers rolle 

9.2.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Vpfl. kap. 5 gir regler om depotmottaker. I §§ 5-1 til 5-3 er det gitt nærmere regler om 

arbeidsoppgavene til en depotmottaker, om depotmottakeravtalen og forholdet mellom 

forvaltningsselskapet og depotmottaker.  

Hovedregelen er at alle verdipapirfond har en plikt til å inngå avtale om depot med en 

depotmottaker, jf. §§ 5-1 og 5-2. Depotmottaker har først og fremst en 

oppbevaringsfunksjon, jf. § 5-1 (1) hvor det heter at «alle finansielle instrumenter, 

likvider og andre aktiva som inngår i et verdipapirfond, skal oppbevares eller føres på 

konti i et verdipapirregister av én depotmottaker.» Videre skal depotmottaker motta 

innbetalinger og forestå utbetalinger for fondet. En annen viktig funksjon er 

kontrollfunksjonen til depotmottakere. Denne funksjonen er regulert nærmere i § 5-3 

(1) (2) som slår fast at depotmottakeren ikke må etterkomme instrukser fra 

forvaltningsselskapet «som er i strid med lov, bestemmelser i medhold av lov eller 

fondets vedtekter.» Videre skal depotmottaker i slike situasjoner bringe spørsmålet inn 

for Finanstilsynet som avgjør tvisten, jf. § 5-3 (2). Kontrollfunksjonen innebærer også 

at «depotmottaker skal kontrollere at andelsverdiene blir beregnet i samsvar med lov, 

bestemmelser i medhold av lov, verdipapirfondets vedtekter og forsvarlig praksis for 

fastsettelse av markedsverdi», jf. § 5-3 (3). Avslutningsvis nevnes det at dersom 

depotmottaker forsømmer sine plikter, kan han bli ansvarlig overfor fondet for tap som 

er påført på grunn av forsømmelsen, jf. § 8-1 (1) (2).  

 

9.2.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

De ovennevnte reglene om depotmottaker for alminnelige verdipapirfond gjelder også 

for spesialfond. I tillegg er det gitt egne bestemmelser i § 5-4 om depotmottakere for 

spesialfond. § 5-4 (1) slår fast at «depotmottakeren skal kontrollere 

forvaltningsselskapets beregning av forvaltningsgodtgjørelse.» Dette innebærer at 

kontrollfunksjonen for depotmottakere utvides overfor spesialfond. Ifølge forarbeidene 
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er dette et forslag fra Finanstilsynet som departementet har sluttet seg til.
60

 

Finanstilsynets forslag er begrunnet slik:
61

  

 

«Verdiberegningen av fondet er grunnlaget for beregning av forvaltningsgodtgjørelsen. 

I og med at depotmottaker skal kontrollere forvaltningsselskapets verdiberegning av 

andeler, mener Kredittilsynet at depotmottaker også bør kontrollere beregning av 

forvaltningsgodtgjørelse. Andelseierne vil neppe ha innsikt i verdiberegningen slik den 

er til enhver tid. Det vil dermed være vanskelig selv for profesjonelle andelseiere å 

kontrollere den forvaltningsgodtgjørelse som er belastet.»  

 

Endringen synes fornuftig ettersom den ivaretar andelseiernes interesser. I et historisk 

perspektiv har hedgefond hatt høyere forvaltningskostnader enn alminnelige 

verdipapirfond. Bransjestandarden er et fast årlig forvaltningshonorar («management 

fee») på 2 % av fondets netto beholdning, og i tillegg et prestasjonsbasert honorar 

(«performance fee») på 20 % av avkastningen.
62

 Forvaltningskostnadene belastes 

fondets beholdning direkte, noe som innebærer at det er andelseierne som betaler 

kostnadene. For andelseierne blir det derfor enda viktigere å få informasjon om hvor 

store forvaltningskostnadene er i et spesialfond. Tilføyelsen av § 5-4 (1) er positiv for 

andelseierne idet den styrker investorvernet. Det må videre legges til grunn at 

bestemmelsen ikke vil innebære økte kostnader av betydning. Depotmottaker er ifølge § 

5-3 (3) pålagt å kontrollere andelsverdiene. Siden beregningen av 

forvaltningsgodtgjørelsen vil bygge på disse verdiene, vil ikke dette innebære særlig 

merarbeid. 

 

Videre heter det i § 5-4 (2) at «departementet kan i forskrift gi nærmere regler om 

depotmottakers oppgaver etter denne bestemmelse.» Bestemmelsen synes å være inntatt 

av hensyn til å muliggjøre en fortløpende tilpasning til den fremtidige utviklingen av 

spesialfondsregelverket og markedet for depottjenester. Dette er særlig blitt fremhevet i 

                                                 

60
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 69. 

61
 Finanstilsynet (2004) s. 72-77.   

62
 Reppen(2007) s. 127. 
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oppfølgningsbrevet fra Finansdepartementet.
63

 I Finanstilsynets høringsnotat ble det 

foreslått at depotmottakere for spesialfond skulle få en utvidet kontrollfunksjon i 

forbindelse med overholdelsen av fondets risiko. Ifølge forslaget skulle depotmottaker 

løpende følge alle investeringsaktiviteter i spesialfond og således ha full innsikt i 

plasseringene. Forslaget har ikke blitt fulgt opp fra departementets side. Dette synes å 

være begrunnet i at det vil medføre betydelige merkostnader for fondet, og samtidig vil 

depotmottakere måtte utvide sitt kompetansenivå i forhold til hva som er situasjonen i 

dag.
64

 

 

Finanstilsynets forslag vil medføre en sterkere investorbeskyttelse, ettersom 

depotmottakere vil føre en strengere og mer omfattende kontroll med spesialfond. Det 

er likevel fornuftig at departementet ikke følger opp forslaget. Dette kan begrunnes ut 

fra flere forhold. Først og fremst må behovet for å tillegge depotmottaker utvidede 

kontrollfunksjoner (som presumptivt vil gi en sterkere investorbeskyttelse), avveies mot 

hvor store kostnader dette vil påføre fondet, og nytten og behovet for en slik utvidet 

depotmottakerrolle. Slik forslaget lyder, vil det innebære betydelige merkostnader. 

