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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om hedgefonde og private equity
(2007/2238(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. januar 1977 om samordning af de 
garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte 
selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så 
vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med 
det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde1,

– der henviser til Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for 
visse selskabsformer2,

– der henviser til Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede 
regnskaber3,

– der henviser til Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre 
penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber4,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 
2001 for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og 
andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 
om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af 
forvaltningsselskaber og forenklede prospekter7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 
om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

                                               
1 EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.
2 EFT L 222, 14.8.1978, s. 11.
3 EFT L 193, 18.7.1983, s. 1.
4 EFT L 372, 31.12.1986, s. 1.
5 EFT L 82, 22.3.2001, s. 16. 
6 EFT L 283, 27.10.2001, s. 28.
7 EFT L 41, 13.2.2002, s. 20.
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(investeringsinstitutter) med hensyn til investeringsinstitutters investeringer1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 
2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed4

(pensionsfondsdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre 
penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 
om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller 
optages til handel6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om 
overtagelsestilbud7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter8,

– der henviser til Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv 9 (MiFID-
gennemførelsesdirektivet),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 
2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om 
udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked10,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om 
indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle 

                                               
1 EFT L 41, 13.2.2002, s. 35.
2 EFT L 271, 9.10.2002, s. 16.
3 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.
4 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.
5 EUT L 178, 17.7.2003, s. 16.
6 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
7 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
8 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
9 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.
10 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
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tjenesteydelser1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om 
kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om 
udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber4,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 
(KOM(2008)0119) (Solvens II-forslag),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om fjernelse af hindringerne for 
venturekapitalfondes investeringer på tværs af grænserne (KOM (2007)0853),

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2004 om fremtiden for hedge funds og 
derivater5,

– der henviser til sine beslutninger af 27. april 20067 om kapitalforvaltning og 13. december 
2007 om Kapitalforvaltning II8,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser 
(2005-2010) – hvidbog9 (2006/2270(INI)), og navnlig punkt 19,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om integrerede retningslinjer for vækst 
og beskæftigelse (Del: de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og 
Fællesskabets økonomiske politikker): Igangsætning af den nye cyklus (2008–2010)10,

– der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

                                               
1 EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.
2 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
4 EUT L 184, 14.7.2007, s. 17.
5 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
6 OJ C 296 E, 6.12.2006, p. 257.
7 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
8 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0627.
9 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0338.
10 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0058.
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– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at der for øjeblikket ikke er tilstrækkelig EU-lovgivning om hedgefonde 
og private equity,

G. der henviser til, at der ikke er noget forslag under udarbejdelse, jf. forretningsordenens 
artikel 39, stk. 2,

C. der henviser til, at Kommissionen ikke har reageret positivt på Parlamentets tidligere 
anmodninger, herunder anmodningerne i ovennævnte beslutninger af 15. januar 2004, 27. 
april 2006, 11. juli 2007 og 13. december 2007),

D der henviser til, at hedgefonde og private equity er alternative investeringsinstrumenter, 
som ikke blot udgør en betydelig og stadig større del af de samlede forvaltede aktiver, 
men også tegner sig for en stadig voksende del af aktiviteterne på verdens finansmarkeder,

E. der henviser til, at flere globale, europæiske og nationale institutioner længe inden den
aktuelle finansielle krise udtrykte bekymring i forbindelse med hedgefonde og private 
equity vedrørende den finansielle stabilitet, utilstrækkelig risikostyring, for stor gæld 
(lånefinansiering) og værdiansættelsen af illikvide og komplekse finansielle instrumenter,

F. der henviser til, at der er empiriske beviser for, at hedgefonde praktiserer såkaldt 
"flokadfærd", når der er uro på markedet, og dermed er giver anledning til bekymring over
finansiel stabilitet, 

G. der henviser til, at en realisering af Lissabon-dagsordenen kræver langsigtede investeringer 
i vækst og beskæftigelse,

H. der henviser til, at sådanne langsigtede investeringer kræver velfungerende finansielle 
markeder i EU og globalt, som bidrager til realøkonomien,

I. der henviser til, at hedgefonde og private equity i mange tilfælde skaber likviditet og 
efterspørgsel efter innovative produkter,

