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1 Innledning 

1.1 Problemstilling  

Denne avhandlingen retter seg mot det nye Alternative Investment Fund Manager-

direktivet (AIFM-direktivet)1 og dets innvirkning på norske investeringsselskap. Direktivet 

har vært mye omdiskutert, og det reises flere problemstillinger knyttet til dette nye direkti-

vet. AIFM-direktivet er et veldig vidt direktiv, og dekker et stort spekter av områder. Det er 

først og fremst hvordan direktivet vil påvirke reguleringen av forvaltere som forvalter  

norske investeringsselskap som vil være hovedtemaet i denne avhandlingen. Det blir da et 

spørsmål om hvordan eksisterende gjeldende regler, samt det uregulerte området vil bli 

påvirket av dette direktivet.  

 

Etter finanskrisen ble det i Norge satt ned et utvalg som skulle beskrive de bakenforliggen-

de årsakene til finanskrisen, og finne ut om det fantes noen særlige forhold i Norge som 

bidro til utviklingen av finanskrisen her i landet. Dette resulterte i NOU 2011:1.2 AIFM-

direktivet er her blant annet nevnt som en mulig løsning på det som skjedde i markedene 

rundt finanskrisen.  

1.2 Rettskilder  

1.2.1 En kort oversikt over AIFM-direktivet  

Direktivet ble formelt signert 8. juni 2011 i Strasbourg på vegne av Det Europeiske Parla-

ment og EU-rådet. Direktivet ble publisert 1. juli 2011, og trådte i kraft 21. juli 2011. 

Direktivets formål er ”to provide […] an internal market for AIFMs and a harmonised and 

stringent regulatory and supervisory framework for the activities within the Union of all 

AIFMs […]. 3 
                                                

 
1 Direktiv 2011/61/EU 
2 NOU 2011:1. 
3 Jfr. Direktiv 2011/61/EU avsnitt 4 i fortalen. 
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Frem til implementeringsfristen den 22. juli 2013, jobbes det fremdeles med utfyllende 

regler som, i tillegg til det vedtatte direktiv, skal gjelde. Dette er fordi AIFM-direktivet er 

et rammedirektiv. Det er derfor i tillegg til direktivets bestemmelser kommet uttalelser fra 

European Securities and Markets Authority (ESMA) til utfyllende regler, såkalte ”level 2-

regler”. Level 2-regler er mer detaljerte regler som går dypere inn på enkelte punkter, og 

som er forberedt av EU-kommisjonen. Reglene skal sørge for å utfylle ”level 1-reglene” 

ved å både presisere og supplere direktivet. ESMA publiserte sine endelige uttalelser til 

EU-kommisjonen den 16. november 20114, og det ventes at Kommisjonen vil følge 

ESMAs uttalelser ved implementeringen av level 2-reglene. Det forutsettes i utgangspunk-

tet at level 2-reglene skal være klare før implementeringsfristen ettersom disse vanligvis 

skal tre i kraft samtidig. Normalt bør disse reglene være klare en god stund før denne tid av 

hensyn til implementeringen, og det var ventet noe i løpet av oktober/november 2012. Fi-

nanstilsynet hadde imidlertid ikke hørt noe fra Kommisjonen enda, per 19. oktober 2012.5  

 

Det kan også understrekes at direktivet er et minimumsdirektiv, noe som innebærer at det 

er opp til norske myndigheter å vurdere om de vil innføre strengere krav enn det som frem-

går av direktivet. Et viktig spørsmål for rekkevidden av direktivets virkning i Norge er 

hvordan norske myndigheter velger å regulere forholdet til ikke-profesjonelle investorer, 

med tanke på at denne gruppen også kan være omfattet av AIFM-direktivet. Det er da et 

spørsmål om det skal tillates salg av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle par-

ter, eller om det legges ned et forbud for disse partene. Norske myndigheter har tross alt 

muligheten til å vurdere dette. Dette temaet er nærmere behandlet i punkt 4.2.3.4 om mar-

kedsføring og salg til ikke-profesjonelle.  

                                                

 
4 ESMA’s technical advice 2011 
5 Drageset. 2012  
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1.2.2 EØS-avtalen  

EØS-avtalen har en viktig rolle når det gjelder hvilken innvirkning AIFM-direktivet vil ha i 

norsk rett. Da Norge ikke er medlem av EU, vil EØS-avtalen sette rammer for hva som 

kreves for at Norge skal gjennomføre dette direktivet i norsk rett.  

 

Som en del av EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å etterleve bestemmelsene i EØS-

avtalen, jfr. EØS-avtalen § 2 og rettspraksis. EØS-avtalen og de såkalte ”fire friheter” (fri 

flyt av kapital, tjenester, personer og varer) setter begrensninger på hva nasjonale regler 

kan inneholde, fordi Norge er forpliktet til å respektere disse bestemmelsene.  

 

Direktiver får ikke virkning i nasjonal rett før den er gjennomført etter EØS-avtalens be-

stemmelser.6 Direktivene gjennomføres i norsk rett ved gjengivelse (omskriving), på lov- 

eller forskriftsnivå, for at direktivet skal ha intern rettsvirkning. Dette kan utledes ut fra 

EØS-avtalens art. 77, og det stemmer også godt med hvordan direktivene blir gjennomført i 

nasjonal rett hos EU-statene.8 

 

Norske lovgivere kan fritt bestemme om direktivet skal gjennomføres som lov av Stortinget 

eller som forskrift av regjering og forvaltning. Dessuten kan lovgiveren bestemme om di-

rektivet skal gjennomføres som egne lover og forskrifter, eller om direktivet skal innarbei-

des i eksisterende lover og forskrifter. Det vil heller ikke være nødvendig å vedta nye be-

stemmelser dersom eksisterende lover og forskrifter allerede inneholder de samme reglene 

som i direktivet.9 Gjennomføringen av direktivet må samtidig være innenfor rammene av 

EØS-avtalen. Med dette menes at gjennomføringen må være lojal mot EØS-avtalens inten-

                                                

 
6 EØS-rett (2011) s. 51 
7 EØS-avtalen art. 7 bokstav b 
8 EØS-rett (2011) s. 198 
9 NOU 2012:2 punkt 7.2.2 
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sjoner, og at den må være klar og tydelig, slik at private kan forstå reglene.10 Dette innebæ-

rer at norske myndigheter selv kan bestemme hva de norske reglene på nasjonalt nivå skal 

innebære. Dette gjelder særlig AIFM-direktivet da det, som nevnt, er et minimumsdirektiv. 

Det ventes at direktivet tas inn i EØS-avtalen, siden direktivet er EØS-relevant.  

 

1.3 Avgrensninger  

AIFM-direktivet er som sagt et stort og omfattende direktiv som favner vidt. Det vil derfor 

ikke være mulig å behandle alt som rammes av direktivets bestemmelser i denne avhand-

lingen, og det er heller ikke meningen.  

 

Formålet med avhandlingen er å behandle hvordan norske investeringsselskaper må tilpas-

se seg AIFM-direktivet når dette blir gjennomført i norsk rett. Det vil bli fokusert på forval-

tere av norske investeringsselskaper, og deres funksjon som ”AIFM”. (se punkt 2.4) Opp-

gaven vil blant annet dreie seg om hvordan forvaltere etter AIFM-direktivet vil bli under-

lagt nye regler, og hvordan de må tilpasse seg for å følge dette nye regelverket. Dessuten 

vil oppgaven komme inn på hvilke konsekvenser direktivet vil ha for de ikke er regulert fra 

før av.  

 

Avhandlingen vil derfor særlig fokusere på enkelte artikler i direktivet, og heller gå inn i 

dybden på noen disse områdene, istedenfor å behandle store deler av direktivet overfladisk.  

Jeg vil nedenfor gi en kort oversikt over hva som vil bli behandlet og utelatt av temaer og 

problemstillinger.  

 

Jeg vil starte med å behandle hva et AIF er, og hva en AIFM er. Dette er viktig med tanke 

på å få en forståelse på hvem som vil være underlagt direktivets bestemmelser. Dette har 

betydning for å avgjøre hvem som må tilpasse seg direktivets bestemmelser.  

 
                                                

 
10 NOU 2012:2, punkt 7.2.3  
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For det andre vil jeg behandle reglene om konsesjon- og kapitalkrav. Dette er vesentlige 

regler for de forvaltere som omfattes av direktivet.  

  

Jeg vil også behandle de løpende kravene til risikostyring og likviditetsstyring, samt si noe 

om depotmottaker og dens funksjon i forhold til norske investeringsselskaper.  

 

For det fjerde vil jeg hovedsakelig behandle reglene om ”passport” og passport-reglenes 

funksjon i det nye direktivet. Dette er regler om grensekryssende virksomhet, om hvordan 

en forvalter kan etablere og markedsføre alternative investeringsfond på tvers av lande-

grensene i EU.  

 

Det er i første omgang AIFM-direktivets innvirkning på forvaltere av norske investerings-

selskaper som skal behandles.  

 

Jeg vil ikke behandle temaet når kombinasjonen av både AIF og AIFM er domisiliert uten-

for EU. Jeg velger å avgrense mot dette temaet fordi det er et stort og omfattende regelverk 

innenfor dette feltet. Dessuten er det foreløpig nokså uklart hva den endelige rettstilstanden 

kommer til å bli på dette punktet. Derfor vil jeg ikke behandle dette temaet, fordi det vil 

være utenfor det som vil være mulig å dekke innenfor rammene av denne avhandlingen.  

 

Det kan også understrekes at jeg ikke vil ta stilling til level 2-reglene, som enda ikke er 

offentliggjort på dette tidspunktet (per 21. november 2012), i denne avhandlingen. 

 

1.4 Videre fremstilling 

I den videre fremstillingen vil jeg først starte med å si noe om sentrale begreper som er 

nødvendig for å kunne forstå sammenhengen i avhandlingen, samt bakgrunnen for 

opprettelsen av direktivet.  

 

Deretter vil jeg behandle reglene om konsesjon- og kapitalkrav, risikostyring, likviditets-

styring, depotmottaker og til slutt reglene om markedsføring. Jeg vil hele tiden ha det pers-
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pektivet der jeg først beskriver hva direktivets regelverk går ut på, og deretter vil jeg si noe 

til slutt om hvordan dette regelverket vil påvirke forholdet norske forvaltere av alternative 

investeringsfond, og dermed de ulike typene norske investeringsselskaper i et samlet kapit-

tel.  

2 Sentrale elementer  

2.1 Hva er norske investeringsselskaper?  

Begrepet ”investeringsselskaper” har ingen selvstendig rettslig betydning i Norge. Det som 

har vært mest rettslig relevant når det gjelder investeringsinnretninger i Norge, har vært å 

skille mellom hva som er et verdipapirfond og hva som er et selskap. Dette skyldes at orga-

niseringen og driften av verdipapirfond er underlagt preseptoriske regler. Det har ikke knyt-

tet seg spesielle rettsvirkninger til investeringsselskaper som sådan, og dermed er det heller 

ikke brukt mye kapasitet på å utrede hva begrepet investeringsselskap favner. Det er skillet 

mellom fond og andre typer selskapsstrukturer det har vært mye fokus på.  

 

Men nå vil det ha betydning om det er et investeringsselskap eller ikke, fordi det bare er 

investeringsselskaper som faller inn under AIFM-direktivets bestemmelser. Det vil derfor 

være en viktig grense å trekke.  

 

Et norsk investeringsselskap kan blant annet være et aksjeselskap (AS), et allmennaksjesel-

skap (ASA), et kommandittselskap (KS), et indre selskap (IS), eller ulike former for an-

svarlige selskaper (ANS). Et private equity-/venture capital fond (PE-/VC-fond) er ikke en 

selskapstype, men fondet kan organiseres under de nevnte selskapsstrukturene. Et investe-

ringsselskap kan være så mangt, og det spiller heller ingen rolle om hva selskapet investe-

rer i. Investeringsselskapet kan blant annet investere eiendom, råvarer, skip, skog, vin osv. 

Selskapet eller fondet kan dessuten være av en lukket eller åpen type. Med en åpen type 

menes at fondet er åpent for tegning og innløsning flere ganger i måneden/året, mens med 
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en lukket type menes at fondet ikke vil være åpent for innløsning i en bestemt periode; 

f.eks i en 5 års periode. Et typisk eksempel på en lukket type er private equity-selskaper.  

 

Normalt er formålet med norske investeringsselskaper å skape avkastning til investorene, 

primært ved gevinst ved senere salg, men for enkelte selskaper – også ved å generere lø-

pende utbetalinger i form av dividende. Det sistnevnte har særlig vært aktuelt for shipping 

og eiendom. For eksempel vil Orkla ASA ikke anses for å være et investeringsselskap i vår 

sammenheng, siden formålet med Orkla er å fungere som morselskap i et industrikonsern. 

Termen ”investeringsselskap” gir heller ingen begrensning på hvilke objekter kapitalplasse-

ringen gjelder.11 

 

Oppsummert kan vi trekke den konklusjonen at begrepet investeringsselskaper ikke har hatt 

noen selvstendig, rettslig betydning i Norge. Dermed er det heller ingen gode norske kilder 

som kan hjelpe til å avgrense det begrepet. Det betyr at investeringsselskap blir annerledes 

under AIFM-direktivet, dels fordi investeringsselskaper under AIFM-direktivet må ha en 

utpekt depotmottaker/forvalter, og dels fordi selskapene selv kan bli utpekt som forvaltere 

dersom de velger å være selvforvaltet. Det gjør at avgrensningen mot blant annet holdings-

selskaper blir viktig å trekke, da holdningsselskaper vil være unntatt direktivets anvendel-

sesområde. Denne avgrensningen er nærmere behandlet i punkt 2.3.   

 

2.2 Hva er AIFM-direktivet?  

AIFM-direktivet er et direktiv som fastsetter regler for ”the authorisation ongoing operation 

and transparency of the managers of alternative investment funds (AIFMs), which manage 

and/or market alternative investment funds (AIFs) in the Union”, jfr. Art. 112 Det er altså et 

direktiv som fastsetter regler om at forvaltere av alternative investeringsfond skal bli under-

                                                

 
11 Truyen 2006 s. 273 
12 Direktiv 2011/61/EU  
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lagt krav om konsesjon eller registrering, når de forvalter og/eller markedsfører alternative 

investeringsfond som er definert i direktivets bestemmelser, innenfor EU/EØS.  

 

Direktivet fastsetter felles EU-regler som blant annet omfatter investorbeskyttelse, uav-

hengig verdifastsettelse, kapitalkrav, risikostyring, informasjon/rapportering og godtgjørel-

sesordninger. Disse reglene skal skape et felles regelverk og et felleseuropeisk marked.  