Behovet og nytten synes ikke å være store, ettersom spesialfond kun vil være aktuelt for 

profesjonelle investorer. Dette er et viktig argument, siden slike investorer må antas å 

inneha de nødvendige ressurser og kompetanse til å følge fondets plasseringer og øvrige 

aktiviteter. Det er videre verdt å merke seg at depotmottaker ikke er den eneste aktøren 

som fører kontroll med om forvaltningsselskapets disposisjoner er i samsvar med lov, 

forskrifter og fondets vedtekter. Finanstilsynet vil også føre en ekstern kontroll, jf. 

avhandlingens punkt 3.2.5. Dette er også et argument som tilsier at det ikke er 

nødvendig med en utvidet kontrollfunksjon for depotmottaker. Så lenge spesialfond 

bare vil være forbeholdt profesjonelle investorer, synes det ikke å være noe presserende 

behov for å pålegge depotmottakere en utvidet kontrollfunksjon som beskrevet i 

Finanstilsynets forslag. Dersom spesialfond i fremtiden gjøres tilgjengelige for ikke-

profesjonelle investorer, stiller saken seg i et noe annet lys. Det vil i en slik situasjon 

være aktuelt å vurdere om depotmottakers rolle skal utvides. Hvis dette blir tilfellet, kan 

det i medhold av § 5-4 (2) gis en forskrift med nærmere regler. 
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 Finansdepartementet (2010). 

64
 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 25. 
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9.3 Fondets vedtekter 

9.3.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Regler om hva vedtektene til et verdipapirfond skal inneholde finnes i vpfl. § 3-3 (1). I 

nr. 1 til nr. 19 gis det en uttømmende liste over hva som kreves av innhold. Dette er kun 

minimumskrav og hindrer ikke verdipapirfond i å gi ytterligere opplysninger.
65

 

 

Ifølge § 3-4 skal vedtektene fastsettes av styret i forvaltningsselskapet som forvalter det 

aktuelle fondet. I tillegg må vedtektene stadfestes av Finanstilsynet. En slik stadfestelse 

er en betingelse for at det skal selges andeler i verdipapirfondet eller at det skal kjøpes 

verdipapirer til fondet.  Endringer i verdipapirfondets vedtekter er av særlig praktisk 

betydning, og nærmere regler om dette er gitt i § 3-4 (2). Som hovedregel stilles 

følgende tre vilkår for å godta vedtektsendringer: 

1. Et flertall av de styremedlemmer andelseierne har valgt må stemme for. 

2. Godkjennelse av Finanstilsynet. 

3. Endringer må være i andelseiernes interesse. 

Endringer trer i kraft tre uker etter at de er kunngjort. Av hensyn til andelseiere som 

ikke har stemt for vedtektsendringene, er det gitt en bestemmelse om at fondet må være 

åpent for innløsning i denne treukersperioden, jf. § 3-4 (2) (3). De kan således innløse 

sine andeler og tre ut av fondet før endringene trer i kraft.   

 

Avslutningsvis bør det nevnes at den omstendelige reguleringen av verdipapirfondets 

vedtekter er begrunnet i hensynet til investorbeskyttelse. Sammen med prospekter, 

årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter utgjør fondets vedtekter det viktigste 

beslutningsgrunnlaget for investorer i deres valg av hvilket fond de ønsker å investere i. 

Videre legger det til rette for økt konkurranse mellom fond ved å gi investorer et bedre 

sammenligningsgrunnlag.  

 

                                                 

65
 Se Finanstilsynets standardvedtekter. Dette er et eksempel på og en anbefaling om hva vedtektene til et 

verdipapirfond skal inneholde.  

 



 48 

9.3.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

For spesialfond er det i tillegg til kravene som fremgår av § 3-3 (1) gitt ytterligere krav 

til vedtektenes innhold i den samme bestemmelsens annet og tredje ledd. Det heter at 

«fondets investeringsområde, strategi, risikorammer og metode for styring av risiko for 

fondet» må angis. Videre kan departementet i forskrift fastsette nærmere krav til 

vedtektenes utforming og innhold, jf. §§ 3-3 (2) (2) og 3-3 (3). For øvrig er det bestemt 

i § 1-2 (1) nr. 2 at spesialfond må være betegnet spesialfond i de stadfestede vedtekter.  

 

De skjerpede kravene til vedtektene i spesialfond synes å være begrunnet i at 

spesialfond unntas fra flere av de sentrale plasseringsreglene.
66

 Siden spesialfond unntas 

fra deler av vpfl. regler og system, er det positivt at de pålegges å gi mer informasjon. 