J. der henviser til, at finansiel stabilitet ligeledes forudsætter et bedre samarbejde på 
tilsynsområdet, herunder globalt, hvilket logisk til sin tid vil nødvendiggøre en omfattende 
revision af EU's nuværende tilsynsordninger,

K. der henviser til, at et forbedret og hensigtsmæssigt niveau af gennemsigtighed over for 
offentligheden, investorer og tilsynsmyndigheder, herunder et eventuelt kommende nyt 
EU-tilsynsorgan, er afgørende for at sikre sådanne velfungerende og stabile finansielle 
markeder samt fremme konkurrencen mellem markedsaktører og produkter,

L. der henviser til, at den overdrevne gældsætning, som er en forudsætning for mange af 
aktiviteterne i hedgefonde og private equity, udgør en trussel mod den finansielle 
stabilitet, hindrer realiseringen af målsætningen om langsigtede investeringer, vækst og 
beskæftigelse og desuden begunstiges på urimelig vis i de nationale skatteordninger,
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M. der henviser til, at den seneste stigning i antallet af private equity-transaktioner har 
medført en betydelig stigning i antallet af medarbejdere, hvis job i sidste ende styres af 
equity-fonde, og at Fællesskabets arbejdsmarkedslovgivning (navnlig direktiv 
2001/23/EF) blev udformet, før det var tilfældet,

N. der henviser til, at overtagelser lånefinansieret ved hjælp af private equity i tilfælde af for 
stor gæld påvirker de ramte virksomheders levedygtighed,

O. der henviser til, at der opstår en lang række interessekonflikter enten som følge af private 
equity-fondes eller hedgefondes forretningsmodel eller som følge af forholdet mellem 
disse selskaber og andre aktører på de finansielle markeder,

P. der henviser til, at der ikke findes noget bevis for, at disse selskaber har forårsaget den
aktuelle finansielle krise, men at de har været involveret i ikkeregulerede og yderst 
komplekse strukturerede produkter; der henviser til, at de ikke er tilstrækkeligt 
kapitaliserede og dermed er følsomme over for uro, og at disse instrumenter forstærkede 
krisen,

Q. der henviser til, at EU for at minimere risikoen for kommende finansielle kriser og i lyset 
af det stærke samspil på tværs af markederne og mellem markedets aktører og i lyset af 
målet om lige forhold på tværs af grænserne og mellem regulerede og ikke-regulerede 
markedsdeltagere generelt har behov for mere sammenhængende og harmoniseret 
lovgivning,

1. anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 44, artikel 47, stk. 2, eller 
artikel 95 og senest den 30. november 2008 at fremsætte forslag til retsakt eller retsakter
om hedgefonde, private equity og andre relevante aktører i overensstemmelse med de 
detaljerede henstillinger i bilaget;

2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes 
grundlæggende rettigheder;

3. mener, at de finansielle konsekvenser af det eller de forslag, der anmodes om, bør dækkes 
af EU-budgetbevillinger til (i) etablering af en EU-tilsynsmyndighed, (ii) et offentligt EU-
kreditvurderingsbureau og (iii) et offentligt EU-certificeringsorgan for strukturerede 
produkter; 

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til 
Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG TIL BESLUTNINGSFORSLAG:
DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF FORSLAGET 

1. Henstilling 1 om finansiel stabilitet og foranstaltninger til bedre fungerende 
finansielle markeder

Europa-Parlamentet mener, at formålet med den retsakt, som vedtages, bør være at 
regulere følgende:

a) Kapitalkrav  Investeringsselskaber, forsikringsselskaber, kreditinstitutter, 
traditionelle fonde (som investeringsinstitutter og pensionsfonde) skal opfylde 
kapitalkrav. Uanset den juridiske struktur af selskaber som hedgefonde og private 
equity-fonde, herunder kommanditselskaber, bør Kommissionen sikre, at der 
indføres et hensigtsmæssigt kapitalkrav for den enhed, som styrer den eller de 
pågældende fondes investeringer (dvs. et forvaltningsselskab), som omfatter alle 
fonde, uanset registreringssted. 

