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ÄNDRINGAR I PROSPEKTDIREKTIVET
Parlamentet och rådet har efter genomförda förhandlingar beslutat om ändringar i
prospektdirektivet (2003/71/EG) och öppenhetsdirektivet (2004/109/EG). Ändringarna syftar
i huvudsak till att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till
kapitalmarknaderna.
Nedan följer några huvudpunkter.
Tillämpningsområdet ändras något och direktivet skall inte tillämpas på värdepapper som
ingår i ett erbjudande där sammanlagda beloppet inom gemenskapen uppgår till högst
5 miljoner euro beräknat på en tolvmånadersperiod. Detta innebär en höjning från dagens 1
miljon euro.
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Direktivet skall heller inte tillämpas på icke‐aktierelaterade värdepapper som fortlöpande eller
vid upprepade tillfällen emitteras av kreditinstitut när det sammanlagda beloppet inom
gemenskapen uppgår till högst 75 miljoner euro beräknat på en tolvmånadersperiod och under
förutsättning att värdepapprena inte är efterställda, konvertibla eller utbytbara eller ger rätt till
att teckna eller förvärva andra slag av värdepapper samt att de inte är kopplade till ett
derivatinstrument.
Prospekt behöver inte upprättas om erbjudandet riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska
personer som inte är kvalificerade investerare (f.n. 100), om erbjudandet avser köp av
värdepapper till ett belopp om minst 100 000 euro per investerare (f.n. 50 000 euro) eller om
vart och ett av värdepapprena har ett nominellt värde om minst 100 000 euro (f.n. 50 000 euro).
När det gäller kundkategorisering kommer begreppet kvalificerade investerare
definitionsmässigt att stämma överens med begreppet professionella kunder under MiFID.
Företagen kommer således inte behöva undersöka om deras professionella kunder också är att
anse som kvalificerade kunder under prospektdirektivet vilket bland annat kommer att
underlätta när ett erbjudande enbart riktas till kvalificerade investerare, t.ex. private placement.
Aktiesparprogram riktade mot anställda skall inte behöva offentliggöras även om företagets
aktier inte handlas på en reglerad marknad under förutsättning att bolaget är registrerat i EU
eller att bolagets aktier är noterade i tredje land som kommissionen godkänt. De anställda skall
istället få del av ett dokument med grundläggande dokumentation som underlag för sitt
investeringsbeslut.
Sammanfattning av ett prospekt har varit föremål för diskussion och parlamentet ville korta
ned denna och ersätta den med en ”basfakta för investerare”. Efter förhandlingar har man
beslutat att behålla sammanfattningen i dess nuvarande form men se till att den verkligen
innehåller nyckelinformation. Detta sker bland annat genom att begreppet nyckelinformation
närmare definieras. Civilrättsligt ansvar kan göras gällande om sammanfattningen, läst
tillsammans med övriga prospekthandlingar, är missvisande, felaktig eller inte i
överensstämmelse i förhållande till dessa. Sammanfattningen är fortfarande begränsad till högst
2 500 ord.
”The walk away right”, dvs rätten för en investerare att återkalla sin anmälan när det sker
tillägg till ett prospekt förtydligas och begränsas. Den tidsfrist under vilken rätten föreligger
begränsas till två arbetsdagar efter offentliggörandet.
Medlemstaterna har 18 månader på sig att implementera direktivet. Kommissionen har påbörjat
arbetet med att ta fram nivå 2 regler. I detta arbete kommer förmodligen kommissionen att
begära synpunkter från CESR (ESMA). I denna process kommer också ingå konsultationer med
intressegrupper.
Antagna ändringar