Dette utgjør en viktig del av grunnlaget for investorenes investeringsbeslutning, og det 

blir enklere å sammenligne investeringsmandatet til ulike spesialfond. Dette gir økt 

konkurranse mellom spesialfond og flere investeringsalternativer for investorene. På 

den annen side innebærer skjerpede krav til vedtektenes innhold at 

forvaltningsselskapet må bruke flere ressurser ved utarbeidelsen av dem. Dette vil 

likevel ikke innebære kostnader av særlig betydning. Det må legges til grunn at 

forvaltningsselskapet enkelt kan beskrive informasjonen som er påkrevd etter § 3-3 (2) 

(1). Om krav til innholdet i vedtektene skal skjerpes, vil bero på en konkret 

interesseavveining. Når kostnadene ikke blir særlig store og det heller ikke er påvist 

andre ulemper, er det positivt at kravet til innhold skjerpes. Det vises i denne 

forbindelse til fordelene som er nevnt ovenfor.    

 

Slik gjeldende rett er på nåværende tidspunkt, vil reglene om endringer i 

verdipapirfonds vedtekter i § 3-4 (2) også gjelde for spesialfond. Enkelte av 

høringsinstansene har hatt innvendinger mot dette.
67

 Som nevnt flere steder i 

avhandlingen, er målet for hedgefond å levere positiv avkastning uavhengig av 

markedsutviklingen. De vil kontinuerlig søke etter nye investeringsmuligheter og har et 

større behov for å endre investeringsstrategier og risikorammer enn tradisjonelle 
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 Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 40-42. 

67
 Finansnæringens Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes forening er blant de høringsinstansene 

som har poengtert behovet for lempeligere regler for spesialfond, jf. Ot.prp.nr.36 (2007-2008) s. 41. 
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verdipapirfond. Dette innebærer at også behovet for å endre vedtektene vil være større. 

Slik reglene er i dag, kan endringer kun godkjennes dersom de «antas å være i 

andelseiernes interesse.» Dette må forstås slik at det gjelder alle de respektive 

andelseiernes interesser. Vedtektsendringer som får aksept fra eksempelvis 95 % av 

andelseierne, vil derfor ikke bli godkjent. Dette kan synes unødvendig strengt, tatt i 

betraktning at målgruppen for spesialfond er profesjonelle investorer og at andelseierne 

har en tre ukers innløsningsrett dersom vedtektsendringer stadfestes, jf. § 3-4 (2) (5). 

Høringsinstansene har blant annet argumentert med at så lenge investorene har en 

kostnadsfri innløsningsrett, vil de ikke lide noe tap. Dette er argumenter som taler for å 

lempe kravene til vedtektsendringer. På den annen side eksisterer flere argumenter som 

taler for å opprettholde dagens regler. For det første taler innrettelseshensyn for å 

opprettholde dagens regler. Investorer som har tegnet andeler i et spesialfond vil basere 

dette på grunnlag av og i tillit til vedtektene på tegningstidspunktet. Endringer i 

vedtektene kan innebære at fondets risiko- og avkastningsbilde endrer seg til ulempe for 

andelseierne. Dette vil være negativt for potensielle investorer. For spesialfond som kan 

bruke flere ulike typer investeringsstrategier, gjør hensynet til innrettelse seg enda 

sterkere enn det som gjelder for alminnelige verdipapirfond.  For det annet er det ikke 

riktig at en kostnadsfri innløsningsrett alltid vil forhindre at andelseiere lider tap. Netto 

andelsverdi (basiskurs) i et spesialfond vil svinge over tid. Dersom andelseieren 

benytter seg av innløsningsretten på et tidspunkt andelsverdien er lav, vil vedkommende 

indirekte lide et tap. I tilknytning til dette kan også skattemessige hensyn nevnes. Som 

hovedregel skattlegges verdiøkningen i fondsandeler ved innløsning. Dette betyr at 

andelseieren må betale skatt av den samlede avkastningen av andelene så lenge 

vedkommende har eid dem, på tidspunktet innløsningsretten gjøres gjeldende. Som 

ovennevnte vurdering viser, finnes det gode grunner for å opprettholde dagens 

rettstilstand. Endringer som høringsinstansene har foreslått, synes derfor ikke 

fornuftige. 

 

Til slutt nevnes det at forvaltningsselskap for spesialfond er pålagt en særlig 

opplysningsplikt overfor Finanstilsynet, jf. § 8-2 (5). Bestemmelsen innebærer at 

forvaltningsselskapet umiddelbart må gi «melding om brudd på bestemmelser i fondets 

vedtekter som nevnt i § 3-3 annet ledd» og «innen rimelig tid gi en skriftlig redegjørelse 

for forholdet til tilsynsmyndigheten.»  Dette er utelukkende positivt, idet bestemmelsen 
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styrker kontrollen med overholdelsen av de vedtektsfestede rammene i spesialfond. Det 

finnes heller ingen relevante grunner som tilsier at forvaltningsselskapet skal kunne 

unnlate å gi en melding og redegjørelse som nevnt i bestemmelsen. 

 

9.4 Forvaltningsselskapets informasjonsplikt og fondets prospekter 

9.4.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Kap. 7 i vpfl. gir regler om forvaltningsselskapets informasjonsplikt, herunder regler 

om fondets prospekter i §§ 7-2 og 7-3. Etter § 7-2 skal forvaltningsselskapet utarbeide 

et fullstendig og forenklet prospekt for hvert enkelt verdipapirfond det forvalter. 

Formålet med prospektene er at investorene skal kunne «foreta en velbegrunnet 

bedømmelse av fondet og risikoen forbundet med investering i fondet», jf. § 7-2 (1) (2). 

Som nevnt ovenfor vil prospekter være blant de dokumentene som utgjør det viktigste 

beslutningsgrunnlaget for investorene. 