b) Et officielt EU-kreditvurderingsbureau  Kommissionen bør oprette et officielt EU-
kreditvurderingsbureau for at fremme konkurrencen og øge gennemsigtigheden i 
den pågældende sektor. Kommissionen bør ligeledes i sin revision af direktiv 
2006/48/EF indføre en bestemmelse, hvori der ved behov for en kreditvurdering 
fra et eksternt kreditvurderingsbureau med henblik på beregning af et 
kreditinstituts risikovægtede eksponering ligeledes stilles krav om en 
kreditvurdering fra EU's officielle kreditvurderingsbureau.

c) Likviditet  Kommissionen bør indføre krav om risikovægtet kapitalgrundlag med 
hensyn til likviditetsrisiko i sin revision af direktiv 2006/48/EF.

d) Værdiansættelse  Kommissionen bør indføre præcise regler om værdiansættelse af 
illikvide finansielle instrumenter for bedre at beskytte investorer og stabiliteten på 
de finansielle markeder.

e) Mæglere  Kapitalkravet for alle institutioner, som yder mæglertjenester, bør øges i 
overensstemmelse med kompleksiteten og uigennemsigtigheden i strukturen eller 
arten af de eksponeringer, som deres transaktioner med hedgefonde og private 
equity-fonde eksponerer dem for. Navnlig bør bestemmelserne i direktiv 
2006/48/EF og 2006/49/EF ændres for at opnå dette resultat.

f) Venturekapital  Kommissionen bør snarest gennemføre politikforslagene i sin 
meddelelse om fjernelse af hindringerne for venturekapitalfondes investeringer på 
tværs af grænserne, herunder foreslå lovgivning med henblik på at skabe 
harmoniserede rammer i hele EU for venturekapital og dermed sikre adgang på 
tværs af grænserne til sådan kapital for SMV-sektoren i overensstemmelse med 
Lissabon-dagsordenen.

g) EU-tilsynsmyndighed  Kommissionen bør oprette en europæisk 
tilsynsmyndighed, som dækker alle sektorer for finansielle tjenester:
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kapitalmarkeds-, værdipapirs-, forsikrings- og banksektoren. Det bør endvidere 
fastlægges, om der bør være to sådanne europæiske tilsynsmyndigheder: en til 
tilsynsregulering og en anden til regulering af forretningsskik.

2. Henstilling 2 om gennemsigtighedsforanstaltninger

Europa-Parlamentet mener, at formålet med den retsakt, som vedtages, bør være at 
regulere følgende:

(a) Registrering og godkendelse af forvaltningsselskaber og fondsforvaltere  
Kommissionen bør etablere EU-rammer for registrering og godkendelse af 
enheder, som styrer investeringerne i hedgefonde og private equity-fonde (dvs. 
forvaltningsselskaber), som bør fungere med udgangspunkt i ét indgangssted: når 
enhederne er godkendt, bør de have adgang til at drive virksomhed i hele EU. For 
at fremme et velfungerende indre finansielt EU-marked bør Kommissionen sikre, 
at forvaltningsselskaberne oplyser følgende:

- navn og domicil for de fonde, de styrer,

- forvalternes identitet,

- virksomhedens indtjening og bonus,

- aflønning af bestyrelsesmedlemmer, ledelse og andre medarbejdere med 
investeringsansvar og

- forhold til mæglere.

Disse oplysninger bør præsenteres i et ensartet format (for også at fremme 
nedenstående forslag om en database).

b) Meddelelse om (dvs. godkendelse af) engrosinvesteringsselskaber  For at 
tilskynde fonde til at placere sig onshore inden for EU bør Kommissionen foreslå 
et særskilt direktiv i stil med den private investeringsordning i EU, som drøftes i 
øjeblikket, som skal finde anvendelse på markedsføring og distribution i EU af 
hedgefonde og private equity-fonde. En sådan ordning bør fungere med 
udgangspunkt i ét indgangssted: når sådanne engrosinvesteringsselskaber er 
godkendt, bør de kunne tilbydes til professionelle institutionelle investorer i hele 
EU. For at fremme et velfungerende indre finansielt EU-marked bør 
Kommissionen sikre, at investeringsselskaberne oplyser følgende:

- generel investeringsstrategi og øjeblikkelige oplysninger om 
ændringer deri,

- lånefinansiering/gældseksponering

- overordnede gebyrer samt opdeling af gebyrer (herunder aktieoptioner 
til medarbejdere),
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- kilde til og omfang af midler,

- tidligere resultater,

- risikostyringssystem og metoder til porteføljeværdiansættelse,

- oplysninger om fondens forvalter og

- andel af fonden, som er indskudt af forvaltningsselskabet og dets 
medarbejdere.