 

Det nye med AIFM-direktivet er at alternative investeringsfond som strengt tatt ikke er 

fond i norsk lov forstand vil kunne falle innenfor direktivet, eller rettere sagt vil forvalterne 

av disse fondene gjøre det. Direktivet retter seg mot forvalterne, og ikke investeringssel-

skapet i seg selv, jfr. AIFM-direktivets fortale punkt 10. I forhold til norske forvaltere, in-

nebærer dette at forvaltere av norske investeringsselskap som går inn under direktivets be-

stemmelser, må følge disse. Dette kan innebære en stor forandring for noen, og dermed 

også skape utfordringer. Dessuten vil direktivet gjelde uavhengig av hvilken selskaps- og 

organisasjonsform det alternative investeringsfondet har. Dette innebærer at det ikke spiller 

noen rolle om fondet er regulert som AS, KS, IS, ANS etc. Direktivet vil også omfatte både 

åpne og lukkede fond.  

 

Det kan også understrekes at direktivet kommer i tillegg til MiFID13 (Markets in Financial 

Instruments Directive) og UCITS-direktivet (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities Directive)14. Direktivets bestemmelser kommer dermed i tillegg til 

regelverket som gjelder for forvaltere i verdipapirhandelloven, samt regelverket som gjel-

der for forvaltningsselskaper i verdipapirfondloven.  

 

 

 

                                                

 
13 Direktiv 2004/39/EF 
14 Direktiv 2009/65/EC 
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2.3 Hva er et AIF?    

Et ”AIF” er definert i Direktivets art. 4 nr. 1 bokstav a som følgende:  

 

”AIFs means collective investment undertakings, including investment compartments 

therof, which; (i) raise capital from a number of investors, with a view to investing it in 

accordance with a defined investment policy for the benefit of those investors; and (ii) do 

not require authorisation pursuant to Article 5 of Directive 2009/65/EC15.” 

 

Selve terminologien “collective investment undertaking” er ikke definert i AIFM-

direktivet. Heller ikke i europeisk rett er termen definert, selv om termen i seg selv ikke er 

helt ny. Termen i flertall (”collective investement undertakings”) er brukt i artikkel 3 i 

UCITS-direktivet16, uten at den i dette direktivet også er nærmere definert.   

 

Selv om ”collective investement undertaking” ikke er definert i AIFM-direktivet, er virke-

området til direktivet veldig vid for så vidt gjelder ulike typer eiendeler AIFet investerer i. 

Selskapsstrukturen til AIFet og hva de investerer i er irrelevant. Definisjonen omfatter 

dermed innretninger som vil bli ansett for å være ”fond”, inkludert alle ikke-UCITS fond, 

uten at det har betydning hvor fondet er etablert. Definisjonen kan også omfatte innretning-

er som ikke er ”fond” etter norsk lovs forstand17, som for eksempel private equity fond. 

Disse regnes ikke som ”fond” etter norsk lovs forstand (etter verdipapirfondloven), og kan 

for eksempel være organisert som et aksjeselskap.   

 

Et annet vilkår er at AIFet også må ”raise capital from a number investors”, som betyr at 

det altså må være minst to investorer. Dette vil ha mest betydning for ”co-investment struc-

                                                

 
15 Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive; UCITS-

direktivet.  
16 Direktiv 2009/65/EC 
17 Verdipapirfondloven § 1-2 (1) nr. 1  
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tures”, som er oversatt som co-investeringsstrukturer på norsk. Det innebærer også at 

”single-investor”-strukturer ikke vil være omfattet av virkeområdet. Med ”capital raising” 

etter AIFM-direktivets forstand menes at det må være involvert en eller en annen form for 

”business kommunikasjon” mellom enheten som søker kapital/ personen på vegne av denne 

enheten, og de fremtidige investorene, som resulterer i en overføring av investorenes peng-

er eller andre eiendeler til AIFet.18 Det er for eksempel ikke nok at to venninner går inn og 

kjøper en naboeiendom for å bevare det eller for å utvikle det til et rekreasjonsområde, og 

hindre den fra å bli brukt til bolig eller kommersiell utnyttelse, hvis investeringen primært 

er gjort med et ikke-kommersielt formål og de ikke har tiltenkt å få en avkastning.19  

 

Når det gjelder hva som ligger bak en ”defined investment policy”, har ESMA i sin ”Di-

scussion Paper” (høringsnotat)20 nærmere beskrevet hva som ligger i dette. Det fremgår 

blant annet at AIFet må investere i samsvar med investeringspolicyen til en AIF. ESMA 

kommer med forslag på hva som kan tas i betraktning ved vurderingen om selskapsformen 

har en ”defined investment policy”. Investeringspolicyen inneholder en rekke retningslinjer 

på hvordan man for eksempel skal investere i en type eiendel, hvordan man skal investere i 

en type geografisk område etc. Investeringspolicyen og eventuelle endringer blir tydelig 

fremlagt og gjort kjent for investorene. Policydokumentet er endelige og lages senest før 

investor har forpliktet seg. Investeringspolicyen blir sannsynligvis fremlagt i et dokument 

som blir en del av, er inkorporert i, eller referert i selskapets dokumenter. 

 

Det kan bemerkes at ESMA’s Discussion Paper kun er et høringsnotat, og det er derfor 

ikke sikkert at EU-kommisjonen vil følge det ESMA har sagt ved innføringen av level 2-

reglene.  

 

                                                

 
18 ESMA Discussion Paper s. 10 
19 ESMA Discussion Paper s. 10 
20 ESMA Discussion Paper  
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Oppsummert kan denne illustrasjonen vise hvorvidt det er tale om en AIF etter direktivets 

forstand:  

 
Figur 1.  

 

Etter de ovennevnte beskrivelsene, kan man si at et AIF ikke har en helt klar definisjon, da 

enhver innretning for kollektive investeringer, slik disse er beskrevet i direktivet, som ikke 

er harmonisert under UCITS-direktivet21 er omfattet av definisjonens virkeområde. Hvilke 

norske selskapsstrukturer som vil anses/omfattes av AIF-definisjonen er nærmere beskrevet 

i punkt 2.1. Det er fellesbetegnelsen ”norske investeringsselskaper” som vil bli brukt om 

disse typer innretninger for kollektive investeringer som AIF-definisjonen retter seg etter. 

Det er altså norske investeringsselskaper som anses for å være selve AIFet.  

 

                                                

 
21 Direktiv 2009/65/EC  
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Videre er det i direktivets art. 2 nr. 3 bokstav a til g oppstilt unntak der direktivet ikke vil få 

anvendelse for blant annet holdingsselskap, pensjonskasser og sentralbanker. 

Ved avgrensningen mot hva et investeringsselskap i AIFM-direktivet er, vil følgende mo-

menter ikke ha noen særlig betydning ved avgjørelsen av hva som regnes som et investe-

ringsselskap etter AIFM-direktivets forstand: 

- hva selskapet investerer i 

- om fondet er av åpent eller lukket type, eller  

- hva slags selskapsform det er  

 

Det som imidlertid har betydning for avgrensningen er hvorvidt det er snakk om et hold-

ningsselskap eller ikke, fordi det avgrenser hva et AIF er. Avgrensningen mot et holdings-

selskap kan ha betydning da det vil være et spørsmål om et selskap vil anses for å være et 

holdingsselskap dersom det bare eier finansielle instrumenter i et selskap og bare driver 

med rene investeringer, eller dersom selskapet driver med noe annet enn bare investeringer.  

 

Holdingselskaper er, i AIFM-direktivet, definert som: ”a company with shareholdings in 

one or more other companies, the commercial purpose of which is to carry out a business 

strategy or strategies through its subsidiaries, associated companies or participations in 

order to contribute to their long-term value…”  

 

Definisjonen av et holdingsselskap etter AIFM-direktivet er ikke den samme som i den 

tradisjonelle norske definisjonen i selskapslovgivningen. I den tradisjonelle norske defini-

sjonen har det betydning om hvor stor eierandel selskapet har, mens definisjonen i AIFM-

direktivet altså går ut på hvilken hensikt selskapet har når det sitter og eier aksjer.  

 

En del investeringsselskaper har som formål å tjene penger på å finne underprisede aktiva 

som de eier gjennom en verdistigning og deretter selger. Selskapet gjør imidlertid ingenting 

selv for å bidra til verdistigningen, men får hjelp av markedet som gjør det for det. Vi ser at 

selskapet eier for å skape avkastning gjennom senere salg, som er klart innenfor AIFM-

direktivets virkeområde.  
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Andre selskaper derimot, ofte private equity (PE) og venture capital (VC) fond, går inn og 

bidrar til verdistigningen, og gjør så en exit deretter. Investorene, altså PE-selskapets eiere, 

deltar her i en aktiv del i utviklingen av selskapet. Vi ser at PE-selskapet eier for å drive 

datterselskapene og utvikle deres forretningsstrategi. Denne måten er imidlertid i grense-

område for hvorvidt det skal regnes for å gå inn under AIFM-direktivet eller ikke. Mye av 

formålet til AIFM-direktivet har vært å ramme disse typer selskaper. Det avgjørende vil 

nok være at selv om disse selskapene deltar betydelig mer aktivt i målselskapenes utvik-

ling, er formålet uansett å skape avkastning gjennom en senere exit, og tidspunktet for den-

ne exiten er gjerne angitt i investeringspolicyen. Dette vil nok være avgjørende i forhold til 

AIFM-direktivet, og de vil dermed omfattes som AIF.  

 

2.4 Hvem er AIFM?  

Et ”AIFM” er i direktivets Art. 4 bokstav b definert som: ”AIFMs means legal persons 

whose regular business is managing one or more AIF”22. Termen “regular business” er ikke 

definert i direktivet. Men ut ifra ordlyden innebærer dette at AIFMet vanligvis driver med 

forvaltning av alternative investeringsfond (AIF).  

 

Med ”managing AIF” menes at AIFMet minimum gjennomfører forvaltningstjenestene 

porteføljeforvaltning eller risikostyringsfunksjon til en eller flere AIF, jfr. art. 4 bokstav w, 

jfr. Annex 1. Selv om en av disse funksjonene må være oppfylt, kan ikke AIFMet ha kon-

sesjon til å foreta porteføljeforvaltning uten samtidig å ha risikostyringsfunksjonen, og om-

vendt. Verken porteføljeforvaltning eller risikostyringsfunksjonen er nærmere definert i 

AIFM-direktivet. I ESMAs Discussion Paper som ble gitt ut 23. februar 2012, vises det her 

kun til art. 4 bokstav w, jfr. Annex 1.  

 

Vi kan imidlertid sammenligne hvordan porteføljeforvaltning er brukt i andre direktiver. 

Porteføljeforvaltning er et begrep som er veldig nært beslektet med ”collective portfolio 
                                                

 
22 Direktiv 2011/61/EU art. 4 bokstav b 
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management” som man finner i UCITS-direktivet23, og ”individual portfolio management” 

som man finner i MiFID24. Det som vanligvis forstås som porteføljeforvaltning er at forval-

teren treffer investeringsbeslutningen på vegne av selskapet. Hvis ikke forvalteren treffer 

investeringsbeslutningen, men noen andre gjør det, ligger porteføljeforvaltningen hos de 

andre som gjør det.  

 

AIFM har også muligheten til å utkontraktere enten porteføljeforvaltningen eller risikosty-

ringen, men det må da skje i samsvar med art. 20 om utkontraktering og relevante level 2-

regler som ventes fra EU-kommisjonen. ESMA har blant annet kommet med forslag til 

dette i sine rådgivende uttalelser til EU-kommisjonen25. Reglene om utkontraktering har 

mye til felles med det som gjelder for verdipapirforetak i dag.  

 

Dersom en utfører porteføljeforvaltning eller risikostyringsfunksjon betyr det ikke at en 

automatisk blir et AIFM. Det ESMA sier i sin Discussion Paper er at en kan delegere disse 

funksjonene, men hvis man delegerer alt av porteføljeforvaltning og risikostyringsfunksjo-

nen, vil man ende opp som en ”letter box entity” (postkasseselskap). En blir ikke ansett 

som et AIFM når man kun har fått tildelegert porteføljeforvaltningen og/eller risikosty-

ringsfunksjonen.  

 

Et AIFM er altså selve forvalteren av et AIF. Det er AIFMet som er det formelle pliktsub-

jektet. Art. 5 nr. 1 i AIFM-direktivet fastslår at AIFMet har ansvar for at AIFet og forvalt-

ningen av det, oppfyller kravene i direktivet. Dersom AIFMet ikke oppfyller kravene etter 

direktivets bestemmelser, kan det ikke drive med forvaltning lenger.  

 

                                                

 
23 Direktiv 2009/65/EC Annex II 
24 Direktiv 2004/39/EC art. 4 nr. 1 pkt. 9) 
25 ESMA’s technical advice 2011.   
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Når et investeringsselskap skal foreta investeringer kan enten styret gjøre det selv, eller de 

kan sette det over til en forvalter. Det sondres mellom to typer av AIFMer, jfr. Art.5 nr.1 

bokstav a og b26. Den ene typen er der AIFet er selvforvaltet. Det innebærer at AIFMet er 

en del av selve AIFet. AIFMet har da bare anledning til å forvalte dette ”egne” AIFet, jfr. 

bokstav b.  

 

 
Figur 2 

 

Den andre typen av AIFM er at det er en ekstern enhet som er utpekt av AIFet eller på veg-

ne av den, som vil være ansvarlig for porteføljeforvaltning og risikostyring.  

 

                                                

 
26 Direktiv 2011/61/EU art. 5 nr. 1 bokstav a og b 
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Figur 3 

 

En konsekvens av at det finnes to ulike typer AIFMer, er at selskapene må ta stilling til 

hvorvidt AIFMet er utpekt av eller på vegne av AIFet, eller om de er utkontraktert av per-

sonen som er utnevnt. Det er viktig å gjøre forskjell på disse to typene av AIFM, da den 

”self-managed AIF” (internforvaltede)-typen vil være en enorm endring i forhold til hva 

som gjelder i dag. Internforvaltede AIFer vil være av en helt ny type regulering, ved at in-

vesteringsselskapet selv må oppfylle kravene i AIFM-direktivet.    