 

Nærmere regler om minimumskrav til innholdet i det fullstendige prospektet er gitt i § 

7-2 (2) og (3). Krav til innholdet i det forenklede prospektet er regulert i § 7-2 (4). Det 

er videre gitt detaljerte regler om krav til innholdet i både fullstendige og forenklede 

prospekter i forskrift om prospekt for verdipapirfond av 28. juli 1994 nr. 750. 

Forskriften er fastsatt med hjemmel i vpfl. § 7-2. Investorenes adgang til prospektene er 

regulert i § 7-2 siste ledd. Hovedregelen er at forvaltningsselskapet har en plikt til å 

tilby det forenklede prospektet til andelstegner før kontraktsinngåelse, mens det 

fullstendige prospektet skal utleveres på forespørsel. I begge situasjoner skal 

prospektene overleveres kostnadsfritt. For øvrig er det gitt regler om språkkrav og bruk 

av elektronisk kommunikasjon mellom verdipapirfondet og andelseier i §§ 7-4 og 7-5. 

 

I § 7-3 er det gitt nærmere regler om opplysningskrav for visse fondstyper. Dette gjelder 

blant annet fond med særskilt plasseringsstrategi og lukkede fond. Et eksempel er 

verdipapirfond som har fått samtykke til å fravike lovens krav til likvid plassering av 

verdipapirfondets midler i § 4-6, jf. § 4-6 (5). Det er også gitt en egen regel for 

spesialfond i § 7-3 siste ledd. 
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9.4.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

De alminnelige reglene om prospekter til verdipapirfond som nevnt ovenfor gjelder 

også for spesialfond. Det er imidlertid gjort tre endringer i forbindelse med reguleringen 

av spesialfond. For det første er det gitt en egen bestemmelse om opplysningskrav for 

spesialfond i § 7-3a. Videre er det inntatt en bestemmelse i lovens § 7-3 og en 

bestemmelse i forskriften om prospekt for verdipapirfond § 3 (1) nr. 1.9 om spesialfond.   

 

I § 7-3a heter det at «forvaltningsselskap for spesialfond skal minst hver sjette måned 

utarbeide en rapport som beskriver forholdet mellom fondets risikoprofil, jf. § 3-3 (2), 

og den risiko fondet faktisk har pådratt seg i rapporteringsperioden.» Ifølge § 7-3a (2) er 

forvaltningsselskapet pålagt å sende ovennevnte rapport til «samtlige andelseiere, 

depotmottakeren og tilsynsmyndigheten.» For øvrig er departementet gitt adgang til å gi 

nærmere regler i forskrift, jf. bestemmelsens tredje ledd.  

 

Innholdet i rapporten som nevnt i § 7-3a (1) skal beskrive fondets risikoprofil. Det vil i 

denne sammenheng ikke stilles strengere krav enn hva som gjelder etter § 3-3 (2), jf. 

lovens uttrykkelige henvisning til bestemmelsen. Denne risikoprofilen skal deretter 

sammenlignes med den faktiske risikoen som fondet har hatt i rapporteringsperioden. 

Det er således et eventuelt avvik mellom disse som er interessant å rapportere til 

andelseierne. For andelseierne vil det være særlig interessant å følge fondets 

risikoprofil. På bakgrunn av at spesialfond er unntatt flere av de sentrale 

plasseringsreglene i vpfl., må det legges til grunn at enkelte spesialfond kan inneha en 

høy risiko. I slike fond blir det enda viktigere for investorene å få rapporter på 

utviklingen av risikoprofilen. Bestemmelsen kan derfor sies å ivareta hensynet til 

investorbeskyttelse.  

 

Det kan til en viss grad argumenteres for at profesjonelle investorer forutsettes å inneha 

tilstrekkelige ressurser til selv å kunne følge utviklingen til fondets risikoprofil. At 

forvaltningsselskapet skal pålegges en slik plikt, kan derfor synes overflødig. Det er 

likevel slik at forvaltningsselskapet vil være bedre egnet til å gi opplysninger om 

risikoprofilen. Dette har sin bakgrunn i at det er forvaltningsselskapet som selv forvalter 

fondets midler og således beregner og tar de aktuelle risikoer. For investorene vil dette 

innebære at de er sikret riktige opplysninger, samtidig som de unngår merarbeid 
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forbundet med å beregne og sammenligne risikoprofilen. I tillegg må det antas at det 

rent økonomisk vil være rimeligere for forvaltningsselskapet å påta seg denne oppgaven 

enn om det ble utført av andelseierne (eventuelt av andre innleide tredjeparter). Basert 

på en helhetsvurdering virker § 7-3a som en hensiktsmessig løsning.   

 

Også § 7-3 (4) skjerper kravene til innholdet i prospektene til spesialfond. Dette er 

imidlertid ikke omfattende krav og gjelder heller ikke alle spesialfond. Kravet omfatter 

følgende spesialfond: 

1. Spesialfond som kan begrense utstedelse av andeler i perioder. 

2. Spesialfond som kan begrense innløsning av andeler i perioder, jf. § 6-9a. 

3. Spesialfond som kan begrense både utstedelse og innløsning av andeler i 

perioder. 

4. Spesialfond som i samsvar med § 3-3 (1) nr. 18 har vedtektsfastsatte 

begrensninger med hensyn til hvem som kan tegne andeler i fondet. 

 

For spesialfond som nevnt i nr. 1 til nr. 3 skal det fremgå av prospektene at det er tale 

om «spesialfond med lukket inngang», «spesialfond med lukket utgang» eller «lukket 

spesialfond», jf. § 7-3 (4). For spesialfond som nevnt i nr. 4 skal det fremgå av 

prospektene at det er tale om «spesialfond med begrenset krets av innskytere.» 

Herunder skal det «redegjøres særskilt for begrensningen.»  