Disse oplysninger bør præsenteres i et ensartet format (for også at fremme 
nedenstående forslag om en database).

c) Database  Kommissionen bør med hjælp fra niveau 3-udvalg oprette en 
registrerings-/godkendelsesdatabase, som dækker hele EU, og som registrerer 
oplysninger om både forvaltningsselskaber og investeringsselskaber i henhold til 
ovenstående. Tilsynsmyndighederne i alle medlemsstater bør have ubegrænset 
adgang til denne database. Relevante kategorier i databasen bør være offentligt 
tilgængelige.

d) Investorer  Kommissionen og tilsynsmyndighederne bør sikre, at investorer i de 
pågældende selskaber ikke blot modtager tilstrækkelige, men også relevante og 
sammenlignelige oplysninger (f.eks. et forenklet prospekt/faktablad for 
investeringsinstitutter).

e) Private equity og beskyttelse af medarbejdere  Kommissionen bør foreslå 
ændringer til direktiv 2001/23/EF, så den samme beskyttelse, som medarbejdere 
har i henhold til dette direktiv, herunder retten til at modtage oplysninger og blive 
hørt, finder anvendelse, når kontrollen med den pågældende virksomhed eller 
aktivitet overføres som følge af en private equity-transaktion.

3. Henstilling 3 om foranstaltninger vedrørende for stor gæld

Europa-Parlamentet mener, at formålet med den retsakt, som vedtages, bør være at 
regulere følgende:

(a) Begrænsninger for lånefinansiering for private equity  Kommissionen bør ændre 
direktiv 77/91/EØF om kapital og indføre regler, der indeholder et passende 
niveau af gæld til enhver tid i forhold til målvirksomheden under hensyntagen til 
vigtige interessenters legitime rettigheder (herunder medarbejdere); i forbindelse 
med et sådant niveau bør Kommissionen anmode medlemsstaterne om at indføre 
skattemæssige konsekvenser for private equity-fonde i tilfælde af for stor gæld; 
sådanne skattemæssige konsekvenser kunne omfatte eliminering eller reducering 
af skattefradraget for rentebetalinger på den pågældende gæld i overensstemmelse 
med medlemsstaternes bedste praksis.

b) Kapitalforringelse  Kommissionen bør ændre direktiv 77/91/EØF om kapital og 
fastsætte et minimumskapitalniveau for målvirksomheden med henvisning til 
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målvirksomhedens langsigtede interesser. Kommissionen bør ligeledes uden 
ophold foreslå regler til harmonisering af krav til bestyrelsesmedlemmerne i 
målvirksomheden (dvs. medlemmer af bestyrelsen og ledelsen) for at bekræfte, at 
udgående kapital (herunder betalte gebyrer) er i målvirksomhedens bedste 
langsigtede interesse, herunder virksomhedens langsigtede vækst og F&U-behov.
Navnlig kan EU's krav til virksomhedsledelse som f.eks. bestemmelserne i 
direktiv 1978/660/EØF ændres for at opnå dette resultat.

c) Begrænsninger for fremmefinansiering for hedgefonde  Kommissionen bør 
udarbejde en øvre grænse for hedgefondes gæld i forbindelse med at bevare 
stabiliteten i EU's finansielle system.

d) EU-registrering af strukturerede produkter  Kommissionen bør oprette et offentligt 
register over strukturerede produkter i EU.

4. Henstilling 4 om foranstaltninger vedrørende interessekonflikter

Europa-Parlamentet mener, at formålet med den retsakt, som vedtages, bør være at 
regulere følgende:

a) Investeringsbanker (mæglere) – hedgefonde og private equity  Kommissionen bør 
vurdere, om styrkelsen af kapitalkravene til mæglere (henstilling 1) i tilstrækkelig 
grad håndterer de iboende interessekonflikter mellem:

- mæglere og hedgefonde, hvor førstnævntes beslutninger om kredit (lån) ofte 
er farvet af udsigten til at opkræve et gebyr fra sidstnævnte (via 
handelstjenester) og

- investeringsbanker og private equity-fonde, hvor førstnævntes beslutninger 
om kredit (lån) ofte er farvet af udsigten til at opkræve et gebyr fra 
sidstnævnte (via handelsrelaterede tjenester).

b) Kommissionen bør ligeledes indføre regler, der sikrer en effektiv mur mellem de 
tjenester, som investeringsvirksomheder tilbyder deres kunder (som f.eks. 
mægling) og alle deres andre enheder (herunder tjenester vedrørende forvaltning 
af aktiver, egenhandel mv.). 