 

Et spørsmål er om det vil være mulig for forvalteren å tilpasse seg direktivets regler etter 

hvorvidt han/hun ønsker å være ekstern eller intern forvalter. For å svare på dette spørsmå-

let er det viktig å avgjøre hva som regnes for å være selvforvaltet. Spørsmålet er om det er 

selskapsstrukturen som er avgjørende om hvorvidt et AIF skal anses for å være selvforval-

tet eller ikke? Eller er det valget om AIFet kan sette ut til en ekstern forvalter eller ikke, 

som er avgjørende?  

 

I Norge har vi som nevnt ulike selskapstyper. For å illustrere hva som menes med selvfor-

valtede AIFere, vil jeg bruke selskapstypene aksjeselskap (AS), kommandittselskap (KS) 

og indre selskap (IS) som eksempler. Disse ulike selskapstypene har på en måte egne sel-

skapsorganer som kan ta forvaltningsoppdraget; AS må ha et styre, KS må ikke ha et styre, 
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men må ha en komplementar som ofte vil være et AS med et styre, og et IS må ha en ho-

vedmann. Spørsmålet er om disse selskapstypene per definisjon er internforvaltede, eller 

anses de bare som internforvaltede i den utstrekning selskapet faktisk velger å forvalte seg 

selv.  

 

Hvis det er slik at man skal anse alle selskapene med en lovlig representant som internfor-

valtede, vil det få stor betydning for det enkelte investeringsselskap, for da må de autorise-

res som en AIFM.  

 

Hvis man derimot sier at det er valget av om man ønsker å være internforvaltet eller ikke 

som styrer det, og AIFet velger å sette det ut, vil det få betydning for den som er manager 

(AIFM).  

 

Svaret på disse spørsmålene kan antageligvis leses ut ifra direktivets art. 5 nr. 1 bokstav b, 

hvor det fremgår: ”where the legal form of the AIF permits an internal management and 

where the AIF’s governing body chooses not to appoint an external AIFM, the AIF itself, 

which shall then be authorised as AIFM.”  

 

Det er altså to hovedvilkår for at en AIF skal anses for å være en internforvaltet AIFM. For 

det første må ”the legal form of the AIF permits an internal management”, og for det andre 

”where the AIF’s governing body chooses not to appoint an external AIFM”. 

 

For norske investeringsselskaper som har en selskapsstruktur som er regulert som i ek-

semplet ovenfor, (AS, KS, IS), har disse, som nevnt, egne selskapsorganer som har ansvar 

for forvaltningen av selskapet. Selskapsstrukturen tillater altså AIFet i å være internforval-

tet. Dersom disse selskapsstrukturene også ikke velger å sette ut forvaltningsansvaret til en 

ekstern AIFM, vil dette tale for at de vil kunne anses for å være en internforvaltet AIF etter 

direktivets art. 5 nr. 1 bokstav b.  
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Uansett om man velger en internforvaltet eller en eksternforvaltet måte, må disse selskape-

ne også ha en depotmottaker (mer om depotmottaker i punkt 4.2.2.3). Per dags dato er det 

ikke et krav om at selskapstypene som er nevnt i punkt 2.1 skal ha depotmottaker. Dette vil 

derfor være noe nytt med det nye AIFM-direktivet for de selskapstypene som er nevnt 

ovenfor.   

 

Forholdet mellom internforvaltede og eksternforvaltede fond og selskaper finnes også i den 

irske implementeringen av UCITS-direktivet. Her anser man alle de som kan være intern-

forvaltet (de som har styrer) som internforvaltede. Forholdet mellom internforvaltede og 

eksternforvaltede fond og selskaper finnes også for eksempel i SICAV-strukturene27. Her 

har man et eget selskapsorgan som kan drive med forvaltningen av AIFet, uten å trenge en 

ekstern manager som skal ta seg av dette.  

 

Når fondet har et styre, ligger forvaltningsfullmakten i styret. Hvis styret velger å ikke ut-

øve den forvaltningsfullmakten, men velger å sette den ut, blir det ansett for å være en out-

sourcing. Hvis denne systematikken i UCITS-direktivet skal brukes inn i AIFM-direktivet, 

så innebærer det at alle norske investeringsselskaper som har selskapsorganer, og dermed 

kan være internforvaltede, også blir internforvaltede. Da får man for eksempel alle AIFM 

kravene i aksjeselskapet (AS). Aksjeselskapet blir da regnet som både AIF og AIFM.  

 

Hvis man derimot sier at det bare er hvis AIF velger å utføre forvaltningen internt at de må 

ha en AIFM-konsesjon, så vil de dytte kravet over til AIFM (manager). Hvis dette selska-

pet da investerer i finansielle instrumenter, kan det være et verdipapirforetak med aktiv 

forvaltningskonsesjon. Hvis det for eksempel investerer i vin, kan det typisk ikke være det. 

Sannsynligvis vil man få en uregulert forvalter, fordi det ikke finnes noen konsesjonskrav 

for tjenester knyttet til vinforvaltning.  

                                                

 
27 SICAV står for ”société d'investissement à capital variable”, og kan både være en UCITS 

eller en non-UCITS. Strukturen er blant annet brukt i Luxemburg.  
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Rettslig vurdering  

Jeg vil tro at riktig tolkning av det som er sagt overfor, vil være at selskaper som har egne 

selskapsorganer som kan ta forvaltningsoppdraget, også vil anses for å være internforvalte-

de etter AIFM-direktivet.  

 

Dette kan begrunnes i at den som forvalter et norsk selskap (for eksempel et styre i et AS) 

bare vil være ansvarlig for dette selskapet, selv om hvert enkelt styremedlem kan ha ansvar 

for flere selskaper. Et av vilkårene for å være et internforvaltet AIF, er at AIFMet bare kan 

forvalte dette ”egne” AIFet. Et internforvaltet selskap eller fond kan altså ikke oppnevnes 

som AIFM for andre AIFer. Når styret i prinsippet har forvaltningsfullmakten, har de der-

med ansvar for å forvalte dette selskapet, og vil av den grunn samtidig anses for å være et 

AIFM. Dette taler for at selskapstypene som har et selskapsorgan som kan ta forvaltnings-

oppdraget, per definisjon er internforvaltede. Den samme tolkningen er gjort i Irlands im-

plementering av UCITS-direktivet, og dette styrker argumentet for at selskapene som har 

egne selskapsorganer også vil anses for å være internforvaltede.   

 

Med en slik tolkning vil svært mange norske selskaper bli å anse som selvforvaltede, hvil-

ket vil få store konsekvenser. Blant annet vil det påvirke hvem som kan oppnevnes som 

AIFM for andre AIFer. Dette er fordi internforvaltede AIF ikke kan være AIFM for andre 

enn dette ”egne” AIFet. Samtidig vil dette har betydning for hvem som skal ha konsesjon 

som AIFM. Dessuten kan ikke internforvaltede AIF utføre andre aktiviteter annet enn de 

som er nevnt i AIFM-direktivets Annex 1 nr. 1, altså porteføljeforvaltning og risikostyring. 

Dette begrenser hva en internforvaltet AIF kan utføre.  

 

2.5 Begrepet ”forvaltning” etter direktivets bestemmelser? 

”Forvaltning” etter direktivets forstand, er når forvalteren innehar den funksjonen at den 

driver porteføljeforvaltning eller risikostyringsfunksjon. Som tidligere nevnt i punkt 2.4, 

regnes forvalteren da som en AIFM dersom forvalteren innehar minst en av disse funksjo-

nene.  
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En manager som bare driver med rådgivning der den kun gir råd, vil mest sannsynlig ikke 

være omfattet. Det finnes to typer rådgivere. Den ene typen er de rådgiverne som driver 

med investeringsrådgivning. Investeringsrådgivning defineres som ”[…] personlig anbefa-

ling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transak-

sjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter”, jfr. verdipapirhandelloven 

(vphl.) § 2-1 nr. 1 (5), jfr. § 2-4 første ledd, og vil etter vphl. være konsesjonspliktig og ha 

lisens under MiFID.  

 

Den andre typen er de som driver med strategisk rådgivning. Strategisk rådgivning er ikke 

definert, verken i verdipapirhandelloven eller i direktivet, men tilleggstjenesten etter Mi-

FID, jfr. Annex 1 Section B, og vphl28. § 2-1 annet ledd kommer ganske nær. Strategisk 

rådgivning er ofte brukt om rådgivning som omhandler selskapets strategi.  

 

Spørsmålet er om disse typer rådgivning faller inn under det som etter AIFM-direktivet 

anses som ”forvaltning”, altså om rådgiverne også anses for å være en AIFM. Når en råd-

giver kun gir råd, pleier ikke rådgivning å omfatte porteføljeforvaltning og risikostyring. 

Porteføljeforvaltning og risikostyring er som nevnt to funksjoner som må være tilstede for å 

regnes som en forvalter. Et argument for at rådgivning ikke omfattes av AIFM-direktivet er 

at rådgivning i andre direktiver, som for eksempel UCITS-direktivet, åpenbart ikke er om-

fattet av UCITS-direktivet fordi det ikke er noen å gi råd til.   

 

Et annet argument vil dessuten være at investeringsrådgivning etter art. 6 nr. 4 bokstav b i) 

i AIFM-direktivet er ment som en tilleggstjeneste, som du kan få oppå managerrollen som 

AIFM. Dette taler for at investeringsrådgivning sannsynligvis ikke er inkludert i begrepet 

”porteføljeforvaltning” som beskrives i AIFM-direktivets Annex I.  

 

                                                

 
28 Verdipapirhandelloven  
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Ytterligere et argument for at rådgivning ikke omfattes av forvaltning er at aktiv forvalt-

ning i verdipapirforetak har porteføljeforvaltning som en egen investeringstjeneste. I dette 

tilfellet innebærer det at porteføljeforvaltning (individual portfolio management) og råd-

givning er to forskjellige tjenester.   

 

Poenget er at både UCITS og MiFID klart skiller mellom rådgivningstjenesten og forvalt-

ning. Dermed taler dette for at rådgivning ikke vil være omfattet av AIFM-direktivets vir-

keområde.  

 

Konklusjonen etter dette er at rådgivning ikke kan være omfattet av AIFM-direktivets be-

stemmelser, da rådgiveren som yter råd ikke går inn under definisjonen av forvaltning etter 

AIFM-direktivet. Investeringsrådgivning kan, derimot, fås som en tilleggstjeneste i kombi-

nasjon av å være en AIFM.   

3 Bakgrunn og aktualitet 

3.1 Bakgrunnen for forslaget av AIFM-direktivet   

AIFM-direktivet var en viktig del av Europakommisjonens respons på finanskrisen. Prob-

lemene som følge av finanskrisen viste at mange av AIFMets strategier var sårbare overfor 

en rekke alvorlige risikoer for investorer, andre markedsdeltakere og markeder. AIFM-

direktivet ble en direkte konsekvens av konklusjonene i G-20 toppmøtet november 2008. 

Enkelte hevdet at kapitalforvaltere og rådgivere til kapitalbaser generelt, hadde en innvirk-

ning på denne uroen. Det er imidlertid ikke bevist at kapitalforvaltningsbransjen hadde en 

slik innflytelse på uroen.  

 

Direktivets formål er å utarbeide et indre marked for forvaltere av alternative investerings-

fond, og et grundig og effektivt regulatorisk tilsyn for forvaltere av fond som ikke omfattes 

av UCITS-direktivet innenfor EU. Direktivets hensikt er å regulere alle større kilder til risi-
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koer i verdikjeden, samt skape mer transparens rundt virksomheten til fondsforvalterne og 

fondet de forvalter. 29 Formålet tar også høyde for at det er nødvendig at reguleringen blir 

skapt på et europeisk plan, for at det kan skapes et ensartet regelverk, som ikke vil være 

mulig å oppnå på nasjonalt nivå.  

 

Det er i hovedsak forvaltere av spesialfondet hegdefond og private equity-fond som vil bli 

berørt, selv om direktivet gjelder generelt og vil omfatte forvaltere av alle typer fond som 

ikke omfattes av UCTIS-direktivet.30  

 

3.2 Rettstilstanden før innføringen av AIFM-direktivet  

3.2.1 I Europa  

Før innføringen av AIFM-direktivet var det de respektive EU-landenes egne regler som 

gjaldt ved reguleringen av forvaltning, salg og markedsføring av alternative investerings-

fond. Reglene var varierende ut ifra hvilket land det var tale om. Noen land hadde en be-

grenset adgang til for forvaltere å markedsføre/selge alternative investeringsfond, mens det 

for andre land er helt forbudt eller ekstremt begrenset. Eksempelvis var det blant annet i 

Spania, Italia, Frankrike og Finland veldig restriktivt/ingen adgang for forvaltere til å sel-

ge/markedsføre alternative investeringsfond. Mens i Tyskland var det mulig, men veldig 

begrenset. 31 

 

Med det nye AIFM-direktivet skal det nå være lettere for aktørene å selge og markedsføre 

alternative investeringsfond i Europa. Grensekryssende markedsføring skal etter dette være 

lettere tilgjengelig da direktivet skaper felles regler som skal være lettere å håndtere. Dette 

skaper et felleseuropeisk marked som også gjør at konkurransedyktigheten øker. Dette er 

                                                

 
29 NOU 2011:1 s. 122-123.  
30 Direktiv 2009/65/EC  
31 Linkaters 2011 s. 23 



 23 

betinget av at vilkårene i direktivet er oppfylt, og direktivet gjelder dermed med visse be-

grensninger. Mer om markedsføring og salg i punkt 4.2.3.  

 

3.2.2 I Norge  

Som tidligere nevnt er norske investeringsselskaper regulert etter hvilken type selskaps-

form det dreier seg om. De ulike aktørene i bransjen er underlagt alminnelig norsk lovgiv-

ning i kraft av å drive forretningsmessig virksomhet, være aksjonærer og utøve aktivt eier-

skap.  

 

Når AIFM-direktivet skal implementeres i norsk rett, fører dette både til nye muligheter, 

men også utfordringer for de ulike investeringsselskapene som kommer inn under direkti-

vets bestemmelser. Direktivet gir med andre ord både forpliktelser og muligheter. Tilgjeng-

eligheten vil bli større blant aktørene, og muligens vil dette kunne skape en vekst i norsk 

økonomi i form av at norske aktører kan konkurrere mot andre aktører i andre EU/EØS-

stater. Dette er forutsatt av at direktivet blir gjennomført uten særlige norske særregler. 

Disse særreglene kan hindre konkurransen for norske aktører ved at de ikke blir stilt på 

samme måte som de andre aktørene i EU/EØS.  
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4 AIFM-direktivet  

4.1 Direktivets geografiske og saklige virkeområde, samt det 
størrelsesmessige virkeområdet. 

AIFM-direktivet har et veldig vidt anvendelsesområde. Direktivet vil komme til anvendelse 

i tre situasjoner:  

- EU/EØS-basert AIFM som forvalter en eller flere AIFere. 