 

På generelt grunnlag er det positivt for investorene at kravene til prospektenes innhold 

skjerpes. Dette gir forutberegnelighet og gjør det enklere for investorer å fatte en 

beslutning om man ønsker å investere i det aktuelle spesialfondet. Det er heller ingen 

særlige kostnader av betydning forbundet med de ovennevnte kravene.  

 

For det tredje skjerper forskrift om prospekt for verdipapirfond § 3 (1) nr. 1.9 kravene 

til innholdet i det fullstendige prospektet for spesialfond. Ifølge bestemmelsen skal 

prospektet inneholde «navn på den eller de personene som faktisk forvalter fondet og 

informasjon om vedkommendes kompetanse.» Avkastningen et hedgefond leverer vil, i 

motsetning til alminnelige verdipapirfond, i langt større grad være avhengig av 
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forvalteren.
68

 Dette har sin bakgrunn i at hedgefond ikke måles opp mot en bestemt 

referanseindeks. Hedgefond søker, som nevnt tidligere, en absolutt positiv avkastning 

og har tilgang til et bredere spekter av markeder og aktiva. På denne bakgrunn er det 

positivt at det fastsettes et krav i forskriften om at forvalteren og vedkommendes 

kompetanse må gjøres kjent.  

 

I tillegg til de ovennevnte bemerkninger, er det også nødvendig å vurdere regelverket 

slik det lyder i dag på et mer generelt grunnlag. På bakgrunn av at spesialfond vil kunne 

operere med et videre investeringsmandat enn alminnelige verdipapirfond, er det enda 

viktigere at investorene får grundig informasjon om fondets investeringsstrategier og 

plasseringer. Disse opplysningene vil være helt sentrale for at investorer skal kunne 

følge fondets etterlevelse av risikoprofilen. Det er hensiktsmessig at dette gjøres 

gjennom økte krav til innholdet i fondets prospekter. Kostnadene ved å innta 

informasjonen i et prospekt må antas å ikke utgjøre noen vesentlig sum tatt i betraktning 

den betydningen opplysningene vil ha for investorer. Kravene til innholdet i 

prospektene til spesialfond synes derfor å være fornuftige.  

 

På den annen side kan det stilles spørsmål ved om det er nødvendig med både 

fullstendige og forenklede prospekter til spesialfond når de kun skal markedsføres og 

selges overfor profesjonelle investorer. Ifølge vpfl. § 7-2 (4) skal det forenklede 

prospektet inneholde et sammendrag av opplysninger som omhandlet i det fullstendige 

prospektet. Også forskriften om prospekt for verdipapirfond § 3a sammenholdt med § 3 

indikerer at det forenklede prospektet gir et sammendrag av opplysningene som er 

inntatt i det fullstendige prospektet. Et forenklet prospekt vil først og fremst være av 

betydning for ikke-profesjonelle investorer med begrensede ressurser til å sette seg inn i 

hele det fullstendige prospektet.  For en profesjonell investor vil det være av mindre 

betydning så fremt vedkommende får utdelt det fullstendige prospektet. Til tross for at 

det ikke er forbundet vesentlige kostnader med utarbeidelsen av et forenklet prospekt, er 

det likevel en unødvendig kostnad.
69

 Så fremt lovgiver ikke velger å åpne for salg av 
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andeler i spesialfond til ikke-profesjonelle investorer, bør det ikke stilles krav om å 

utarbeide et forenklet prospekt i tillegg til det fullstendige prospektet.  

 

9.5 Krav til risikostyring 

9.5.1 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

Det finnes ingen bestemmelser i loven om krav til risikostyring for forvaltningsselskap 

for alminnelige verdipapirfond. Ved innføringen av spesialfondsregelverket ble det 

imidlertid inntatt en bestemmelse om dette for forvaltningsselskaper for spesialfond. 

Etter § 4-9a skal forvaltningsselskap for spesialfond «anvende en metode for styring av 

risiko som gjør at det til enhver tid kan overvåke og måle risikoen knyttet til fondets 

posisjoner og disses bidrag til porteføljens samlede risikoprofil. Metoden skal gjøre det 

mulig med nøyaktig og uavhengig vurdering av verdien for fondets eiendeler.»  I § 4-9a 

(2) er det lagt til grunn at departementet kan fastsette nærmere regler om krav til metode 

for risikostyring. Bestemmelsen er inntatt på bakgrunn av at enkelte spesialfond kan 

operere med en høy risiko. Formålet med bestemmelsen er å overvåke og kontrollere at 

risikoprofilen som følger av fondets investeringsmandat (som opplyst i fondets 

vedtekter og prospekter) ikke overskrides. Bestemmelsens formål er positivt både for 

investorene og forvaltningsselskapet. Det som imidlertid kan være problematisk er den 

praktiske gjennomføringen av kravet i § 4-9a. 

 

Om selve gjennomføringen av bestemmelsen sies det i lovens ordlyd at det skal 

anvendes «en metode for styring av risiko.» Loven gir ingen nærmere holdepunkter for 

hvordan selve gjennomføringen skal skje. I forarbeidene er dette begrunnet på følgende 

måte:
70

 

 

«Departementet er enig i Kredittilsynets vurdering om at det vil være vanskelig å angi 

spesifikke krav om bruk av bestemte modeller for styring av risiko, siden dette blant 

annet vil være avhengig av det enkelte fonds investeringsstrategi. Det vil imidlertid 

kunne vurderes å gi nærmere regler om dette i forskrift, jf. lovforslaget § 4-9a annet 

ledd. I den sammenheng vil det bl.a. kunne vurderes nærmere om, og i så fall hvordan, 
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det bør fastsettes relevante kvantifiserbare risikorammer og risikoparametre som kan 

benyttes for ulike typer spesialfond.» 