CESR OCH MIFID REVIEW
CESR har nu avslutat sin översyn av MiFID och lämnat synpunkter till kommissionen på bland
annat handel med OTC‐derivat, genomlysning efter handel och kundkategorisering. CESR har
tidigare lämnar synpunkter till kommissionen om aktiemarknaden, genomlysning på andra
marknader än aktiemarknaden, transaktionsrapportering samt investerarskydd och förmedlare
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(se Aktuellt i Omvärlden nr 9/2010). Kommissionen väntas att under november komma med en
konsultation baserad på översynen av MiFID.
OTCDERIVAT
När det gäller OTC‐derivat syftar CESRs förslag till att i första hand öka graden av
standardisering av OTC‐derivat och i andra hand att uppmuntra att handla passande
standardiserade derivat på organiserade handelsplatser.
Ökad standardisering kan enligt CESR ske genom att marknadsdeltagarna standardiserar
regelverk, hantering och produkter inklusive elektroniska bekräftelsesystem. CESR föreslår att
de viktigaste åtgärderna blir föremål för reglering. Skulle målen med regleringen inte uppnås får
ESMA, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, vidta lämpliga åtgärder för att de
uppsatta målen skall uppnås.
CESR anser att ESMA får i uppdrag att definiera, implementera och övervaka mål för en ökad
handel av lämpliga standardiserade OTC‐derivat på organiserade handelsplatser. ESMA ska
därför besluta vila lämpliga derivat som skall omfattas, bestämma hur stor del av handeln i
lämpliga derivat som skall handlas på organiserade handelsplatser och publicera huruvida de
ställda målen uppfylls.
Vilka krav som skall ställas på organiserade handelsplatser, såsom de definierats av G20, är inte
helt klart. CESR drar dock initialt den slutsatsen att börser och MTFer lever upp till kraven. Det
fortsatta arbetet får fastslå vilka övriga plattformar som uppfyller kraven. Man bör då också
beakta utvecklingen i USA i syfte att få så likvärdiga regleringar på området som möjligt.
Genomlysning efter handel
CESR föreslår att viss standardisering införs för att förbättra rapportering efter handel. Bland
annat föreslås standardisering när det gäller vissa rapporteringsfält såsom datum, tid,
instrument‐id, prisangivelse, pris per enhet, kvantitet och identifikation för handelsplats. Vidare
föreslås standardisering av transaktionstyper och flaggning för dessa. CESR föreslår också att
rapporteringsskyldigheten klargörs för att på sätt undvika dubbelrapporteringar.
Kundkategorisering
CESR anser inte att det behövs några mer omfattande ändringar när det gäller reglerna om
kundkategorisering. CESR anser att regelverket fungerar bra men anser, utan att lägga några
förslag, att det kan finnas behov av förtydliganden när det gäller vissa definitioner.
Övrigt
I övrigt föreslår CESR ett nytt alternativt system för rapportering av transaktioner och
positioner i OTC‐derivat som skall kunna rapporteras genom en trade repository.
CESR föreslår också att rapporteringsskyldighet för transaktioner skall utvidgas till att också
avse finansiella instrument som endast handlas på en MTF samt till vissa OTC‐derivat.
CESRs råd till kommissionen
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PACKAGED RETAIL INVESTMENT PRODUCTS
I april 2009 publicerade EU‐kommissionen en kommunikation om paketerade
investeringsprodukter riktade mot konsument, s.k. PRIPs), omfattande sektorerna värdepapper,
fond, bank och försäkring ( se Aktuellt i Omvärlden maj 2009). Målet är att uppnå bättre och
tydligare information och samma konsumentskydd oavsett om produkten säljs av bank,
värdepappersbolag, försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.
Enligt Kommissionen är KII (Key Investor Information) som införts på fondområdet ett bra
riktmärke för vad en konsument bör få för information inför sin investering, dock behöver dessa
regler justeras för att kunna passa andra typer av produkter. Vid utformning av PRIPs‐
regelverket bör även hänsyn tas till MiFIDs bestämmelser gällande uppföranderegler och
intressekonflikter.
Det har bildats en arbetsgrupp, 3L3 Task Force, med representanter från 16 länder via CESR,
CEBS och CEIOPS. Arbetsgruppen har den 6 oktober 2010 levererat en rapport till
Kommissionen med input inför det fortsatta arbetet med PRIPs. Denna rapport – som ersätter
CESRs tidigare rapport i ämnet – är ett steg på vägen mot ett eventuellt nytt direktiv och/eller
direktivförändringar under första halvåret 2011. Kommissionen är inte bunden att följa
arbetsgruppens rapport utan är fri att tillämpa den i valfri utsträckning.
Arbetsgruppen har fokuserat på följande tre centrala områden:
•
•
•

