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Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2022-09-29  FI dnr 22-3915 
 (Anges alltid vid svar) 

Enligt sändlista 

 

Remiss – ändrade föreskrifter med 
anledning av nya regler om faktablad för 
fonder 
 

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) och Finans-
inspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (AIF-föreskrifterna).  

Förslaget är i allt väsentligt motiverat av att Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för 
paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-
professionella investerare (Priip-produkter), den så kallade Priip-
förordningen, börjar tillämpas på aktörer på fondområdet, och av de förslag 
som finns i en lagrådsremiss som regeringen beslutade om den 29 september 
2022, Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond.  

Enligt Finansinspektionens förslag ska bestämmelserna i fondföreskrifterna 
och AIF-föreskrifterna om tillhandahållande av och språk i faktablad inte 
gälla sådana faktablad som upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts 
enligt kraven i Priip-förordningen.  

I AIF-föreskrifterna föreslås också justeringar av de bestämmelser som 
gäller faktablad som ska lämnas in när en AIF-förvaltare ansöker om 
tillstånd att marknadsföra andra alternativa investeringsfonder än special-
fonder och när en utländsk AIF-förvaltare ansöker om tillstånd att förvalta 
en specialfond.  

Slutligen föreslås ett par förtydliganden i 1 kap. AIF-föreskrifterna om vilka 
bestämmelser i föreskrifterna som gäller för utländska AIF-förvaltare som 
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driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2 eller 11 § lagen (2013:561) om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).   

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Finansinspektionen bifogar förslag till föreskrifter och remisspromemoria. 
Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, 
www.fi.se.  

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 
31 oktober 2022. 

Frågor om remissen besvaras av Mattias Laine på telefon 08-408 981 00 
eller mejl mattias.laine@fi.se.   

 

FINANSINSPEKTIONEN 

 

Magdalena Petersson 
Regelgivningsansvarig 

 

 

Bilagor: 
Förslag till föreskrifter 
Remisspromemoria 
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Sändlista: 
Bokföringsnämnden  
Kammarkollegiet 
Kommerskollegium  
Konkurrensverket  
Konsumentverket  
Pensionsmyndigheten  
Regelrådet  
Revisorsinspektionen  
Riksgäldskontoret  
Skatteverket  
Statens tjänstepensionsverk  
Statistiska centralbyrån  
Sveriges riksbank 

Aktiemarknadsbolagens förening  
Aktiemarknadsnämnden  
Aktiespararna  
Andra AP-fonden  
FAR  
Finansbolagens Förening  
Finansförbundet  
Fjärde AP-fonden  
Fondbolagens förening  
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden  
Första AP-fonden  
Kollegiet för svensk bolagsstyrning  
Konsumenternas Bank- och finansbyrå  
Näringslivets Regelnämnd  
Rådet för finansiell rapportering  
Sjunde AP-fonden  
Sjätte AP-fonden  
Sparbankernas Riksförbund  
Svensk Försäkring  
Svenska Bankföreningen  
Svenska försäkringsförmedlares förening  
Svensk Värdepappersmarknad  
Svenskt Näringsliv  
Sveriges advokatsamfund 
Sveriges Finansanalytikers Förening  
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Sveriges Konsumenter  
Swedish Private Equity & Venture Capital Association  
Tredje AP-fonden 

För kännedom: 
Finansdepartementet 
Justitiedepartementet
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