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ESMA KONSULTATION, LÄMPLIGHETSPRÖVNING
ESMA har för konsultation sänt ut ett förslag till riktlinjer avseende vissa av de krav som enligt MiFID
ställs på den så kallade lämplighetsprövningen som ska göras vid investeringsrådgivning och
portföljförvaltning.
Bakgrunden är att ESMA kunnat konstatera brister i företagens rutiner vid lämplighetsprövningen.
Till exempel har inte företagen ställt rätt frågor till kunden, företagen har inte samlat in nödvändig
och relevant information, företagen har inte bedömt information från kunden på ett korrekt sätt
samt, även i fall då fullständig och riktig information funnits, har företagen misslyckats med att
rekommendera en för kunden lämplig investering.
Områden som ESMA behandlar är
o

Information till kunden om lämplighetsprövningen
ESMA föreslår att kunden på ett enkelt och tydlig sätt ska informeras om att
lämplighetsprövningen syftar till att möjliggöra för företaget att agera för kundens bästa.
Företaget får inte skapa oklarheter när det gäller ansvaret för lämplighetsprövningen och får
inte ge kunden intrycket av att det är kunden som beslutar om vad som är en lämplig
investering.

o

Rutiner för att uppnå kundkännedom och kunskap om investeringar
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Företagen ska ha rutiner på plats för att samla in och utvärdera all nödvändig information om
kunden för att kunna göra en lämplighetsbedömning. Företagen ska också ha kunskaper om
de produkter de erbjuder.
o

Personalens kvalifikationer
Företagen ska se till att personalen har en adekvat kunskapsnivå.

o

Omfattningen av information som ska inhämtas från kunden
Omfattningen av den information som ska inhämtas varierar beroende på kund och avgörs
av kundens kunskaper och erfarenheter samt kundens finansiella situation och
investeringsmål. När det gäller mer komplexa eller riskfyllda investeringar måste man
inhämta en mer omfattande information om kunden för att kunna bedöma kundens
möjligheter att förstå och finansiellt hantera den risk som är knuten till investeringen. Andra
förhållanden som kan påverka hur mycket information som ska samlas är vilken kundkategori
kunden tillhör. När det gäller enskilda personer kan ålder, familjesituation samt utbildning
också påverka omfattningen av uppgiftsinhämtandet.

o

Tillförlitligheten av uppgifter som kunden lämnat
Företagen ska vidta lämpliga åtgärder för att bedöma att insamlad information om kunden är
tillförlitlig. Företagen får inte uteslutande lita på kundens egna uppgifter om sina kunskaper,
erfarenheter och finansiella situation utan ställa olika former av kontrollfrågor. När företagen
litar på olika verktyg som används av kunden, såsom frågeformulär på nätet eller andra typer
av programvara, måste de försäkra sig om att dessa är lämpade för sitt syfte och ger
tillfredsställande resultat. Inhämtad information ses som en helhet och motsägelser i
materialet måste undersökas.

o

Uppdatering av kundinformation
Företag som har en pågående relation med en kund ska ha rutiner som syftar till att bibehålla
och uppdatera adekvat information om kunden.

o

Kundinformation avseende företag och grupper av personer
När kunden är ett företag eller två eller flera personer gemensmat uppträder genetmot
värdepappersföretaget ska värdepappersföretaget komma överens med kunden/kunderna
om vem kundinformationen ska avse. Som ett minimum bör gälla att den finansiella
informationen ska avse slutkunden och att kraven på kunskap och erfarenhet ska avse den
person som företräder företaget eller gruppen eller den som fått befogenhet av företaget
eller gruppen att genomföra transaktionen.
Finns ingen företrädare för en grupp av personer, exempelvis äkta makar, ska företagen inta
en försiktig hållning och göra lämplighetsprövning gentemot den i gruppen som har minst
kunskaper och erfarenhet.

o

Åtgärder för att säkerställa lämpligheten av en investering
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För att kunna tillförsäkra kunderna lämpliga investeringar ska företagen ha rutiner vid
lämplighetsprövningen som garanterar att de konsekvent beaktar all tillgänglig information
om kunden och alla egenskaper, inklusive risk, hos den tänkta investeringen.
o

Arkivering
Företagen ska inrätta och upprätthålla arkiv som täcker all relevant information avseende
lämplighetsprövningen.