Scope – Definitionen av PRIPs
Product Disclosure – Den produktinformation som konsumenten ska få innan
investeringsbeslut tas
Selling Practices – Krav för förmedling/försäljning av PRIPs

Definition
En PRIP är en produkt där beloppet som ska återbetalas till investeraren exponeras för a)
fluktuationer i tillgångarnas marknadsvärde eller b) utbetalningar från tillgångarna, genom en
kombination eller paketering av dessa tillgångar, eller andra mekanismer än direkt ägande.
Definitionen är medvetet bred och ska inte kunna kringgås. Den omfattar produkter som
Kommissionen anser extra skyddsvärda och vars syfte är finansiell värdetillväxt. Det centrala är
att konsumenten tar en investeringsrisk, dvs. det finns en osäkerhet kring den framtida
utbetalningen. Pensioner ingår för närvarande inte i definitionen.
Arbetsgruppen har diskuterat en s.k. white list, dvs. en förteckning av produkter som skall anses
vara PRIPs. Denna föreslås omfatta strukturerade produkter, fonder, warranter och depå‐ och
kapitalförsäkringar. Däremot skulle aktier, obligationer, sakförsäkringar och ”sports betting”
inte omfattas.
Produktinformation
Försäkringsdirektiven, IMD, prospektdirektivet, UCITS‐direktivet och MiFID bör alla beaktas vid
utarbetandet av PRIPs‐regelverket, för att undvika överlappning.
UCITS‐faktabladet KII bör användas som mall, men anpassas till PRIPs. Informationen som
lämnas till konsumenter måste vara i linje med prospektet när sådant finns.
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Informationen ska vara investerarvänlig till format och språk och presenteras på ett sätt som
tillåter jämförelse mellan produkter. Faktabladet ska vara tillräckligt tilltalande, tydligt och
koncist för att uppmuntra kunden att läsa det innan investeringsbeslutet fattas.
Det ska vara arrangören (skaparen av produkten) som tar fram faktabladet, men distributören
som ansvarar för att kunden får det. Faktabladet bör innehålla beskrivning av produkten
(sammansättning, hur den fungerar, syfte) samt information om risker, utbetalningar,
värdetillväxt och kostnader.
Förmedling/försäljning av PRIPs
Utgångspunkten är att kunden ska få samma skydd oavsett om produkten förmedlas av en bank,
försäkringsförmedlare eller värdepappersbolag. Avstamp bör tas i befintliga MiFID‐
bestämmelser, men även IMD och andra försäkringsspecifika regler. Dock finns vissa svårigheter
att tillämpa MiFID för försäkringsprodukter (bl. a. vad gäller kundkategorisering).
Proportionalitetsprincipen bör beaktas vid införandet av PRIPs precis som vid MiFID och IMD,
dvs. implementeringen av nya regler måste anpassas efter företagens och marknadernas
storlek, struktur, komplexitet och natur. Dock är det ur investerarens perspektiv angeläget att
samma informations‐ och uppförandekrav gäller oavsett vilken distributör det är fråga om.
Kommissionen kommer förmodligen att skicka ut ett förslag på konsultation under sista
kvartalet 2010 och ett förslag till reglering kan förväntas under första halvåret 2011.
3L3 rapport om PRIPs