- Private equity  Kommissionen bør formulere regler, som omhandler 
interessekonflikter mellem private equity-partnerne og målvirksomhedens ledelse 
(og andre, som drager fordel af handlen). Disse regler bør omfatte et krav om 
offentliggørelse af alle gebyrer eller andre incitamenter, som modtages af 
målvirksomhedens bestyrelsesmedlemmer (dvs. medlemmer af bestyrelsen og 
ledelsen) eller medarbejdere.

- Kreditvurderingsbureauer  Kommissionen bør formulere regler, som omhandler 
de interessekonflikter, som ligger i de nuværende forretningsmodeller, og som 
opstår som følge af samspillet mellem aktører på de finansielle markeder i dag.

- Markedsadgang og koncentration: Kommissionens Generaldirektorat for 
Konkurrence bør indlede en undersøgelse om markedskoncentration i følgende 
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sektorer inden for finansielle tjenester: hedgefonde, private equity, 
investeringsbanker (med fokus på mæglertjenester) og kreditvurderingsbureauer.
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BEGRUNDELSE

I de seneste år – længe inden den aktuelle finansielle krise så dagens lys i august 2007 – har 
der været voksende bekymring om virkningerne af aktiviteterne i investeringsselskaber med 
høj lånefinansiering som hedgefonde og private equity-fonde. Denne bekymring er kommet til 
udtryk i medlemsstaterne og i europæiske og globale finansielle institutioner. Den alternative 
investeringsindustri – hedgefonde og private equity – er ikke længere en "nicheindustri", men 
vigtige aktører på de finansielle markeder.

Med let adgang til gældsfinansiering med lave renter og høj likviditet fra 2000 til medio 2007 
og mange institutionelle og andre investorers jagt på højere afkast er andelen af hedgefonde 
og private equity-fonde i puljen af samlede forvaltede aktiver steget betydeligt. Ikke blot 
forbløffende vækst i deres aktiver, men også stadig mere intensive handelsaktiviteter gør disse 
selskaber til vigtige markedsaktører. Deres vægt på markedet er øget, men det samme kan 
ikke siges om niveauet af gennemsigtighed1.

Frem til juni 2007 – et par måneder inden den globale finansielle krise – blev der givet udtryk 
for bekymring om systemiske risici i flere uafhængige rapporter fra globale finansielle 
institutioner samt til flere internationale møder. I maj 2007 anbefalede Forummet for 
Finansiel Stabilitet, at finansielle myndigheder, institutionelle investorer og forvaltere af 
hedgefonde traf nye foranstaltninger for at øge beskyttelsen mod potentielle systemiske risici i 
forbindelse med hedgefonde og andre institutioner med høj lånefinansiering. Den Europæiske 
Centralbank gav udtryk for lignende bekymringer i rapporter tilbage fra 2006 og 2007. På 
samme måde udtrykte FSA i juni 2007 bekymring i forbindelse med private equity og 
markedsmisbrug, interessekonflikter og finansiering af og risikofordeling typisk forbundet 
med lånefinansierede transaktioner.

Europa-Parlamentet har i flere rapporter fremsat henstillinger om hedgefonde og private 
equity-fonde til Europa-Kommissionen, men uden svar. I sin beslutning af juli 2007 
beklagede Europa-Parlamentet derfor "at aftalens gennemførelse [der bygger på resultaterne 
af omhyggelige, uafhængige og professionelle konsekvensanalyser] indtil videre ikke har 
været tilfredsstillende". Kommissionen har endnu ikke svaret på dette.