- Ikke-EU/EØS-basert AIFM som forvalter en eller flere EU/EØS-baserte AIFere, el-

ler 

- Ikke-EU/EØS-basert AIFM som markedsfører en eller flere AIFere i EU/EØS. 

 

Det geografiske virkeområdet er altså når det skjer en fysisk plassering av det alternative 

investeringsfondet i et EU-/EØS-land, når forvaltningen av det alternative investeringsfon-

det skjer i EU/EØS, eller når det alternative investeringsfondet markedsføres til investorer i 

EU/EØS.  

 

Direktivet gjelder for alle managere (AIFM) av alternative investeringsfond (AIF). Dette er 

det saklige virkeområdet, og er nærmere beskrevet i punkt 2.3 om AIF og punkt 2.4 om 

AIFM. 

 

Størrelsesmessig, er det terskelverdier som beregnes ut ifra midler som er under forvalt-

ning, og som avgjør hvilke typer AIFM som må oppfylle kravene for å få konsesjon etter 

AIFM-direktivets bestemmelser. Dette er nærmere beskrevet i punkt 4.2.1.   

 

Forvaltere med konsesjon fra et EU-land kan, i henhold til direktivet, markedsføre alterna-

tive investeringsfond til profesjonelle investorer i hele EU. Jeg kommer nærmere inn på 

dette i punkt 4.2.3 om markedsføring og salg, og hvordan markedsføring og salg til ikke-

profesjonelle parter vil bli påvirket av AIFM-direktivet i punkt 4.2.3.4.  
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Det finnes dessuten overgangsregler som blant annet innebærer at AIFMet delvis vil bli 

unntatt fra direktivets regler. Dette gjelder AIFMer, så lenge de forvalter et AIF av en luk-

ket type før implementeringsfristen 22. juli 2013, og de ikke gjør noen ytterligere investe-

ringer etter 22. juli 2013. De vil da kunne fortsette å forvalte AIFer uten å ha konsesjon 

etter direktivets bestemmelser. Dette fremgår av direktivets artikkel 61 nr. 3. Det finnes 

flere overgangsregler enn disse, som jeg ikke vil gå nærmere inn på. De er nærmere regu-

lert i direktivets art. 61.  

 

4.2 AIFM-direktivets innvirkning på hvordan forvaltere må innrette sin 
virksomhet  

AIFM-direktivet oppstiller en rekke krav, og dette vil ha betydning på hvordan forvaltere 

må innrette sin virksomhet. Samtidig vil dette også ha betydning for hva en forvalter kan 

tillates og ikke-tillates å gjøre. I den videre fremstillingen vil jeg gjøre rede for disse krave-

ne og hvilke konsekvenser direktivet vil få for norske investeringsselskaper. Konsekvense-

ne av regelverket vil komme i et eget kapittel etter at alle kravene er behandlet.  

 

4.2.1 Konsesjonskrav for AIFM  

Et av hovedformålene med konsesjon etter AIFM-direktivet er muligheten for en autorisert 

AIFM i å ha såkalte ”passport” til å selge og markedsføre alternative investeringsfond til 

andre EU/EØS-stater, basert på at alle EU/EØS-land har etablert harmoniserte regler for 

slike AIFMer. Konsesjon er dessuten en forutsetning for at en AIFM skal kunne yte for-

valtningstjenester til AIF, jfr. direktivets art. 6.   

 

Hovedvilkårene for å få konsesjon som forvalter, uavhengig om AIFet er egenforvaltet eller 

ikke, er oppstilt i art. 8 nr. 1 bokstav a til e. Her fremgår det blant annet at det stilles krav 

om at AIFM må ha en tilstrekkelig startkapital og egenkapital i overensstemmelse med 

kravene etter art. 9 om kapitalkrav. AIFM-direktivets art. 9 som omhandler kapitalkrav 

sondrer mellom AIFM som er en internt forvaltet AIF, og AIFM som er utpekt som en eks-

tern forvalter for AIF. Det oppstilles forskjellige minstekrav for de to typene av AIFM. Det 
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er et krav om at et AIF som er internt forvaltet i AIFM, har en startkapital på minst EUR 

300 000, jfr. nr. 1. Når det gjelder en AIFM som er utpekt som en ekstern forvalter for AI-

Fer, er det er krav om at AIFM skal ha en startkapital på minst EUR 125 000, jfr. nr. 2. 

Kapitalkravet som gjelder for eksterne AIFM, gjelder også i dag for verdipapirforetak, jfr. 

vphl32. § 9-13 (1).  

 

Dersom en AIFM forvalter en AIFer med en forvaltningskapital på over EUR 250 millio-

ner, skal egenkapitalen økes med 0,02 % av den delen av forvaltningskapitalen som over-

stiger 250 millioner EUR. Den foreskrevne startkapital og det ytterligere beløp skal imid-

lertid ikke overstige 10 millioner EUR. Det er i dette tilfellet snakk om ”additional amount 

of own funds”33. Denne ”additional amount of own funds” innebærer altså et ekstra krav 

om egenkapital. Dette fremgår av art. 9 nr. 3.  

 

Videre er et annet hovedvilkår for å få konsesjon, at aksjonærer med en betydelig eierandel 

(over 10 %) er egnet til å sikre en forsvarlig forvaltning av virksomheten. Det gjelder dess-

uten et krav om at AIFM skal ha minst to faktiske ledere og at de har den relevante og til-

strekkelige kompetansen og erfaringen som kan sikre en forsvarlig forvaltning av virksom-

heten. Det stilles også visse krav til interne systemer og rutiner. Eksempler på dette er ver-

divurderingsfunksjon, risikostyringsfunksjon, compliance-funksjon mv.  

 

Art. 7 i AIFM-direktivet sier noe om hvilke krav som stilles til konsesjonssøknaden. Dette 

er mer formelle regler på hvordan man skal søke konsesjon, og hva søknaden skal innehol-

de. Kravene for å søke om konsesjon etter AIFM-direktivet er ikke så forskjellige fra inn-

holdskravene til en konsesjonssøknad etter vphl.34 eller vpfl.35.  

                                                

 
32 Verdipapirhandelloven  
33 Direktiv 2011/61/EF art. 9 nr. 3  
34 Verdipapirhandelloven kap. 9  
35 Verdipapirfondloven kap. 2 
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Fristen for å søke konsesjon er juli 2014, men kravene etter AIFM-direktivet må være til-

fredsstilt fra juli 2013, når direktivet gjennomføres. Forpliktelsene for tildeling av konse-

sjon må løpende være oppfylt, ellers har den kompetente myndighet plikt til å trekke auto-

risasjonen tilbake, jfr. art. 8. Det er dermed ikke nok at AIFMet oppfyller forpliktelsene når 

konsesjon blir tildelt. Derfor vil det løpende føres kontroll om forpliktelsene etter direktivet 

er oppfylt. Det må også kunne dokumenteres en løpende compliance-funksjon som skal 

kontrollere dette.  

 

Det kan videre påpekes at det finnes AIFMer som er unntatt konsesjonsplikt etter direkti-

vets bestemmelser. Dette gjelder AIFM som har ”…assets under management […] in total 

do not exceed a threshold of EUR 100 million”; eller der ”assets under management in total 

do not exceed a threshold of EUR 500 million when the portfolios of AIFs consist of AIFs 

that are unleveraged and have no redemption rights exercisable during a period of 5 

years…”, jfr. Art. 3 nr. 2 bokstav a og b.36  

 

Konsesjon er imidlertid uansett påkrevd dersom forvalter er etablert i en annen stat enn 

fondet, og i de tilfeller der man skal markedsføre grensekryssende. Dette innebærer at ters-

kelgrensene vil være irrelevante for mange.  

 

For AIFM som faller under terskelverdiene, kan de likevel velge å opt-in, som innebærer at 

forvalteren blir underlagt direktivets bestemmelser i sin helhet og kan dermed bruke 

passport-systemet til å markedsføre og selge AIF grensekryssende.  

 

For AIFM som faller under terskelverdiene (se punkt 4.2.1) og som heller ikke frivillig 

velger opt-in alternativet, vil de uansett ha plikt til å registrere seg hos Finanstilsynet, plikt 

til blant annet å foreta periodisk rapportering overfor Finanstilsynet vedrørende hvilke in-

                                                

 
36 Direktiv 2011/61/EU 
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strumenter som handles med videre, samt ha en varslingsplikt dersom grensene for konse-

sjonsplikten er overskredet. Det vil da gjelde et krav til å søke om nødvendig tillatelse in-

nen 30 dager. AIFM vil i dette tilfellet ikke nyte godt av passport reglene som innebærer at 

man kan selge og markedsføre AIF i andre EU/EØS-stater. Dette kommer jeg nærmere inn 

på i punkt 4.2.3 om markedsføring og salg.  

 

Oppsummert kan vi si at det altså ikke er noen som slipper helt unna AIFM-direktivets re-

gelverk.  

 

4.2.1.2 Forholdet til annen konsesjonslovgivning innenfor forvaltning.  

Reglene som er gjennomgått har store likhetstrekk med de konsesjonskravene som finnes 

for forvaltere i UCITS og MiFID. Det er derfor naturlig å gi en kort redegjørelse på hvor-

dan dette direktivet virker sammen med de to andre direktivene.  

 

Forholdet mellom UCITS-konsesjon og en AIFMD-konsesjon   

Dersom en forvalter både skal forvalte et UCITS og et non-UCITS fond etter at AIFM-

direktivet er blitt gjennomført, må forvalteren ha konsesjon både etter vpfl.37 og etter nors-

ke regler som implementerer AIFM-direktivet. For forvaltere med konsesjon etter vpfl. er 

det lagt opp til en forenklet søknadsprosedyre for å bli AIFM for fondene (AIFene). Med 

konsesjon som AIFM innebærer dette at man kan forvalte alle typer fond.  

 

Både UCITS-direktivet (art. 6 (3)) og AIFM-direktivet (art. 6 (4)) tillater forvaltere å ha en 

ekstra konsesjon for å yte tjenester som investeringsrådgivning og oppbevaring av aksjer 

eller fondsandeler i forbindelse med kollektive investeringer. AIFM-direktivets tilleggstje-

nester etter art. 6 nr. 4 bokstav b, er imidlertid videre enn UCITS-direktivet, ved at AIFM-

direktivets tekst om tilleggstjenester også omfatter mottakelse og formidling av ordre ved-

rørende finansielle instrumenter. UCITS-direktivet har ikke denne funksjonen i listen over 
                                                

 
37 Verdipapirfondloven  
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tilleggstjenestene som er nevnt i direktivet. ESMAs syn på dette er at AIFM som også er et 

forvaltningsselskap skal være i stand til å ha denne tilleggstjenesten gjennom dets AIFMD-

konsesjon, forutsatt at det er tatt hensyn til interessekonflikter.   

 

 

 

Forholdet mellom en MiFID-konsesjon og en AIFMD-konsesjon 

Forvaltere som driver med aktiv forvaltning etter MiFID vil fra før av være konsesjonsplik-

tig etter vphl38. Disse forvalterne vil imidlertid også være konsesjonspliktige etter AIFM-

direktivet, dersom de oppfyller kravene som stilles for få konsesjon etter AIFM-direktivet. 

I motsetning til UCITS, kan forvaltere som driver med aktiv forvaltning etter MiFID, imid-

lertid ikke ha konsesjon etter AIFM-direktivet og samtidig ha konsesjon etter MiFID. For-

valtere som driver med aktiv forvaltning etter MiFID har da to alternativer. Enten må for-

valteren ha en AIFM-konsesjon med tilleggtjenester som omfatter aktiv forvaltning, inves-

teringsrådgivning, oppbevaring og forvaltning av aksjer eller fondsandeler i forbindelse 

med kollektiv investering, og mottakelse og formidling av ordre vedrørende finansielle 

instrumenter, jfr. AIFM-direktivets art. 6 nr. 4 bokstav a og b. Eller så må forvalteren bare 

ha en MiFID-konsesjon, men han/hun kan da ikke være en AIFM. Forvalteren etter en Mi-

FID-konsesjon kan imidlertid motta oppdrag som er utkontraktert fra en AIFM.  

 

I den grad AIFM utfører aktiv forvaltning eller tilleggstjenester etter AIFM-direktivet art.  

6 nr. 4, så må det være i samsvar med følgende bestemmelser i MiFID39: 

- Art. 12 som sier at forvaltningsselskapet må ha tilstrekkelig startkapital. 

- Art. 13 som omhandler organisatoriske krav. Her fremgår det blant annet at forvalt-

ningsselskapet skal ha compliance-funksjon, risikostyringsfunksjon etc. 

                                                

 
38 Verdipapirhandelloven  
39 Direktiv 2004/39/EC  
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- Art. 19 som sier at forvalteren skal ha god forretningsskikk ved ytelse av investe-

ringsservice til kunder.  

En AIFM med konsesjon etter AIFM-direktivet og som driver med aktiv forvaltning, må 

altså oppfylle de samme organisatoriske kravene og utførelsen av virksomheten som et 

forvaltningsselskap.  

 

4.2.2 Løpende krav til AIFM 

AIFM som har konsesjon etter AIFM-direktivet må etterkomme løpende krav som er ned-

felt i direktivet. Nedenfor vil jeg behandle risikostyringsfunksjonen, likviditetsstyringen og 

depotmottaker som er en del av de løpende forpliktelsene AIFMet har.   

 

4.2.2.1 Risikostyring  

Direktivets art. 15 regulerer forholdet til risikostyring. Jeg har fra før behandlet risikosty-

ringsfunksjonen som en del av kjernefunksjonene til AIFM. I dette avsnittet vil risikosty-

ringsfunksjonen bli behandlet som en del av det løpende kravet til AIFMet, og dermed vil 

det materielle i forhold til risikostyring bli behandlet.  

 

En AIFM må etablere en risikostyringsfunksjon som har i oppgave å overvåke, måle og 

styre risikoen for det enkelte AIF som er under forvaltning, jfr. nr. 2. Det må foretas et skil-

le mellom risikostyringsfunksjonen og forvaltningsfunksjonen til AIFM, jfr. nr. 1. Forvalte-

rens (AIFM) risikostyring skal funksjonelt og hierarkisk adskilles fra operative enheter, 

herunder porteføljeforvaltningen. AIFM er pålagt til å gjøre dette.  

 

Til dette har ESMA i Final Report40 sagt at risikostyringsfunksjonen kan sies å være sepa-

rert fra de operative enhetene, inkludert porteføljeforvaltningen, når visse vilkår er oppfylt. 