KOMMANDE EU‐REGLERING AV CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES
Kommissionen har aviserat att det under sommaren 2011 ska komma ett förslag om reglering
av CSD:er dvs. vad vi kallar värdepappersförvarare. I Sverige har vi som bekant endast en
värdepappersförvarare, nämligen Euroclear Sweden (tidigare VPC).
Kommissionen har två huvudsakliga grunder för att reglera CSD:er. För det första spelar CSD:er
en central roll inom infrastrukturen på finansmarknaderna och bör därför vara föremål för en
harmoniserad reglering inom EU. Det andra skälet är att kommissionen vill bryta upp de
nationella monopolen och de facto monopolen för CSD:er i många medlemsstater och därmed
skapa en konkurrens även på denna marknad.
Kommissionen har sedan våren 2010 fört en diskussion i en arbetsgrupp med experter från
medlemsstaterna (myndigheter m fl) om hur en kommande reglering bör se ut. Från denna
diskussion kan nämnas frågan om vilka tjänster som är huvud‐ respektive sidotjänster för en
CSD. En annan, inte helt ny fråga, är om en CSD ska få lämna kredit och låna ut eller förmedla
värdepapper. Vilka krav ska sättas upp för tillstånd och hur ska tillsyn fungera.
Fondhandlareföreningen vill på detta stadium betona följande. CSD:er utgör en central del av
infrastrukturen på finansmarknaderna och det finns med hänsyn till den rollen och den ökande
gränsöverskridande handeln med finansiella instrument och valuta inte något i huvudsak att
invända mot en reglering av CSD:er och deras huvudfunktioner på EU‐nivå. Det är emellertid
inte självklart hur en sådan reglering ska se ut. För det första är CSD:er vanligen mycket
nationella skapelser utformade för den specifika medlemsstatens och marknadens behov.
Verksamheten kan således i många fall skilja sig åt. Ett givet exempel är möjligheten till
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direktregistrering i de nordiska länderna liksom förbudet mot förvaltarregistrering i vissa
nordiska länder. Detta kan jämföras med de kontinentala systemen som i princip utgår från att
endast finansiella institut har tillträde till en CSD. En annan faktor är att en CSD kan ha monopol
(legalt eller de facto) på vissa tjänster i ett visst land. Det är mot denna bakgrund inte helt
självklart att en sådan CSD verkligen fritt ska få konkurrera med andra CSD:er och andra
finansiella institut, t.ex. när det gäller kreditgivning eller förvaltartjänster.
Kommissionen har aviserat en öppen konsultation vintern 2010‐2011.

KOMMISSIONENS ARBETSPROGRAM 2011
Kommissionen har i ett meddelande redovisat sin arbetsplan för 2011. När det gäller den
finansiella sektorn avser kommissionen att föra fram de förslag som återstår för att slutföra EU:s
reform inom finansområdet, jfr COM(2010)301.

De flesta av de planerade förslagen och vissa av dem har också blivit föremål för
överenskommelser. Detta skedde t.ex. nyligen i fråga om den framtida finansiella tillsynen.
Under första halvåret 2011 kommer kommissionen att följa upp med ytterligare en serie
förbättringar av kapitalkravsreglerna för banker (kapitalkravsdirektivet) i syfte att genomföra
resultaten av Baselkommitténs internationella arbete inom EU, samt införa ändringar i
direktivet om marknader för finansiella instrument och i marknadsmissbruksdirektivet i syfte
att fullborda övergången till öppnare, mer insynsvänliga och säkrare marknader för derivat.
Samtidigt planeras ett förslag om kreditvärderingsinstitut samt lagförslag om ramar för
krishantering och avveckling i samband med bankkriser, så att de berörda myndigheterna kan
förfoga över en mer konstant uppsättning verktyg för dessa situationer, inklusive
bankavvecklingsfonder.
I tabellen nedan redovisas initiativ inom den finansiella sektorn som planeras under perioden
2011‐2014.

Initiativ planerade att antas under 2011
Initiativ
Amendment to the Regulation on Credit
Rating

Innehåll
To address the over reliance on credit ratings by
financial institutions, investors, borrowers Agencies
and public bodies, the lack of competition in the CRA
industry, the adequacy of the ‘issuer‐pays’ model and the
specificities of the sovereign debt ratings.

Adoption
2nd quarter 2011

Legislative initiative on a framework for
bank crisis
management and resolution

To foster cooperation and coordination among relevant
authorities, to equip them with a consistent set of tools,
and to introduce ex‐ante bank resolution funds.

2nd quarter 2011

Amendments of Capital Requirements
Directives (CRD IV) (Carry‐over 2010)

General objective: render the regulatory framework even
more responsive to market
conditions thus by enhancing financial stability,
safeguarding the interest of creditors and
taxpayers, enhancing level playing field globally,
while ensuring international
competitiveness of the EU Banking sector and further
promoting the integration of the Internal Market,
enhancing level playing field in the EU.