 

På bakgrunn av det ovennevnte må det legges til grunn at det foreløpig ikke eksisterer 

en bestemt modell for gjennomføringen av kravet i § 4-9a. Rent praktisk vil det også 

være problematisk å bruke en bestemt modell på alle typer spesialfond. Dette skyldes 

den store variasjonen det er mellom disse fondene. For forvaltningsselskaper for 

spesialfond innebærer dette stor grad av fleksibilitet med hensyn til hvordan de velger å 

gjennomføre kravene i § 4-9a. Det er likevel verdt å merke seg at Finanstilsynet vil føre 

tilsyn med forvaltningsselskapene og deres verdipapirfondsforvaltning, herunder om 

dette er i samsvar med vpfl. og fondets vedtekter, jf. § 8-2. I den nærmeste fremtid er 

det nærliggende å anta at det vil være større fokus rettet mot om man oppfyller formålet 

bak § 4-9a, og mindre fokus på selve gjennomføringsmåten. Etter hvert som markedet 

for spesialfond i Norge vokser, og myndighetene får noe mer erfaring med denne type 

virksomhet, kan det ventes at det vil gis mer presise regler om risikostyringen i 

spesialfond. Et alternativ vil være å gi nærmere krav i forskrifts form, jf. § 4-9a (2).  

9.6 Krav til verdiberegning og rapportering. 

9.6.1 En fremstilling av reglene for alminnelige verdipapirfond 

Etter vpfl. § 6-1 (2) skal forvaltningsselskapet «beregne og kunngjøre andelsverdien 

regelmessig minst en gang om uken og oftere dersom vedtektene bestemmer det.» 

Videre bestemmer § 6-1 (3) at det er markedsverdien som skal legges til grunn ved 

beregningen av fondets verdipapirportefølje. Kravet om verdiberegning er begrunnet i 

flere sentrale funksjoner for verdipapirfondsforvaltning. Andelsverdien er først og 

fremst nødvendig for å beregne tegnings- og innløsningskurs. Videre vil den utgjøre 

grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelse og kontroll med at fondet 

overholder sine risikorammer og det angitte investeringsmandatet.   

 

I tillegg til kravet om verdiberegning, er forvaltningsselskapet pålagt en 

rapporteringsplikt i medhold av § 6-3 (2). Ifølge bestemmelsen skal andelseierne 

periodevis «få skriftlig informasjon om sin beholdning av andeler i fondet og verdien av 

denne, verdiutviklingen på én andel i perioden og inneværende år samt avkastningen for 
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andelseier i perioden og inneværende år.» Videre er det i medhold av § 6-3 (2) (2) gitt 

en forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering som oppstiller visse 

minstekrav til hvilken informasjon som skal gis. 

 

Til slutt nevnes det at forvaltningsselskapet er pålagt å utarbeide årsregnskap, 

årsberetning og delårsrapporter for hvert verdipapirfond som det forvalter, jf. vpfl. § 7-

1. § 7-1 (2) gir nærmere regler om minimumskrav til innholdet i delårsrapportene og 

forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond gir nærmere regler om årsregnskapet 

og årsberetningen. 

9.6.2 En fremstilling og vurdering av reglene for spesialfond 

For spesialfond er det inntatt egne regler om beregning og kunngjøring av andelsverdier 

i § 6-1 (3). Bestemmelsen slår fast at forvaltningsselskapet skal «beregne og kunngjøre 

andelsverdien på de tidspunkter fondet er åpent for utstedelse eller innløsning av 

andeler, hver gang forvaltningsgodtgjørelsen beregnes i tilknytning til endelig 

belastning, så ofte det er nødvendig for å føre en forsvarlig kontroll med at fondets 

risiko overholdes, og minst hver sjette måned.» Videre heter det at Finanstilsynet kan 

kreve at det skjer hyppigere hvis fondets risikostruktur tilsier det og at departementet 

kan gi nærmere regler i forskrift.  

 

Hovedforskjellen består i at andelsverdien for spesialfond må beregnes og kunngjøres 

minimum hver sjette måned, mens alminnelige verdipapirfond må gjøre det samme 

minimum hver uke. For spesialfond er dette begrunnet i at slike fond ofte kan ha sine 

midler plassert i lite likvide finansielle instrumenter (se blant annet unntaket som er 

gjort for spesialfond i § 1-1 (2) nr. 2 fra § 4-6). Dette medfører at det blir vanskelig å 

beregne en andelsverdi som er korrekt (for eksempel dersom det er svært få 

transaksjoner eller små volumer). På denne bakgrunn synes det fornuftig at spesialfond 

ikke er underlagt like strenge krav som alminnelige verdipapirfond. Det er imidlertid 

viktig å fremheve at seksmånedersfristen er et minimumskrav, og at spesialfond i 

praksis svært ofte vil måtte beregne og kunngjøre verdiene langt hyppigere enn dette, 

for eksempel i forbindelse med beregning av forvaltningsgodtgjørelsen eller 

åpningstidspunktet for utstedelse av fondsandeler. På den annen side er kontinuerlige 

verdiberegninger av andelsverdien nødvendige og viktige for investorene. Investorer må 



 57 

følgelig få beregnet og kunngjort andelsverdien ved utstedelses- og 

innløsningstidspunktet. I tillegg vil det være viktig at investorer får informasjon om 

fondets verdiutvikling over en lengre periode. Dette vil gi grunnlag for at investorer kan 

beregne en fremtidig verdiutvikling, samtidig som de får et bedre grunnlag for å avgjøre 

hvilket tidspunkt de ønsker å tegne andeler i fondet på.  