Konsultationstiden går ut den 24 februari 2012.
ESMAS konsultation, lämplighetsprövning

ESMA KONSULTATION, COMPLIANCE
ESMA har på konsultation sänt ut ett förslag till riktlinjer avseende vissa frågor hänförliga till
compliance-funktionen.
Konsultationen fokuserar på skyldigheter compliance-funktionen ska ha när det gäller tillsyn,
rapportering och rådgivning. Riktlinjerna behandlar också organisatoriska krav på compliancefunktionen med utgångspunkt från effektivitet och kraven på kontinuitet och oberoende. Enligt
riktlinjerna ska vidare tillsynsmyndigheterna granska hur företagen infört de krav på
compliance-funktionen som framgår av MiFID.
Compliance-funktionen ska ha en riskbaserad ansats i syfte att fördela resurserna på ett effektivt
sätt. Funktionen ska ha ett övervakningsprogram som täcker alla relevanta delar av företagens
verksamhet. Funktionen ska regelbundet, dock minst en gång om året, lämna rapport till
verkställande ledningen vilken täcker alla affärsenheters verksamhet. Compliance-funktionen
ska ansvara för rådgivning inklusive utbildning samt medverka i utveckling av nya riktlinjer och
metoder.
Compliance-funktionens ska tillförsäkras lämpliga resurser mot bakgrund av företagets
verksamhet. Företaget ska se till att anställda inom funktionen har nödvändig kunskap och
erfarenhet. Särskilda krav på erfarenhet ska ställas på Compliance Officer. Vidare utvecklas hur
kravet på att verksamheten ska vara permanent och löpande kan uppfyllas. Organisatoriskt ska
funktionen kunna agera oberoende och dess ledning ska utses av företagsledningen. Arbete
inom compliance-funktionen kan kombineras med andra funktioner förutsatt att compliancefunktionen förblir effektiv och att intressekonflikter hanteras. Compliance-funktionen kan dock
inte kombineras med funktionen internrevisor. Vid outsourcing ska samma krav uppfyllas som
om verksamheten låg inom företaget.
Konsultationstiden går ut den 24 februari 2012.
ESMAs konsultation, compliance
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ESMA, RIKTLINJER FÖR AUTOMATISERAD HANDEL
ESMA har utfärdat riktlinjer för system och kontroll av datoriserad handel riktade till handelsplatser,
värdepappersföretag och tillsynsmyndigheter. Riktlinjerna avser all handel i en automatiserad miljö
och samtliga finansiella instrument såsom de definieras i MiFID.
Riktlinjerna träder i kraft en månad efter det att den nationella tillsynsmyndigheten översatt och
publicerat dessa på sin hemsida. Uppskattningsvis ska marknadens aktörer tillämpa riktlinjerna från
den 1 maj 2012.
Regler för datorhandel syftar till att upprätthålla en ordnad marknad. Riktlinjerna anger därför att
reglerade marknader och MTFer ska ha system som verkar i detta syfte. Sådana system kan bland
annat innefatta
o

Kontroller före handel som medger att antalet order som kan avges av en enskild aktör kan
begränsas
o Tester för att kontrollera att en aktörs IT-system är kompatibla med handelsplattformens
elektroniska handelssystem
o Automatiska och manuella skönmässiga system för att begränsa eller stoppa handeln vid
stora prisfluktuationer
o Att genomföra lämplig kontroll av aktörerna innan tillträde medges till handeln och möjlighet
att granska deras kontroller och övriga system i efterhand
o Tydliga organisatoriska krav på de medlemmar som inte står under tillsyn
o Regler och metoder som syftar till att förhindra, identifiera och rapportera misstänkt
marknadsmissbruk eller marknadsmanipulation och som är utformade på ett sätt som är
anpassat till beskaffenheten, storleken och fördelningen av affärerna som görs via
handelsplattformen.
Värdepapperföretag som använder elektroniska handelssystem, inklusive algoritmhandel, måste
uppfylla vissa organisatoriska krav för att enligt riktlinjerna kunna upprätthålla en rättvis och ordnad
handel.
o

o

o

En lämplig process för att utveckla eller köpa algoritmer och därefter driftsätta dem med
försiktighet samt ha en personal som har aktuell kunskap och skicklighet att köra och
övervaka den driftsatta algoritmen
Kontroll före handel som riktar sig mot felaktiga order och att upprätthålla av
riskhanteringsskäl uppsatta gränsvärden inklusive uppsatta limiter för exponering mot
enskilda kunder
Värdepappersföretagets ansvar för orderflödet till handelsplatsen från kunder som medgetts
Direct Market Access (DMA) eller Sponsored Accsess (SA) till denna samt kontroll av sådana
aktörer och möjlighet att omedelbart avbryta handeln för dessa.

Handelsplatser och värdepappersbolag måste bevara data över deras system och kontroller som
avses i riktlinjerna för att möjliggöra för tillsynsmyndigheten att bedöma hur företagen följt
bestämmelserna i MiFID och andra regler som ska iakttas.
Dokumentet innefattar åtta övergripande riktlinjer som var och en följs av mer detaljerade sådana.
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ESMAs riktlinjer för system och kontroll i en automatiserad handelsmiljö

NOTISER
Nordic Securities Association har lämnat svar på de frågor som Europarlamentet genom rapportören
Markus Ferber ställt om MiFID och MiFIR. Även EBF ha lämnat svar på frågeformuläret.
Länk till yttrandena

----------------------
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