2nd quarter 2011
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Review of the Market Abuse Directive
(Carry‐over 2010)

This initiative aims at (i) enlarging the scope of the
prohibition of market manipulation and insider dealing
to cover new markets/instruments; (ii) increasing the
deterrent effect of the Market Abuse Directive through
more effective and consistent enforcement by competent
administrative authorities, especially concerning
sanctions; and (iii) moving towards a single
rulebook by clarifying certain provisions, reducing
options and discretions where appropriate and reducing
administrative burdens, especially on SMEs.

1st quarter 2011

Review of the Market in Financial
Instruments
Directive (MiFID)

To enhance investor confidence, as well as to meet the
overall aim of a level playing‐field delivering market
efficiency and transparency.

2nd quarter 2011

Directive on responsible lending and
borrowing

To assist in the creation of an integrated single market
for mortgage credit by boosting consumer confidence
and levels of consumer protection, cross‐ border
lending and borrowing and competition in the
marketplace. To promote financial stability throuut the
EU by ensuring that mortgage credit markets do not
operate in a way that can lead to over indebtedness,
defaults and foreclosures. To be delivered together with
the Communication on best practices in mortgages
avoiding foreclosure and the Recommendation on
financial inclusion.

1st quarter 2011

Legislative proposal on access to basic
banking

To enhance full participation of all EU citizens in the
internal market in general, and enhance services access
to online goods and services in particular. The specific
objective is to ensure that every EU citizen or resident
has a right to basic banking services, including minimum
electronic payment facilities.

1st quarter 2011

Initiativ under övervägande 2011

Directive on Insurance Guarantee Schemes

Legislative proposal (Directive) on IGS in order to ensure that
IGS exist in all Member States and that they comply with a
minimum set of design features

Directive ensuring consistency and effectiveness of Pre‐
Contractual Disclosures and Sales Rules for Packaged Retail
Investment Products (PRIPs)

To obtain a high level of consumer protection by providing for
appropriate and comparable product disclosure and selling
requirements for similar products.

Green Paper on a framework initiative on corporate

To consider a range of corporate governance issues for
companies, including effective functioning of boards, protection
governance of minority shareholders, shareholder/investor
engagement and general issues concerning the operation of the
“comply or explain” system and monitoring across the Member
States.

EU framework for the approximation of sanctioning regimes in
the financial sector

To strengthen national sanctioning regimes in a consistent
manner and improve enforcement of sanctions.

Securities Law Directive
Regulation on Central Securities Depositories (CSD’s)

The main policy objective is a simplification of holding and
transaction by way of armonizing Member States’ law. This
relates to the substantive law as well as the conflict‐of‐law
aspect.
The second policy objective is to abolish rules hampering the
deposit of securities issues into a depository located in a
different

Amendment of the UCITS Directive as regards rules on UCITS
depositaries and remuneration policies

To increase the level of investor protection and a level playing
field for UCITS investors across Europe by prescribing precise
rules as regards the safekeeping of securities by depositary
institutions.

Follow‐up to the Green Paper on Corporate Governance in

To enhance the quality of corporate governance mechanisms in
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Financial institutions

financial institutions in order to avoid repetition of corporate
governance problems in banks and other financial institutions
that contributed to the 2008 financial crisis.

Initiativ 2012 – 2014

Proposal to amend the Financial
Conglomerates Directive(2002/87/EC)

Following ongoing developments on revised regulatory approaches
for financial conglomerates at Joint Forum level (adoption of Final
Report scheduled for November 2011), appropriate amendments
will be made to the FICOD with a view to a) integrating non
regulated entities in the scope of FICOs supervision and b) ensuring
better cross sectoral consistency on relevant aspects.

2012

Initiatives promoting citizens’ savings
and private investments

The Commission will explore measures which could promote
longer term savings and private investments to invest in
infrastructures and innovative projects.

2012

Evaluation of European System of
Financial Supervision

Evaluation due to take place by end of current mandate to assess
the functioning of the new supervisory structures in the EU.

2012‐2014

Evaluation of regulatory reform
in the financial sector

An evaluation of crisis‐related financial sector regulation should be
undertaken before the end of the current mandate to review
whether the objectives of the legislation are being met.

2012‐2014

Kommissionens arbetsprogram 2011
Annex
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