 

Det er videre ikke gjort noen unntak fra rapporteringsplikten i § 6-3 (2) for spesialfond. 

Spesialfond er likevel unntatt reglene som er gitt i forskriften om forvaltningsselskapers 

periodiske rapportering. Dette fremgår direkte av § 1 (1) (2) i forskriften. Formålet med 

forskriften er ifølge § 1 (2) at «andelseier på en enkel måte blir i stand til å 

sammenlikne sparing i verdipapirfond med andre sparealternativer.» Forskriftens formål 

sammenholdt med de øvrige bestemmelsene i §§ 2 og 3 innebærer at det oppstilles et 

krav til at forvaltningsselskapet forenkler den løpende informasjonen før dette 

rapporteres. På bakgrunn av at spesialfond kun skal selges og markedsføres overfor 

profesjonelle investorer, synes ikke dette behovet å gjøre seg gjeldende like sterkt. 

Lovgiver har lagt til grunn at dette behovet ikke gjør seg gjeldende i det hele tatt, og 

dermed unntatt spesialfond fra hele forskriften.
71

 Dette synes fornuftig, idet forskriften 

fremstår som overflødig for spesialfond. I tillegg vil den påføre forvaltningsselskapet 

unødvendige merkostnader. På den annen side innebærer ikke unntaket at andelseierne 

er helt uten krav på løpende rapportering om informasjon som angår deres beholdning i 

fondet. Det er viktig å fremholde at forvaltningsselskap for spesialfond fremdeles vil ha 

rapporteringsplikt i medhold av vpfl. § 6-3 (2). I tillegg gjelder kravene om 

forvaltningsselskapers informasjonsplikt i lovens kap. 7, herunder kravene til 

rapportering etter § 7-1 (1) nr. 2. På bakgrunn av disse kravene kan det legges til grunn 

at behovet for løpende informasjon for andelseiere i spesialfond er tilstrekkelig 

ivaretatt. 

 

Det er til slutt nødvendig å fremheve at forskriften om årsregnskap for verdipapirfond er 

endret for spesialfond. Ifølge § 1-1 (1) bokstav a og b er spesialfond pålagt å gi 

opplysninger i notene til årsregnskapet om lån som er opptatt gjennom året og om salg 

av finansielle instrumenter fondet ikke eier (shortsalg). Videre skal det redegjøres for 
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spesielle risikofaktorer knyttet til dette. Endringene er begrunnet av hensyn til 

investorene og deres muligheter for å følge fondets plasseringer og risikoprofil. Det må 

videre legges til grunn at endringen i forskriften ikke innebærer særlige kostnader for 

forvaltningsselskapet. Endringen synes derfor utelukkende positiv. 

10 Særlig om hensynet til finansiell stabilitet 

I avhandlingens punkt 1.1 og 1.2.4 er det nevnt at spesialfondsregelverket bygger på 

hensynet til konkurransedyktige rammevilkår for forvaltningsselskapet, 

investorbeskyttelse og finansiell stabilitet. Sistnevnte hensyn er ikke behandlet i 

avhandlingen tidligere. Dette gjøres i den videre fremstillingen. 

 

Finanstilsynet omtaler finansiell stabilitet som en tilstand der «finansmarkedene er 

preget av tillit til at inngåtte finansielle avtaler gjennomføres i samsvar med sitt innhold 

og at finansiell virksomhet således utøves på vanlige forretningsmessige vilkår. 

Finansiell stabilitet kjennetegnes ved ordnede forhold i markedene og ved at 

institusjoner av betydning er solvente.»
72

 Finansdepartementets definisjon synes å være 

i samsvar med dette.
 73

  De omtaler finansiell stabilitet som en situasjon der det 

«finansielle systemet er solid nok til å håndtere forstyrrelser i økonomien, slik at det 

evner å formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele risiko på en 

tilfredsstillende måte. For å sikre finansiell stabilitet er det en forutsetning at 

finansinstitusjonene er tilstrekkelig kapitalisert.» Ovennevnte definisjoner av finansiell 

stabilitet legges til grunn for den videre fremstillingen. 

 

Årsaken til at finansiell stabilitet har vært diskutert i forbindelse med lovreguleringen 

av spesialfond, synes å bygge på tidligere hendelser og erfaringer med hedgefond. Dette 

gjelder blant annet erfaringen med Long-Term Capital Management i 1998 og ERM-

krisen i 1992.
74

 Norskregulerte spesialfond er imidlertid i en annen situasjon enn 
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hedgefond som har vært involvert i kriser som har utgjort en trussel mot den finansielle 

stabilitet. Dette gjelder særlig reguleringen disse hedgefondene var underlagt. Det som 

kjennetegnet disse var at de hadde en lite transparent struktur og tilnærmet ingen 

rapporteringsplikt. De var heller ikke underlagt noen særlig annen regulering. Dette 

gjorde det vanskelig for investorene å følge fondets posisjoner, og for myndighetene å 

føre tilsyn med eventuelle virkninger de kunne ha for den finansielle stabiliteten. Slik 

det norske spesialfondsregelverket er utformet, vil disse problemstillingene neppe være 

aktuelle.  