                                                

 
40 ESMA’s technical advice Box 30 s.70  
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ESMA nevner her fem punkter som forklarer hvilke typer arrangementer som vil bli ansett 

for å være separerte fra de operative enhetene.   

 

Blant annet nevnes at risikostyringsfunksjonen vil bli ansett for å være adskilt fra porteføl-

jeforvaltningen dersom de som er engasjert i utførelsen av risikostyringsfunksjonen  

- ikke er kontrollert av de som har ansvar for gjennomføringen av de operative enhe-

tene, inkludert porteføljeforvaltningen  

- ikke er engasjert i utførelsen av aktiviteter innenfor de operative enhetene, inkludert 

porteføljeforvaltningen 

- kompenseres i henhold til hvordan målene er oppnådd, uavhengig av resultatet på 

andre områder.  

Det som er viktig med risikostyringen er å passe på at investorløftet til kunden overholdes. 

Investorløfte er et løfte til kunden som inngås når kunden skal investere. Løftet innebærer 

at det som er sagt til kunden i forbindelse med investeringene, følges, slik at det ikke tas for 

mye risiko enn avtalt, og heller ikke for lite risiko (for det kan påvirke avkastningen til 

kunden). Det vil være forskjellige kriterier for hva slags risikostyring man må etablere alt 

ettersom hvilken type investeringsstrategi selskapet har. Dette må løpende kontrolleres, og 

derfor har man denne risikostyringsfunksjonen. Hensikten er å minimere tap som følge av 

risikoer AIFet ikke skal eksponeres mot, slik at en tjener mest mulig på investeringen når 

alle relevante risikoer er tatt hensyn til.  

 

I direktivets art. 15 nr. 3 bokstav a til c er det listet opp punkter som AIFMet minst skal 

utføre når det gjelder risikostyringsfunksjonen. Det står blant annet at AIFMet minst skal 

ha en due diligence prosess når AIFMet investerer på vegne av AIF. Videre skal AIFMet 

minst sikre at risikoen som er forbundet med AIFens investeringsposisjoner og den gene-

relle innvirkning på AIFets portefølje, løpende kan påvises, måles, styres og overvåkes 

ordentlig. Dessuten skal AIFMet sikre at AIFens risikoprofil er i samsvar med det som er 

fastlagt i AIFens regler eller vedtekter.  
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ESMA har i sine uttalelser til level 2-reglene foreslått at AIFMet skal etablere og inneha en 

permanent risikostyringsfunksjon. Forslaget er basert på UCITS implementeringsdirektiv41 

art. 12. Forslaget innebærer at AIFM blant annet skal implementere effektive risikosty-

ringsretningslinjer og prosedyrer, sikre at risikoprofilen til AIFet er lagt frem til investorene 

(jfr. art. 23 (4) c i AIFMD), og at AIFMet skal overvåke etterlevelsen av risikorammene. 

Dette fremgår av ESMAs Final Report Box 25 s. 6242.  

 

EU-kommisjonen vil fastsette nærmere regler med krav til risikostyringsfunksjonen. Som 

følge av at det finnes et stort spenn av typer AIF som faller inn under direktivets anvendel-

sesområde, vil det være vanskelig å lage detaljerte regulatoriske standarder for å dekke alle 

typer AIFere tilstrekkelig. Dette taler for at det i stedet vil legges vekt på den overordnede 

styringsstrykturen og den generelle risikostyringsfunksjonen. Nærmere regler om dette 

ventes å komme når Kommisjonen har fastsatt level 2-regelverket.  

 

4.2.2.2 Likviditetsstyring  

Det oppstilles krav til likviditetsstyring hos AIFM, jfr. Art. 16. AIFMet skal overvåke lik-

viditetsrisikoen til AIFMet og skal sikre at likviditetsprofilen til investeringen av AIFet 

samsvarer med dets underliggende forpliktelser. Forvalteren skal anvende passende likvidi-

tetsstyringssystem og innføre prosedyrer for å overvåke fondets likviditetsrisiko.  

 

For at AIFM skal kunne overholde deres forpliktelser etter dette, sier ESMA i sin Final 

Report43, at AIFMet bør være i stand til å vise tilsynsmyndighetene i sin hjemstat at de har 

retningslinjer for likviditetsstyring som man må ta hensyn til, som må være tilpasset inves-

teringsstrategien, likviditetsprofilen og innløsningsretten for hvert AIF. En nærmere be-

skrivelse av fremgangsmåten finnes i Final Report Box 32 nr. 3 bokstav a til i, side 75. 
                                                

 
41 Direktiv 2010/43/EU  
42 ESMA’s techinal advice 2011.  
43 ESMA’s technical advice. Box 32 nr. 2 s. 75. 2011.   
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Som vi ser i punkt 2.3, som beskriver hva en AIF er, er det store variasjoner av AIFere. De 

ulike typer AIF som faller inn under direktivet representerer en betydelig utfordring når det 

gjelder å spesifisere detaljerte fremgangsmåter for likviditetsstyringen. ESMA har dermed 

kommet frem med fundamentale, generelle krav for alle AIFM som kan være egnet til de 

ulike størrelsene og strukturene til en AIFM. ESMA mener at den primære funksjonen til 

likviditetsstyringsrammeverket, som AIFMet bør utvikle, bør være å begrense risikoen.44 

Forvalteren skal altså sikre at likviditetsprofilen for AIFets investeringer er i overensstem-

melse med de underliggende forpliktelser.  

 

Likviditetsstyring gjelder ikke for AIFere som ikke er en ikke-giret, lukket type, jfr. art. 16 

nr. 1. Dette innebærer at likviditetsstyringsreglene først og fremst vil være viktigst for den 

type AIF som er en giret og åpen type, og at det derfor i dette tilfellet er viktig å skille mel-

lom hvorvidt AIF er av en åpen eller lukket type.  

 

Videre, kreves det etter direktivets bestemmelser at AIFMet foretar stresstester regelmes-

sig, både under normale og ekstraordinære likviditetsforhold. Dette er for å vurdere og 

overvåke fondets likviditetsrisiko. ESMA går nærmere inn på hva stresstestene skal inne-

bærer i sin Final Report45. ESMA sier blant annet at stresstesten bør bli gjennomført på 

grunnlag av pålitelig og oppdatert informasjon, og at stresstesten bør dekke markedsrisiko 

og eventuelle innvirkninger på markedsrisikoen, inkludert sikkerhetsmarginen. Tilslutt sier 

ESMA at stresstesten bør utføres med en hyppighet som er tilpasset AIFets natur, med hen-

syn til investeringsstrategi, likviditetsprofil, hvilken type investor og innløsningsadgangs-

regler. Uansett må stresstestene foretas minst en gang i året.    

 

                                                

 
44 jfr. s. 76 punkt nr. 9.  
45 ESMA’s tehcnical advice Box 33 s. 79. 2011.  
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Poenget med likviditetsstyring er at selskapet skal ha penger til å betale for marginer som 

selskapet trenger hvis det er giret. Dersom selskapet sitter med høyt girede posisjoner må 

det ha mye penger for å møte sikkerhetsmarginen46 hele veien. Størrelsen på likviditetspoo-

len vil også avhenge av hvordan kontraktene er satt sammen. Noen kontrakter kan man fort 

lukke, og dermed kan man stoppe risikoen der og da. Mens andre kontrakter ikke har denne 

muligheten.  

 

AIFMet skal dessuten forsikre seg at for hvert AIFer som det forvalter, skal investerings-

strategien, likviditetsprofilen og innløsningspolitikken være forenelige, jfr. art. 16 nr. 2.  

ESMA har i sin Final Report47 sagt at poenget er at fond med innløsningsrett må ha likvide 

midler til å kunne møte/innfri innløsninger.  

 

Vi ser at ESMA har kommet med retningslinjer, det er da opp til Kommisjonen å velge om 

de skal følge ESMA ved fastsettelsen av level 2-regler på dette området. Level 2-reglene 

ventes å komme i november/desember48, så det blir spennende å se hvilket syn Kommisjo-

nen har til dette temaet.  

 

4.2.2.3 Depotmottaker  

Depotmottakertemaet er et stort og vanskelig tema, og det har vært mye diskusjoner rundt 

dette. Jeg vil derfor i denne fremstillingen begrense meg til det mest sentrale som gir et 

bilde av hvordan depotmottakerfunksjonen virker.   

 

Det fremgår av direktivets Art. 21 nr. 1 at for hvert AIF som blir forvaltet av en AIFM, skal 

det utpekes en depotmottaker, på samme måte som etter UCITS, implementert i norsk ver-
                                                

 
46 Typisk får selskapet sikkerhetsmargin fra en megler når det ikke lenger har sikkerhet for 

belånte posisjoner. Selskapet blir da tvunget til å skyte inn mer i sikkerhet.   
47 ESMA’s techinal advice Box 34 s. 80. 2011.  
48 Har fremdeles ikke kommet per 21. november 2012.  



 35 

dipapirfondlov. Det er en oppsplitting av forvalterrollen og depotmottakerrollen, noe som 

også er formålet med bestemmelsen. Hvert AIF må altså ha en depotmottaker som innebæ-

rer at AIFets depotmottakerfunksjoner må være underlagt én og samme enhet. Det betyr for 

eksempel at et verdipapirfond ikke kan ha to likestilte depotmottakere. Det kan tenkes at en 

portefølje består av mange finansielle instrumenter eller andre aktiva. Den som skal ha 

kontrollfunksjonen og oppbevaringsfunksjonen må da bare være én. 

 

I Norge vil som nevnt verdipapirfond ha krav til å ha depotmottaker. Imidlertid vil eien-

domsfondene for eksempel ikke ha krav på en slik funksjon etter nåværende regler. Opp-

nevnelsen av depotmottakeren skal være dokumentert ved at den inngås ved en skriftlig 

kontrakt. Dette fremgår av Art. 21 nr. 2. Avtalen skal regulere partenes rettigheter og plik-

ter. ESMA har i sine uttalelser til Level 2-regler49 kommet med forslag til hva kontrakten 

skal inneholde. 

 

Depotmottakeren kan være en ”credit institution”, ”an investment firm” eller en annen ”ca-

tegory of institution”, jfr. Art. 21 nr. 3 bokstav a til c. Som utgangspunkt kan altså kreditt-

institusjoner/banker eller verdipapirforetak være depotmottaker for et AIF. Reglene om 

hvem som kan være depotmottaker er imidlertid noe mer komplekse enn dette utgangs-

punktet. For eksempel vil det være adgang for andre enn verdipapirfore-

tak/kredittinstitusjoner i å være depotmottaker, jfr. AIFM-direktivets art. 21 nr. 3 i.f. Dette 

gjelder for fond som oppfyller visse vilkår (vilkårene vil bli behandlet nedenfor). AIFM-

direktivet åpner her for at medlemsstatene kan vedta en mer fleksibel løsning for depotmot-

taker enn det som gjelder for andre AIFer.  

 

Det ene vilkåret er at AIF ikke kan gjøre noen innløsningsrettigheter gjeldende i en periode 

på fem år etter datoen for de første investeringene. Det andre vilkåret er at det som følge av 

AIFets fundamentale investeringspolitikk generelt ikke må investeres i eiendeler som skal 

                                                

 
49 ESMA’s technical advice fra s.140, Box 75. 2011. 
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oppbevares i depot i henhold til art. 8 bokstav a, eller generelt investere i utstedere eller 

unoterte selskaper for potensielt å oppnå kontroll over sådanne selskaper i henhold til 

AIFM-direktivets art. 26. 

 

Dersom disse to vilkårene er oppfylt, kan det tillates at depotmottakeren kan være en enhet 

som utfører depotmottakerfunksjonene som en del av dennes profesjonelle eller ervervs-

messige aktiviteter. Dette innebærer for eksempel at en advokat kan opptre som en depot-

mottaker. Denne måten å ha en slik depotmottaker er særlig relevant for private equity 

fond, venture capital fond og eiendomsfond. Dersom en slik depotmottaker velges, stilles 

det likevel krav om at depotmottakeren følger sine oppgaver som depotmottaker med hen-

syn til overvåking av kontantstrøm, oppbevaring og overvåking. 

 

For ikke-EU AIF kan depotmottakeren, i tillegg, også være en kredittinstitusjon eller en 

annen enhet som er av samme natur som enhetene ”credit institution” og ”investment firm” 

gitt at depotmottakeren er underlagt en effektiv tilsynsmessig regulering.   

 

AIFMet selv, kan ikke opptre som depotmottaker. Grunnen til dette er at man skal unngå 

interessekonflikter mellom depotmottakeren, AIFMet og/eller AIFet og/eller dets investo-

rer, jfr. art. 21 nr. 4 bokstav a. 

 

Depotmottakerens oppgave er å oppbevare fondets eiendeler. Dessuten skal depotmottake-

ren forestå kontroll med at tegning og innløsning av andeler i fondet skjer i samsvar med 

lov og fondets vedtekter. Endelig har depotmottakeren en kontrollfunksjon ved at den kont-

rollerer verdivurderingen av fondets andeler. Depotmottakeren kan ikke delegere noen av 

funksjonene som er beskrevet i direktivet, bortsett fra oppbevaringsfunksjonen. Depotmot-

takerens forpliktelser overfor UCITS- og norske nasjonale fond vil ikke endres som følge 

av AIFM-direktivet, men direktivet er mer detaljert, i form av oppgaver og ansvar til de-

potmottakeren.  
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Videre finnes det bestemmelser for hvor depotmottakeren må være etablert. Når det er en 

EU AIF, skal depotmottakeren være etablert i den samme staten som AIFet. For en AIF 

som ikke er etablert i EU (EØS) er det tre alternativer. Depotmottakeren kan for det første 

være etablert i den samme stat hvor AIFet er etablert. For det andre kan depotmottakeren 

være etablert i hjemstaten til AIFMet, eller den kan være etablert i ”Member state of refe-

rence”. Dette fremgår av art. 21 nr. 5 bokstav a og b. Depotmottakere som er oppnevnt i et 

tredjeland er underlagt ytterligere krav som fremgår av Art. 21 nr. 6 bokstav a til e.  

