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Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond
Enligt en lagrådsremiss den 29 september 2022 har regeringen
(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till

1. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder,
3. lag om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige
Mohamed Ali, biträdd av kanslirådet Rebecca Appelgren.
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Förslagen föranleder följande yttrande.

Förslaget till lag om ändring i lagen om värdepappersfonder
8 kap. 25 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om delning av värdepappersfonder. En sådan delning får enligt dagens regler ske tidigast tre
månader från dagen för Finansinspektionens beslut om tillstånd till
delning. Detta föreslås nu ändras genom att inspektionen får besluta
att delningen genomförs tidigare än så.
I lagtexten anges att tremånadersfristen gäller, ”om inte inspektionen
beslutar att delningen får genomföras tidigare”. I lagtexten finns inte
några inskränkningar i inspektionens rätt att fatta sådana beslut. I
författningskommentaren uttrycks dock en restriktivitet genom att det
anges följande: ”Undantagsvis bör dock Finansinspektionen kunna
besluta om en kortare tidsfrist än tre månader när det kan anses vara
i fondandelsägarnas intresse med en tidsmässigt kortare process för
att genomföra en delning”.
Om avsikten med skrivningen i författningskommentaren är att
inskränka Finansinspektionens möjligheter att förkorta fristen till
undantagssituationer krävs att det framgår av själva lagtexten, t.ex.
genom att skriva in att det ska finnas synnerliga/särskilda skäl eller
så kan undantaget tas in i en sista mening som kan utformas t.ex. så
här:
Om det kan antas att det ligger i andelsägarnas intressen eller det
annars finns skäl för det får inspektionen besluta att delningen
genomförs tidigare.

Om avsikten inte är att inskränka Finansinspektionens möjlighet att
förkorta fristen måste författningskommentaren ändras så att det klart
framgår.
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Förslaget till lagen om ändring i lagen om förvaltare av alternativa
investeringsfonder
12 kap. 17 §
De överväganden som redovisats ovan beträffande 8 kap. 25 § lagen
om värdepappersfonder gör sig gällande även beträffande denna
paragraf.

Övrigt lagförslag
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