 

Det kan videre tenkes at finansinstitusjoner med betydelig eksponering mot spesialfond 

kan påvirke den finansielle stabiliteten. Dette er imidlertid ikke et problem som oppstår 

ved innføringen av spesialfondsregelverket. Norske finansinstitusjoner vil uavhengig av 

dette regelverket kunne inneha eksponeringer mot utenlandske hedgefond. De 

alminnelige lover og regler norske finansinstitusjoner er underlagt, deres egne systemer 

for risikostyring og det alminnelige tilsynet som føres av Finanstilsynet må antas å 

håndtere denne risikoen på en adekvat måte. 

 

Som ovennevnte vurdering viser, innebærer ikke spesialfondsregelverket noen 

ytterligere fare for at den finansielle stabiliteten skal bli påvirket i negativ retning. 

11 Rettstekniske betraktninger 

11.1 Bør reglene om spesialfond samles og systematiseres under en egen lov? 

Reglene om spesialfond er plassert i vpfl. Spesialfond er likevel unntatt flere av de 

sentrale reglene og samtidig pålagt flere særlige krav. Tatt i betraktning disse 

modifikasjonene og at spesialfond på flere punkter skiller seg fra alminnelige 

verdipapirfond, kan det stilles spørsmål ved om det ville være mer hensiktsmessig å 

regulere dem i et eget kapittel i vpfl. eller i en egen lov. Avviket mellom et alminnelig 

verdipapirfond og et spesialfond taler for dette. Men verken Finansdepartementet eller 
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Finanstilsynet har tatt til orde for en slik løsning. Ifølge forarbeidene er dette begrunnet 

på følgende måte:
75

 

 

«Verdipapirfondloven gir kjente og skreddersydde løsninger som har vist seg å fungere 

godt for fond og fondslignende konstruksjoner. Dette vil særlig legge til rette for 

ivaretakelse av investorenes interesser, blant annet når det gjelder fondets virksomhet, 

depotmottakers rolle, tegning og innløsning av andeler og informasjonskrav. 

Kredittilsynet vil føre tilsyn med virksomheten, noe som vil kunne begrense antallet 

tvister mellom investorer og forvaltningsselskap.»       

 

Om disse formålene realiseres gjennom den nåværende reguleringen av spesialfond vil 

tiden vise etter hvert som erfaringen med spesialfond øker. Det er imidlertid nødvendig 

å se spørsmålet i et bredere perspektiv. Med gjennomføringen av AIFM-direktivet vil 

spesialfond i tillegg til flere ulike typer alternative investeringsfond bli regulert. Det er 

ikke sikkert det er hensiktsmessig eller mulig å regulere disse under det alminnelige 

systemet i vpfl. Alternativene blir derfor (1) å regulere spesialfond og alternative 

investeringsfond i en egen lov eller (2) innta et eget kapittel i vpfl. som regulerer disse. 

Å regulere ulike alternative investeringsfond på samme måte som spesialfond er 

regulert i dag, vil ikke være en heldig løsning. Det vil innebære svært mange unntak fra 

de alminnelige reglene i vpfl., og samtidig må det stilles ulike særkrav på flere områder. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si noe nærmere om hvordan AIFM-

direktivet vil bli gjennomført i norsk rett, ettersom Finansdepartementet ikke har 

påbegynt dette arbeidet. Det virker likevel mest sannsynlig at det vil bli en todeling av 

reguleringen av fondsinvesteringer i norsk rett – alminnelige verdipapirfond og alle 

andre alternative investeringsfond.  

12 Sammenfatning og avsluttende bemerkninger 

For at spesialfond skal være et attraktivt og velfungerende alternativ til andre 

investeringer, er det behov for at de tillates et vidt investeringsmandat. Dette har blitt 
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gjennomført ved at det er gjort flere unntak fra reglene i vpfl. Den svekkede 

investorbeskyttelsen dette innebærer, er ivaretatt gjennom flere og strengere krav til 

opplysninger om investeringsaktivitetene til spesialfond og andre krav til øvrige 

funksjoner. Dette synes å være en hensiktsmessig regulering. Flere andre velfungerende 

hedgefondjurisdiksjoner i Europa har en lignende regulering. 

 

Det norske spesialfondsregelverket fremstår likevel på enkelte punkter som 

ufullstendig. Både lovgivningen og forarbeidene synes å bære preg av usikkerhet rundt 

hvem spesialfond skal tillates solgt til. Dette har betydning for flere av bestemmelsene 

som gjelder for spesialfond. Hvor omfattende unntak det skal gjøres fra vpfl. og hvor 

strenge tilleggskrav det skal stilles til spesialfond må bero på hvem spesialfond 

markedsføres og selges til. Hensynet til investorbeskyttelse gjør seg gjeldende i større 

grad dersom spesialfond skal selges til ikke-profesjonelle investorer. Som avhandlingen 

illustrerer er det ikke usannsynlig at det vil bli foretatt endringer i spesialfondsreglene. 

Det finnes også gode grunner som tilsier at spesialfond bør tillates markedsført og solgt 

overfor ikke-profesjonelle investorer. Dersom en slik endring foretas, blir det 

nødvendig å vurdere regelverket på nytt i lys av dette.  

 

Det er også nødvendig å fremheve at myndighetene har gitt uttrykk for at de ønsker å 

tilpasse lovgivningen fortløpende etter hvert som det opparbeides kunnskap om og 

erfaring med spesialfond.
76

 Dette er positivt, idet man befinner seg på et dynamisk 

rettsområde som er under kontinuerlig utvikling.  Hvor mange og hvor store endringer 

spesialfondsregelverket vil gjennomgå, er foreløpig uvisst. Det som likevel er sikkert på 

nåværende tidspunkt er at dagens regelverk – sett i lys av den nasjonale og EØS-

rettslige utviklingen – ikke vil bli stående uendret.    
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