 

Når det gjelder depotmottakerens ansvar, er dette regulert i Art. 21 nr. 12. Det fremgår av 

bestemmelsen at depotmottakeren skal være ansvarlig for AIF eller for AIFets investorer 

for tap som er forårsaket av depotmottakeren eller av en tredjepart, som oppbevaring av 

finansielle instrumenter er delegert til. I tilfelle av et slikt tap, skal depotmottakeren retur-

nere et finansielt instrument av samme type eller av tilsvarende beløp til AIF, eller til 

AIFM som handler på vegne av AIF, uten ugrunnet opphold. Depotmottakeren vil imidler-

tid ikke være ansvarlig dersom det kan bevises at tapet har opptatt som følge av en hendel-

se utenfor kontroll, og at tapet ikke kunne unngås til tross for alle rimelige tiltak.  

 

Nærmere regler om depotmottakerfunksjonen ventes å komme når EU-kommisjonen har 

fastsatt level 2-regelverket.  

 

4.2.3 Markedsføring og salg 

Reglene for markedsføring og salg er forskjellige avhengig av hvor AIF og AIFM er etab-

lert, samt om AIFM har såkalt ”passport”. Med ”passporting” menes at det vil være mulig 

for en AIFMer som oppfyller kravene til konsesjon om å markedsføre/selge AIFet til profe-

sjonelle investorer i EU/EØS. Videre gjelder det egne regler for når AIFMer markedsfører 

AIF til ikke-profesjonelle parter. Reglene for markedsføring og salg er delt inn i forskjelli-

ge faser ettersom når reglene for AIFM-direktivets passport regler vil komme til anvendel-

se. 

 

Jeg vil i den videre fremstillingen behandle følgende kombinasjoner av AIFM og AIF: 
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- AIFM etablert i EU/EØS som forvalter AIF etablert i EU/EØS 

- AIFM etablert i EU/EØS som forvalter AIF etablert utenfor EU/EØS 

- AIFM etablert utenfor EU/EØS som forvalter AIF etablert i EU/EØS  

 

Markedsføringsreglene er utformet slik at de vil tre i kraft etter ulike faser ettersom når 

reglene vil tre i kraft. Fase 1 gjelder fra 2013 til 2015. Fase 2 gjelder fra 2015 til 2018. Fase 

3 gjelder fra og med 2018. Det gjelder ulike bestemmelser alt ettersom i hvilken fase man 

befinner seg i. I 2015, to år etter implementeringsfristen, vil ESMA vurdere effektiviteten 

av passport-systemet for EU AIFM som forvalter EU AIF som startet fra 2013, samt priva-

te-placement reglene. ESMA vil også komme med forslag til EU-kommisjonen hvorvidt 

passport-reglene skal utvides til å gjelde EU AIFM som markedsfører ikke-EU AIF, og 

ikke-EU AIFM som forvalter EU AIF og/eller som markedsfører AIF innenfor EU. Dersom 

ESMA er positiv i sin vurdering, vil EU Kommisjonen vedta ”a delegated act”, som spesi-

fiserer når passport-reglene vil bli utvidet og når fase 2 vil begynne. Fra 2015 til 2018 vil 

både passport-reglene og private placement-reglene begge eksistere både for ikke-EU AIF 

og for ikke-EU AIFM. Det understrekes at det ikke er et krav om at en ikke-EU/EØS AIFM 

skal ha konsesjon, med mindre de vil benytte seg av direktivets passport-regler.  

 

Den nåværende markedsføringssituasjonen for forvaltere og andre som ønsker å markeds-

føre ikke-UCITS fond i Europa, varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Med AIFM-

direktivet vil det være mulig for autoriserte AIFM å markedsføre fritt til profesjonelle in-

vestorer i EU/EØS. Det er et formål å erstatte de nåværende ”Private placement”- reglene 

med et felles regelverk gjennom dette passporting systemet. ”Private placement” er en fel-

les betegnelse på nasjonale regler som tillater markedsføring og salg uten at nasjonale krav 

til lisens, registreringer etc. kommer inn. Mange jurisdiksjoner har for eksempel slike unn-

tak for salg til et begrenset antall institusjonelle investorer. Vi har imidlertid ikke slike reg-

ler i Norge.  

 

Med ”markedsføring” i AIFM-direktivets forstand, dekkes enhver ”direkte eller indirekte 

tilbud eller plassering på initiativ av AIFMet eller på vegne av AIFMets andeler eller aksjer 
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i en AIF, som den forvalter, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har hjem-

sted i EU.”, jfr. art. 4 nr. 1 bokstav x.  

 

4.2.3.1 AIFM etablert i EU/EØS som forvalter AIF etablert i EU/EØS  

Fra og med 2013, vil det gjelde et passportsystem for EU AIFM. Det vil være et vilkår om 

at konsesjon- og kapitalkravene (se punkt 4.2.1) må være oppfylt og tillatelse være gitt for 

at markedsføring og salg kan finne sted. 

 

Det sondres mellom EU/EØS AIF som markedsføres til profesjonelle investorer i den 

samme hjemstaten som AIFMet, og EU/EØS AIF som markedsføres til profesjonelle inves-

torer i en annen stat enn hjemstaten til AIFMet. Disse tilfellene reguleres av henholdsvis 

art. 31 og art. 32 i AIFM-direktivet.50  

 

Det fremgår av art. 31 nr. 1 at en EU AIFM som har konsesjon, kan markedsføre andeler 

og aksjer av en hvilken som helst EU AIF som det forvalter, til profesjonelle investorer i 

hjemstaten til AIFM.  

 

Det stilles krav til forhåndsmelding til tilsynsmyndigheten, jfr. Art. 31 nr. 2. Meldingen bør 

inneholde en virksomhetsplan som sier noe om de aktuelle AIFene og hvor de er etablert, 

vedtekter eller stiftelsesdokument og depotmottakerens identitet. Dette fremgår av Annex 

III, bokstav a til g i AIFM-direktivets bestemmelser. 

 

Når forhåndsmeldingen er gitt til tilsynsmyndighetene, skal de gi sitt svar innen 20 virke-

dager. De har da en begrenset adgang til å nekte markedsføringen dersom de for eksempel 

antar at forvaltningen av AIFet vil stride mot bestemmelsene i direktivet.  

 

                                                

 
50 Direktiv 2011/61/EU 
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Hovedforskjellen mellom art. 31 og art. 32 i direktivet, er at det i art. 32 gjelder EU AIF 

som markedsføres til profesjonelle investorer i en annen medlemsstat enn medlemsstaten til 

AIFMet. Dette innebærer at AIFMet kan forvalte EU AIF etter en grensekryssende kontrakt 

eller ved at AIFMet oppretter en avdeling/filial i den andre medlemsstaten enn sin egen 

medlemsstat. Ellers gjelder både art. 31 og art. 32 den kombinasjonen der både AIFMet og 

AIFet er fra en EU/EØS-stat.  

 

Etter disse bestemmelsene, vil det ikke være mulig å markedsføre AIFet under nasjonale 

”private placement”-regler. Det innebærer at det kun er markedsføring av AIF til profesjo-

nelle investorer i EU/EØS etter passport-reglene som vil være mulig, og eventuelt markeds-

føring til ikke-profesjonelle dersom det enkelte medlemsland velger å åpne for dette. Dette 

betyr også at det stilles krav om at vilkårene i AIFMD overholdes fullt ut.    

 

4.2.3.2  AIFM etablert i EU/EØS som forvalter AIF etablert utenfor EU/EØS  

I perioden 2013 til 2015 vil det gjelde en overgangsregel for denne typen kombinasjon av 

AIFM og AIF.  

 

Det stilles krav om at AIFMet må ha konsesjon, jfr. ”an authorised EU AIFM”. Det frem-

går av direktivets art. 34 nr. 1 bokstav a og b, at AIFM kan få konsesjon for å forvalte ikke-

EU AIF som ikke er markedsført i EU, så lenge AIFMet overholder alle kravene etter 

AIFM-direktivet. Overholdelse av kravene etter direktivet gjelder ikke art. 21 om depot-

mottaker og art. 22 om årsrapport. Dessuten stilles det krav om at det er passende samar-

beidsavtaler mellom de kompetente myndighetene i AIFMets hjemland og tilsynsmyndig-

hetene i det landet hvor ikke-EU AIF er etablert. Art. 34 gjelder ikke-EU AIFer som ikke er 

markedsført i en medlemsstat.  

 

Selv om AIFMet ikke kan velge å bruke passport-reglene, må det likevel overholde krave-

ne i AIFM-direktivet for å ha mulighet til å markedsføre ikke-EU AIF. Slik markedsfø-

ringstillatelse kan likevel gis dersom følgende vilkår er oppfylt:  

-‐ at forvalteren har konsesjon som AIFM,  
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-‐ at AIFet oppfyller direktivets krav som om det var etablert i EU/EØS 

-‐ at det er avtale om tilsynssamarbeid, og  

-‐ at det er tilfredsstillende hvitvaskingsregelverk og avtale om skatteinformasjon  

Dette fremgår av direktivets art. 35. Det betyr at en EU AIFM som oppfyller kravene, like-

vel kan markedsføre ikke-EU AIF. Det må søkes om markedsføringstillatelse i hver enkelt 

stat, og tillatelse kan bare gis dersom de ovennevnte vilkårene er oppfylt.  

 

I perioden 2015 til 2018 vil det være en valgfrihet for AIFMet. AIFM kan velge å bruke 

private-placement regler for å markedsføre ikke-EU AIF til profesjonelle investorer i 

EU/EØS, eller så kan AIFMet bruke passport-reglene for å markedsføre ikke EU AIF til 

profesjonelle investorer i EU/EØS. For AIFM som skal markedsføre EU AIF til profesjo-

nelle investorer etter passport-reglene gjelder bestemmelsene i Art. 35 i direktivet. Her 

fremgår det blant annet et krav om at AIFM må oppfylle alle kravene i direktivet, unntatt 

direktivets kapittel VI. Dessuten må avtale om tilsynssamarbeid, hvitvaskingsregler og 

skatteinformasjonsutvekslingsavtaler være oppfylt, jfr., art. 35 nr. 2 bokstav a til c.   

 

Dersom AIFMet ønsker å markedsføre og selge ikke-EU AIF i dets hjemland, må AIFM gi 

notifikasjon om dette til kompetente myndigheter i sitt hjemland, jfr. art. 35 nr. 3. Hva som 

må til i notifiseringskravet er nærmere beskrevet i Annex III i direktivet.  

 

Det er imidlertid fremdeles mye usikkerheter rundt dette regelverket, da ESMA i denne 

perioden vil vurdere om hvordan passport-reglene fungerer, og sammenligne det med 

hvordan private-placement reglene fungerer. Dette innebærer at passport-reglene først vil 

komme til anvendelse når ESMA har vurdert reglene for å virke positivt.  

 

Fra 2018 er det tenkt at markedsføring til profesjonelle investorer i EU bare skal være lov 

ved bruk av passport-reglene, slik at private placement-reglene vil bli avskaffet. Dette in-

nebærer at alle AIFM, enten de er etablert i EU/EØS eller ikke, må være konsesjonspliktige 

for å kunne bruke passport-systemet. Regelverket fra denne perioden er betinget av at 

ESMA har tatt stilling og vurdert direktivets betydning, før markedsføring- og salgsreglene 
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i denne perioden vil tre i kraft. Det er dermed fremdeles usikkerheter rundt hvordan mar-

kedsføring- og salgsreglene vil være fra dette tidspunktet.  

 

4.2.3.3 AIFM etablert utenfor EU/EØS som forvalter AIF etablert i EU/EØS  

Når AIFet er etablert i en EU/EØS stat og AIFMet er etablert i en stat utenfor EU/EØS stat 

kan forvalteren bare markedsføre alternative investeringsfond etter private placement-

reglene. Dette gjelder i perioden 2013 til 2015. Forvalterne er avskåret fra å få konsesjon 

etter AIFM-direktivet, og kan dermed heller ikke bruke passport-reglene.   

 

Hvert medlemsland kan tillate ikke-EU AIFM i å markedsføre EU AIF så lenge disse krite-

riene er oppfylt:  

-‐ at ikke-EU AIFM følger visse krav i AIFM-direktivet om krav til gjennomsiktighet,   

-‐ at det foreligger samarbeidsavtale mellom de to kompetente myndighetene til hen-

holdsvis AIF og AIFM, og  

-‐ at hvitvaskingsreglene er fulgt.   

 

I perioden fra 2015 til 2018 kan ikke-EU/EØS AIFM fremdeles markedsføre EU/EØS AIF 

til profesjonelle investorer i EU etter private placement-reglene, forutsatt at AIFMet ikke 

har konsesjon, etter de samme vilkårene som er beskrevet ovenfor.  

 

AIFMet kan imidlertid dra nytte av passport-reglene dersom AIFMet oppfyller vilkårene 

som er satt i AIFM-direktivet. 

 

For at en ikke-EU/EØS AIFM skal få konsesjon, kreves det at AIFM overholder alle kra-

vene i direktivet. Art. 39 regulerer forholdet når en ikke-EU/EØS AIFM kan bruke 

passport-reglene til å markedsføre og selge EU/EØS AIF til profesjonelle investorer i EU.  
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Det sondres mellom der AIF er ønsket solgt og/eller markedsført i AIFMs ”Member State 

of reference”, jfr. art. 39 nr. 2, og der AIF er ønsket solgt og/eller markedsført til i en annen 

enn AIFMs ”Member State of reference”, jfr. art. 39 nr. 4.  

 

Med ”Member state of reference” menes ”the Member State determined in accordance with 

Article 37 (4)”. Art. 37 (4) lister opp typetilfeller fra bokstav a-h på når en ikke-EU/EØS 

AIFM skal regnes for å ha sin hjemstat i EU.  

 

Når AIFM skal markedsføre og/eller selge AIF i dets ”Member State of reference”, må 

AIFM gi en notifikasjon til tilsynsmyndighetene, jfr. art. 39 nr. 2. Notifikasjonen skal inne-

holde punkter som er beskrevet i AIFM-direktivets Annex III. Når AIFM skal markedsføre 

og/eller selge AIF i en annen enn AIFMs ”Member State of reference”, må det også gi en 

notifikasjon til tilsynsmyndighetene. Notifikasjonen skal imidlertid her følge punktene som 

er beskrevet i AIFM-direktivets Annex IV.  

 

Fra 2018 vil ikke-EU/EØS AIFM som ønsker å markedsføre og selge EU/EØS-AIF til pro-

fesjonelle investorer i EU være nødt til å ha konsesjon etter AIFM-direktivet. Markedsfø-

ring og salg til profesjonelle investorer i EU vil bare være lov ved å ha passport etter 

AIFM-direktivet. Det vil samtidig være slutt på private placement-reglene. Reglene i denne 

fasen er betinget av at ESMA har tatt stilling og vurdert direktivets regelverk.   

 

4.2.3.4 Markedsføring og salg til ikke-profesjonelle investorer  

I utgangspunktet gjelder ikke markedsføring av AIF overfor ikke-profesjonelle investorer i 

AIFM-direktivet. Det fremgår av art. 4 nr. 1 bokstav ag at en profesjonell investor er en 

”investor which is considered to be a professional client or may, on request, be treated as a 

professional client within the meaning of Annex II to Directive 2004/39/EC [MiFID51]”.  

 
                                                

 
51 Markets in Financial Instruments Directive  
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Sagt med andre ord innebærer en profesjonell investor at investoren anses for å være en 

profesjonell kunde, eller når investoren etter anmodning kan behandles som en profesjonell 

kunde som definert MiFID52. Etter MiFID defineres en profesjonell kunde som ”a client 

who possess the experience, knowledge and expertise to make its own investment decisions 

and properly asses the risks that it incurs.” En ikke-profesjonell investor er dermed det 

motsatte av dette. MiFID Annex II ramser dessuten opp ulike typer kategorier av klienter 

som vil være ansett for å være profesjonelle. Disse kan imidlertid søke om å bli behandlet 

som en ikke-profesjonell for å oppnå en høyere beskyttelsesgrad.  

 

Det åpnes likevel for at alternative investeringsfond kan markedsføres til forbrukere etter 

direktivets artikkel 43. Det fremgår her at medlemslandene ”kan” tillate det, men at det kan 

pålegges strengere krav til AIFMet eller AIFet, jfr. ”may impose stricter requirements on 

the AIFM or the AIF” i art. 43 nr. 1 annet ledd første pkt.  

 

Medlemslandene står da i prinsippet fritt til fastsette egne regler for hva som skal gjelde for 

ikke-profesjonelle investorer.  

 

Videre fremgår det art. 43 nr. 1 annet avsnitt, annet punktum at Medlemsstatene ikke må 

innføre strengere eller ytterligere krav på EU AIFere som er etablert i en annen medlems-

stat og som markedsføres/ selges gjennom en grensekryssende virksomhet, enn for AIFer 

som markedsføres innenfor landets grenser.   

 

Medlemsstater som tillater markedsføring av AIFer til ikke-profesjonelle, må innen 22. juli 

2014 informere Kommisjonen og ESMA om hvilke typer AIF som AIFM kan markedsføre 

og selge til ikke-profesjonelle parter. Det kreves dessuten informasjon om tilleggskrav som 

Medlemsstatene pålegger når det gjelder markedsføring og salg av AIF til ikke-

profesjonelle parter, jfr. art. 43 nr. 2 bokstav a og b.  

                                                

 
52 Direktiv 2004/39/EC art. 4 nr.1 pkt 11), jfr. Annex II  
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5 Konsekvensene av AIFM-direktivets bestemmelser på norske 

investeringsselskap 

For de som allerede har konsesjon som fondsforvaltere, er det ikke sikkert at AIFM-

direktivet vil ha så store konsekvenser. Disse forvalterne vil kunne få en tilleggskonsesjon 

etter AIFM-direktivet som de kan kombinere med UCITS-konsesjonen sin. (jfr. art. 6 nr. 4 

i AIFM-direktivet og art. 6 nr. 3 i UCITS-direktivet) 

 

Når det gjelder AIFM-direktivets forhold til UCITS-direktivet, vil UCITS-forvaltere i dag 

måtte ha en konsesjon som AIFM i tillegg, for å kunne fortsette å forvalte nasjonale fond, 

altså non-UCITS. Nesten alle, om ikke alle, norske fondsforvaltningsselskaper har ett eller 

flere nasjonale fond i porteføljen sin, og vil derfor trenge en tilleggskonsesjon for å kunne 

fortsette og forvalte disse fondene.  

 

For forvaltere som har konsesjon som en aktiv forvalter etter vphl.53 i dag, vil AIFM-

direktivet ikke få noen betydning for dem dersom AIFMet, for fondet eller selskapet, out-

sourcer til en aktiv forvalter. Den aktive forvalteren kan da ta imot outsourcingen i lys av 

sin egen konsesjon, så fremt investeringene det dreier seg om er i finansielle instrumenter. 

Hvis investeringsselskapet derimot investerer i vin, og ikke i finansielle instrumenter, vil en 

aktiv forvalter etter vphl. ikke nødvendigvis kunne ta imot et slikt oppdrag, da det er snakk 

om forvaltning av noe annet enn finansielle instrumenter. Dette kommer av at norske ver-

dipapirforetak er underlagt virksomhetsbegrensninger etter lov om verdipapirhandel § 10-2.  

 

Oppsummert kan vi sette opp denne oversikten som viser hvem som kan fortsette som før, 

og hvem som ikke kan fortsette som før.  

 

 

 

                                                

 
53 Verdipapirhandelloven  
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Hvem kan fortsette som før: 

-‐ Fondsforvaltningsselskaper med konsesjon etter lov om verdipapirfond, og som 

også forvalter norske nasjonale fond.  

-‐ En aktiv forvalter etter vphl. som får oppdrag fra en AIFM  

Hvem kan ikke fortsette som før: 

-‐ Forvaltere som skal være direkte utpekte AIFMere kan ikke fortsette som før der-

som de har en MiFID-konsesjon fra før av. Disse forvalterne må ha en konsesjon et-

ter AIFMD, da en aktiv forvaltningskonsesjon ikke vil dekke det å være en direkte 

AIFM. For å få konsesjon etter AIFM-direktivet, må forvalteren først gi fra seg 

konsesjonen som en aktiv forvalter, for deretter å søke om konsesjon etter AIFM-

direktivet som en AIFMer, for så å få aktiv forvaltning som en tilleggstjeneste, jfr. 

art. 6 nr. 4 i AIFMD. 

En av effektene AIFM-direktivet vil ha på selskaper som i dag ikke er regulert og som for-

valter noe annet enn finansielle instrumenter, vil være at disse selskapene nå vil bli under-

lagt regulering. Dette kan være positiv, i den forstand at det vil være en felles regulering 

som vil sette en standard i markedet. Men det kan på den annen side være negativt ved at 

de vil være underlagt flere krav som må følges. AIFM-direktivet er et omfattende direktiv 

som har flere operasjonelle krav, og som dermed innebærer flere kostnader ved driften av 

dette selskapet.  

 

Når det gjelder selskapene som er selvforvaltede etter AIFM-direktivets forstand, vil dette 

innebære at det for norske investeringsselskap vil være en ny type regulering. Internforval-

tede AIF kan dessuten ikke ta del i aktiviteter annet enn den interne forvaltningen av AIFet, 

jfr. Annex 1 i AIFM-direktivet. Dette innebærer at AIFM i det internforvaltede AIF, for 

eksempel ikke kan ha tilleggstjenestene etter AIFM-direktivets art. 6 nr. 4.  

 

Når det gjelder AIFM-direktivets bestemmelser om markedsføring, vil direktivet åpne for 

at det vil være mulig med grensekryssende markedsføring av alternative investeringsfond. 

Dette innebærer at forvaltere av norske alternative investeringsfond også vil få muligheten 
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til å markedsføres og selge norske alternative investeringsfond i andre EU/EØS-land. Fra 

før av har ikke dette vært mulig i alle landene i EU/EØS, da det har berodd på det enkelte 

lands nasjonale rett. I Norge har det norske regimet vært som følger: For innretninger som 

anses som verdipapirfond, reguleres adgangen av verdipapirfondloven med forskrifter. Den 

skiller mellom UCITS (som har passport), nasjonale fond og spesialfond. Begge de sist-

nevnte kategoriene kan få markedsføringstillatelse, men under strenge vilkår. Dessuten kan 

spesialfond bare tilbys profesjonelle. For andre typer selskaper (som ikke vil bli ansett som 

fond), har vi ikke markedsføringsrestriksjoner på utenlandske enheter i dag, ut over det som 

følger av prospektreglene for omsettelige verdipapirer. Der har vi imidlertid enkelte private 

placement-regler. I Norge vil dermed situasjonen antakelig bli at grenser blir mer åpen for 

innretninger som i dag faller innenfor markedsføringsreglene for fond (bortsett fra UCITS), 

mens det blir vanskeligere for enheter som i dag faller utenfor. Trolig vil AIFM-direktivet 

løse noen av de praktiske problemene som har vist seg å være rundt godkjenning av mar-

kedsføring av utenlandske fond. 

 

For AIFM etablert i en EU/EØS-stat som forvalter en AIF utenfor EU/EØS vil det være 

valgfrihet mellom å markedsføre og selge gjennom private placement-regime eller bruke 

passport-systemet. Dette vil gjelde fra og med 2015. Med denne valgfriheten vil det være 

mulig for norske forvaltere å selge og markedsføre ikke-EU/EØS AIF i Norge. I Norge har 

vi imidlertid ikke private placement-regler, annet enn de som følger av EUs prospektdirek-

tiv for tilbud av omsettelige verdipapirer, så de må eventuelt bruke passport-reglene. Dette 

vil innebære en stor endring i forhold til hva som gjelder i dag, og åpne for at forvalterne 

selv kan tilpasse seg det som er best for dem, enten ved å velge og bruke private placement 

eller passport-systemet. Denne valgfriheten kan også føre til at det blir bedre konkurranse 

blant aktørene i Norge, og vil løse praktiske problemer rundt grensekryssende markedsfø-

ring.   

 

Dessuten vil det for en ikke-EU AIFM, altså en AIFM som er etablert utenfor EU/EØS, 

være mulig å selge og markedsføre norske investeringsselskap i EU/EØS. Dette innebærer 

at forvaltere utenfor EU/EØS, eksempelvis i anerkjente fondsjurisdiksjoner utenfor 
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EU/EØS, typisk på Guernsey eller Jersey, kan få bedre muligheter til å markedsføre og 

selge AIF i EU/EØS sammenlignet med hvordan det var før, forutsatt at visse vilkår er opp-

fylt.  

 

Når det gjelder markedsføring og salg til ikke-profesjonelle investorer ser vi at AIFM-

direktivet har et særlig begrenset anvendelsesområde i forhold til markedsføring og salg 

overfor ikke-profesjonelle parter. Direktivet er skrevet med tanke på de profesjonelle par-

tene. Det er forbudt etter AIFM-direktivet å markedsføre til ikke-profesjonelle med mindre 

det er fastsatt særlige nasjonale regler. Det er da opp til nasjonale myndigheter å avgjøre 

om ikke-profesjonelle parter skal få lov eller ikke. At ikke-profesjonelle parter skal være 

omfattet, kan være begrunnet i at det finnes mindre strenge regler for disse partene i de 

nasjonale reglene som regulerer en slik markedsføringsadgang, eller at medlemslandene 

ønsker å være konkurransedyktige. Det kan også ha sammenheng med hvilke regler man 

har hatt så langt. I Norge har det for eksempel vært begrensninger på å selge spesialfond til 

ikke-profesjonelle, men alt annet har kunnet selges. Da blir det en voldsom innsnevring å 

nå bare åpne for markedsføring til profesjonelle.  

 

Virkningen av at en stat velger å åpne for et marked mot ikke-profesjonelle er at direktivets 

anvendelsesområde vil bli utvidet og gjelde for flere parter. Dette vil eventuelt også øke 

konkurransen og tilgjengeligheten vil bli større. Samtidig innebærer det også at de ikke-

profesjonelle partene må være strengere beskyttet enn de profesjonelle partene. Dersom det 

åpnes for markedsføring og salg overfor denne type gruppe, vil norske myndigheter måtte 

vurdere hvilket beskyttelsesnivå som bør etableres.   

 

I Norge finnes det allerede regler i verdipapirfondloven §§ 7-2 flg. vedrørende regler for 

markedsføring og salg av spesialfond til profesjonelle parter. Det er imidlertid ikke lov å 

selge eller markedsføre spesialfond til ikke-profesjonelle parter etter verdipapirfondlovens 

§ 7-7 (2), jfr. verdipapirfondlovens forskrift § 7-4. Denne regelen etter verdipapirfondlo-

ven, er enda strengere enn regelen i AIFM-direktivet. Når spesialfond kun kan tilbys profe-

sjonelle kunder, kan dette tale for at norske myndigheter følger denne retningslinjen og 
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velger at markedsføring og salg til ikke-profesjonelle parter ikke tilbys etter AIFM-

direktivet. På den annen side kan norske myndigheter velge å åpne for at det blir lov, men 

burde da være klar over hvilke konsekvenser dette kan føre til. De ikke-profesjonelle har, 

som sagt, større behov for å være beskyttet enn de profesjonelle partene. Dette innebærer at 

myndighetene bør ha laget et regelverk som tar hensyn til dette. Med det nye AIFM-

direktivet vil forvaltere av spesialfond bli underlagt AIFM-direktivets regler om markeds-

føring og salg. Dette innebærer at de må følge regelverket som fremgår av direktivets be-

stemmelser. AIFM-direktivet åpner dermed for et mildere regelverk blant forvaltere av 

spesialfondene.    

 

Det er imidlertid for tidlig å vite noe om hvilken innvirkning direktivet vil ha for ikke-

profesjonelle kunder i Norge. Dette er noe som for tiden vurderes av arbeidsgruppen, og 

rapporten vil ikke foreligge før årsskiftet.54 Det er heller ikke sikkert at arbeidsgruppen 

treffer noen konklusjon på området. I tillegg vil et eventuelt forslag gå gjennom høring, 

Departementet og Stortinget før vi får et svar. Medlemslandene står fritt til å regulere hva 

det ønsker på dette området, og alt fra ikke-regulering til forbud mot markedsføring, eller 

noe midt i mellom, er teoretisk mulige utfall.  

 

For depotmottakerens del, vil det nye med AIFM-direktivet være at selskapsformer som fra 

før av ikke trengte å ha depotmottaker, nå vil ha det. Uansett om selskapet er selvforvaltet 

eller ikke, vil det nye med AIFM-direktivet være at det stilles et slikt depotmottakerkrav for 

disse typer selskapsformer. Konsekvensen av dette vil være at selskapet må rette seg etter 

reglene som gjelder for depotmottakere etter AIFM-direktivet, og dermed få ekstra forplik-

telser å forholde seg til, sammenlignet med hvordan det var før AIFM-direktivet ble ved-

tatt. Dette kan blant annet føre til ekstra kostnader for selskapet og mer jobb å gjøre. Som 

følge av at AIFM-direktivet har strenge ansvarskrav for depotmottakeren, og feil som gjø-

res av denne, og for sub-custodians som depotmottakeren utnevner, er det er dyrt å ha de-

                                                

 
54 Drageset. 2012.  
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potmottaker. Kostnadene knyttet til depotmottakerfunksjonen i seg selv viser at AIFM-

direktivet vil føre til økte kostnader for selskapene. Det kan dessuten nevnes at det er en 

klar utfordring at tradisjonelle depotmottakere (verdipapirforetak/kredittinstitusjoner) ikke 

nødvendigvis har kompetanse på hele spekteret av investeringer som AIFer kan gjøre.    

 

Når det gjelder likviditetsstyring er konsekvensen av at regelen ikke gjelder for ikke-girede 

lukkede AIF, være at visse typer strukturer etter AIFM-direktivet, ikke vil være omfattet av 

direktivets regler. Dette gjelder for eksempel private equity fond som har en lukket innløs-

ningsadgang. Likviditetsstyring er heller ikke direkte regulert i aksjeloven eller selskapslo-

ven.  

 

Konsekvensen av risikostyringsfunksjonen etter AIFM-direktivet er at det vil være AIFM 

som vil være ansvarlig for risikostyringsfunksjonen. Fra før av finnes det regler i forskrif-

ten til verdipapirfondloven kapittel IV55 om risikostyringsfunksjonen, men disse gjelder 

imidlertid bare finansielle instrumenter. Risikostyringsfunksjonen er ikke særskilt regulert i 

aksjeloven eller i selskapsloven. Det vil uansett være en eller annen form for risikostyrings-

funksjon i de ulike selskapstypene. Risikostyringsfunksjonen etter AIFM-direktivet stiller 

imidlertid strengere krav som forvalter må forholde seg til. Risikostyringsfunksjonen etter 

AIFM-direktivet kan dermed føre til ekstra kostnader for AIFMet, siden AIFMet nå må 

være betydelig bedre utrustet enn det er i dag, for å kunne overholde sine forplikter i hen-

hold til AIFM-direktivet.  

 

 

 

                                                

 
55 Forskrift til verdipapirfondloven IV Organisering av risikostyring 2011 
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6 Vurdering av regelverket og betydningen av direktivet 

Fra norsk perspektiv, vil det nye AIFM-direktivet bidra til nye muligheter med tanke på 

regulering av forvaltere som anses for å være AIFM etter direktivets forstand, men samti-

dig også bidra til en del utfordringer. Disse typer forvaltere er fra før av ikke regulert, og 

dermed vil det åpne opp for at de nå kommer inn under lovbestemte krav som må følges. 

Reguleringen innebærer altså en ny situasjon, og forvalterne bør dermed være oppmerksom 

på at det er områder i direktivet der det stilles ytterligere krav for forvalteren som regnes 

som en AIFM.    

 

For eksempel vil AIFM-direktivets betydning spille en sentral rolle for internforvaltede 

AIF, fordi denne type forvaltning, som nevnt, er av en helt ny type og ikke er regulert fra 

før av. En internforvaltet AIF vil også sette begrensninger på hvem som kan oppnevnes 

som AIFM, siden AIFM ikke kan oppnevnes for andre AIFer. Som sagt vil det også stilles 

høyere startkapital for internforvaltede AIF som opptrer som sin egen AIFM. Dette vil 

være et moment av betydning ved vurderingen om et norsk investeringsselskap ønsker å 

være internforvaltet, eller velger å sette ut managerrollen til en ekstern AIFM. Det blir der-

for spennende å se hvordan forvalterne må forholde seg til dette regelverket, og denne må-

ten å forvalte et investeringsfond på.  

 

Et annet eksempel der AIFM-direktivet vil ha en sentral rolle, er ved den fremtidige regule-

ringen av norske private equity-strukturer. Denne type investeringsfond er fra før ikke re-

gulert i Norge, men fondet har vært regulert etter hvilken selskapsformen fondet hadde. Det 

kan være en fordel at private equity-bransjen nå blir regulert. Dette kan bidra til en mer 

effektiv regulering, der reglene vil være like for bransjens ulike aktører, og vil dermed sette 

en standard i markedet. Dessuten vil markedsføring av slike fond også bli regulert. Imidler-

tid ser det ut som at AIFM-direktivet ikke er helt tilpasset formålet. 
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Det kan også nevnes at etter AIFM-direktivet vil mange av de samme prinsippene og kra-

vene som i MiFID56 og UCITS57 få anvendelse, selv om AIFM-direktivet pålegger en 

strengere rapporteringskrav. Fra før av har UCITS vært et vellykket direktiv. UCITS-

direktivets intensjon om å beskytte investoren og skape et felles regelverk, har ført til at 

konkurransen kan gå på tvers av landegrensene. Dette har resultert i at direktivet ikke bare 

har blitt kjent i Europa, men også både i Asia og Sør-Amerika58. Det blir spennende å se 

hvorvidt AIFM-direktivet også vil bli like vellykket. 

 

Vi ser at AIFM-direktivet har et potensial til å revolusjonere reguleringen av alternative 

investeringsfond i Europa. Passport-reglene vil åpne for nye distribusjonskanaler og gi til-

gang til markeder som tradisjonelt har vært vanskelig eller umulig å få tilgang til.  

 

Det kan også tenkes at AIFM-direktivet vil fungere bedre i noen land sammenlignet med 

andre land. Selv om intensjonen om et felleseuropeisk marked er lik, kan det tenkes at reg-

lene praktiseres og tolkes forskjellig fra marked til marked. Dette gir muligheter for noen 

land til å tjene mer enn andre. Samtidig gir det rom for individuelle tilpasninger, der de 

ulike aktørene vil ha muligheten til å tilpasse seg det landet der regelverket er best for dem. 

Ved implementeringen av direktivet i Norge bør aktørene ha en viss fleksibilitet, slik direk-

tivet er lagt opp til, til å kunne velge den løsningen som passer best for den enkelte aktør.  

 

 

 

                                                

 
56 Direktiv 2004/39/EC 
57 Direktiv 2009/65/EC 
58 Frase 2011 s. 401 
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7 Avsluttende merknader vedrørende AIFM-direktivet  

7.1 Bør AIFM-direktivet også kunne anvendes fullt ut for norske 
investeringsselskaper som inngår under den gitte kapitalgrensen?  

En konsekvens av at terskelverdiene for fondene som forvaltes er høye, er at det ikke vil 

være mange norske investeringsselskaper i Norge som vil få konsesjon, og dermed ikke få 

mulighet til å bruke passport-reglene. Spørsmålet er da om norske myndigheter ved imple-

menteringen av direktivet, vil tilpasse regelverket etter norske forhold slik at forvaltere av 

alternative investeringsfond under de gitte terskelverdiene likevel vil få mulighet til å få 

konsesjon, og ikke bare ha en registreringsplikt. Norske myndigheter har, tross alt, anled-

ning til vedta strengere regler enn direktivet, som følge av at det er et minimumsdirektiv. 

For eksempel kan dette gjøres ved at norske myndigheter vedtar en lavere terskelgrense 

eller at forvaltere som er under terskelgrensen får flere krav.  

 

Det som taler for denne løsningen, er at det etter direktivet er et krav om at forvaltere som 

er under terskelverdiene, og dermed ikke kan få konsesjon, likevel må registrere seg og ha 

en viss rapporteringsplikt. Når de først må registrere seg og rapportere til tilsynsmyndighe-

tene, taler dette for at de like gjerne også kan få tilgang til passport-systemet, selv om det i 

prinsippet er stor forskjell i operasjonelle krav som stilles ved full anvendelse av direktivets 

regler. Formålet med direktivet er tross alt å skape et felles marked, og dette taler for at 

også AIFMer som er under terskelnivået også bør kunne omfattes av direktivets bestem-

melser.  

 

På den annen side kan de som går under terskelverdiene, som sagt, uansett velge ”opt-in”, 

noe som taler for at regelverket ved implementeringen i norsk rett ikke trenger å være an-

nerledes enn det som fremgår av direktivet. De vil da uansett være underlagt direktivets 

bestemmelser og kan nyte godt av passport-reglene. Terskelverdiene er satt slik at det for 

disse typer aktører, som er særlig utsatt for risiko, faller inn under direktivets regler. Det er 

da lite vits at de med terskelverdier som ikke er utsatt for finansiell ustabilitet skal være 

omfattet av direktivets fulle regelsett. 
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Men dersom ”opt-in” varianten velges, vil det være veldig kostnadskrevende for AIFMer 

som er under terskelverdiene. Det vil dermed ikke være lønnsomt for virksomheten, selv 

om man kan bruke direktivets passport-regler. Det vil være så kostnadskrevende at det ikke 

vil lønne seg å velge dette alternativet. Dette fører igjen til at de som ikke oppfyller terskel-

verdiene og ikke velger ”opt-in” varianten, vil være nødt til å følge Private placement-

reglene. Dette kan føre til at konkurransedyktigheten svekkes.  

 

Etter dette bør ikke AIFM-direktivet få dets fulle anvendelse der terskelverdiene etter di-

rektivets bestemmelser ikke er oppfylt, men at det heller lages tilpassede regler for denne 

kretsen av forvaltere som ønsker å selge og markedsføre alternative investeringsfond i 

Norge og i utlandet.   

 

7.2 Bemerkninger i forhold til direktivets implementering i norsk rett  

Direktivet og level 2-reglene må gjennomføres i norsk rett, jfr. AIFM-direktivets art. 66 

nr.1 og EØS-avtalen. Dette er som tidligere nevnt en forpliktelse Norge må rette seg etter 

som følge av EØS-avtalen. EØS-avtalens art. 102 er en beslutningsprosedyre som gir EØS-

komiteen kompetanse til å bestemme at nye EU-rettsakter skal gjøre til en del av EØS-

avtalen. Bestemmelsen gjelder bare for overtagelse av nye rettsakter (som for eksempel 

direktiver) på områder som allerede er omfattet av EØS-avtalen. 59 

 

Formelt sett kan Norge motsette seg et krav fra EU om at nye relevante EU-rettsakter skal 

gjøres til en del av EØS-avtalen. Dette er begrunnet i at Norge ikke formelt har overført 

lovgivende myndighet under EØS-avtalen.60 Dersom Norge velger å bruke denne reserva-

sjonsretten, innebærer dette at Norge nekter å være med på en ny rettsakt, og kan således 

ikke vedta den. Dette kan føre til ulike former for politiske reaksjoner fra EU, avhengig av 

                                                

 
59 EØS-rett 2011 s. 186 
60 EØS-rett 2011 s. 191  
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hvor viktig rettsakten vil være. Enhver reservasjon vil i større eller mindre grad svekke 

EØS-avtalen politisk. 61  

 

Norske myndigheter har, som tidligere nevnt, anledning til å sette strengere regler enn det 

som fremgår av direktivet, ved gjennomføringen av direktivet i norsk rett. Det er nå satt 

sammen en arbeidsgruppe som skal vurdere AIFM-direktivet. Arbeidsgruppen består av 

representanter fra ulike etater og organisasjoner som skal blant annet skal ta stilling til om 

hva som må implementeres, dersom direktivet blir omfattet av EØS-avtalen. Arbeidsgrup-

pen skal dessuten ta stilling til hva man velger utenfor området av det som må implemente-

res. Arbeidsgruppen skal gjøre det lettere å ta stilling hvilke endringer/tilføyelser i regel-

verket som må til ved en eventuell implementering og hva som vil være lønnsomt å gjøre.  

 

 

7.3 Sammenfatning og avsluttende bemerkninger 

Selv om direktivet er vedtatt og ventes gjennomført i løpet av 2013, er det fremdeles en 

lang vei å gå, selv før implementeringen. Utfordringene er om EU-kommisjonen virkelig 

kommer til å følge ESMAs ekspertise og deres uttalelser til level 2-reglene. Level 2-reglene 

er ventet ferdig i november/desember 201262. Og selv etter at direktivet er gjennomført, vil 

det fremdeles være en del usikkerheter. For eksempel vil passport-reglene, som nevnt, 

fremdeles bli vurdert etter 2015. Det vil være en mulig slutt på private placement-reglene i 

2018. Videre vil AIFM-direktivet vil også bli vurdert på nytt i 2017, og det er enda ikke 

klart hva som vil gjelde fra da av.  

 

Det antas at overholdelse av direktivets bestemmelser vil kunne medføre til relativt store 

kostnader når det gjelder kravet vedrørende depotmottakerfunksjonen, samt kravene til 

minimumskapitalen. Generelt sett antas det at kostnadene vil øke. Kostnadene knyttet til 
                                                

 
61 EØS-rett 2011 s. 192  
62 Dette er imidlertid ikke bekreftet av EU-kommisjonen, jfr. Drageset 2012.  
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ansettelser av eksterne rådgivere som skal gi råd og tiden hver enkel må bruke for å sette 

seg inn i regelverket, kan også være kostbart. Direktivet vil imidlertid åpne for mulighetene 

til å kunne markedsføre og selge alternative investeringsfond i hele EU/EØS, uavhengig av 

hva som gjelder i den nasjonale lovgivningen i det enkelte land. Dette vil gjøre det lettere 

tilgjengelig for investorene samt øke konkurransen blant aktørene innenfor området.  

 

Det blir også spennende å se hvordan passport-reglene vil påvirke markedsføring og salg av 

utenlandske fond i Norge. Direktivet vil trolig løse en del praktiske problemer som har vist 

seg med tanke på godkjenning av markedsføring av utenlandske fond.  

 

Det kan også bemerkes at direktivet kan bli vesentlig forbedret ved at man skiller mellom 

de forskjellige typer alternative investeringsfond som inngår i direktivets anvendelsesom-

rådet. Direktivet er et ”catch all”-direktiv som innebærer at alle typer alternative investe-

ringsfond er regulert i et og samme regelverk, selv om det kan være veldig forskjellig virk-

somhet. Dette kan føre til at direktivet kan favne ulike typer fond som egentlig ikke er ment 

å favnes, og dermed være dårligere tilpasset etter direktivets formål. Dette kan være uhel-

dig og lite ønskelig.  

 

Det nye direktivet vil enten kreve ny lovgivning eller at det blir lagt til et tilleggskapittel i 

verdipapirfondloven. Det er enda ikke sikkert hva som blir gjort. Det er etablert en arbeids-

gruppe bestående av representanter fra ulike etater og organisasjoner som skal vurdere og 

ta stilling til om det nye direktivet skal tas inn i norsk rett, og gi retningslinjer som Depar-

tementet og Stortinget kan jobbe med. Arbeidsgruppen ventes å være ferdig med sin rap-

port i januar 2013.63 Vi venter oss spennende tider de neste årene med tanke på utviklingen 

av AIFM-direktivet.  

 

                                                

 
63 Drageset 2012 
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