Denne betænkning bør ses i lyset af denne baggrund. Der er endnu større behov for at 
modernisere lovgivningen i dag. Eftersom de finansielle markeder bliver mere og mere 
globalt integrerede og komplekse, skal Europas lovgivningsværktøjer moderniseres – og 
Europa skal udvikle tilsyns- og lovgivningssvar, som er lige så opdaterede og finindstillede 
som de finansielle markeder selv. Det ville være utilstrækkeligt og forkert at opføre sig, som 
om Europas nuværende lovgivningsmæssige strukturer, som er udarbejdet med henblik på 
fortiden, ikke skal være så moderne og innovative som de aktører, de skal regulere.

Private equity-fonde og hedgefonde

                                               
1 Se arbejdsdokument om hedgefonde og private equity, 17.3.2008.
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Hedgefonde og private equity-fonde er forskellige typer investeringsselskaber. Selv om de 
begge er let regulerede private kapitalpuljer, som investerer og aflønner deres forvaltere med 
en del af fondens overskud, adskiller de sig ved deres investeringsstrategi og ved de 
produkter, de investerer i. 

Private equity-investeringsfonde er "private" i den forstand, at de ikke er børsnoterede og får 
deres kapital fra investorer uden for de offentlige kapitalmarkeder. De kan opdeles i 
venturekapitalfonde (anvendes til at finansiere nye virksomheder), ekspansionskapitalfonde 
(til at finansiere vækst i eksisterende virksomheder) og buy-out-fonde, som typisk søger at 
privatisere eksisterende offentlige virksomheder gennem en overtagelse med høj 
lånefinansiering. I dag udgør buy-out-fonde mere end 60 % af private equity-industrien og bør 
være omdrejningspunkt for behovet for moderniseret lovgivning.
De offentlige myndigheder mangler tilstrækkelige oplysninger om omfanget, arten og 
ejerforholdene i privat equity-eksponeringer. Igen skal den eksisterende EU-tilsynslovgivning 
(som kapitalgrundlagsdirektivet) revideres for at se, om den giver EU's tilsynsmyndigheder og 
andre offentlige myndigheder det, de har brug for for at kunne give ansvaret for finansiel 
stabilitet og andre ansvarsområder fra sig.

For de virksomheder, arbejdstagere, pensionister og forbrugere, som indirekte er udsat for 
private equity og navnlig for lånefinansierede overtagelser, er det usandsynligt, at den 
eksisterende EU-lovgivning om beskyttelse af investorer er tilstrækkelig, eftersom direkte 
udsatte melleminvestorer (som f.eks. pensionsfonde) vil drage fordel af udelukkelse af 
professionelle investorer. Der skal tages hensyn til, hvordan fordelene i EU's lovgivning om 
beskyttelse af investorer bedst videreføres til disse sårbare grupper.

Spørgsmålet om lånefinansiering i private equity (navnlig i forbindelse med lånefinansierede 
overtagelser) gør mange virksomheder sårbare og det kan derfor være nødvendigt med en 
parallel til eksisterende regler om tynd kapitalisering på skatteområdet, men på EU-plan. Når 
virksomhederne fylder deres balancer med gæld, får de en implicit skattefordel, hvilket på 
samme tid medfører virksomheder med et dårligt finansielt helbred og færre offentlige 
indtægter. Dette tjener til kapitalindskydernes fordel i stedet for at gøre det muligt for 
regeringerne at finansiere gennemførelsen af Lissabon-målene som bedre uddannelse, 
infrastruktur og forskning. De målvirksomheder, som private equity buy-out-fonde 
privatiserer, kan ligeledes lide af udtømt kapitalbeholdning (f.eks. for stort udbytte til 
aflønning af private equity-forvalterne, omdannelse af målvirksomhedens kapital til gæld 
gennem fjernelse af uoplyste reserver og salg af aktiver). Private equity-virksomheder kan 
ligeledes læsse risikoen af på målvirksomhederne som følge af deres juridiske struktur 
(begrænset ansvar).

Hedgefonde er investeringsselskaber, som anvender investeringsstrategier, handelsteknikker 
og finansielle instrumenter, der i høj grad stadig er uregulerede. De tilpasser sig hurtigt 
ændringer i markedsforholdene og forsøger at udforske mangler i markedet, samtidig med at 
de er på jagt efter absolutte afkast, som ikke er forbundet med afkast på aktie- og 
obligationsmarkedet. For at maksimere disse afkast (men således også tabene) låner eller 
handler de i en række forskellige finansielle produkter, hvoraf nogle har høj lånefinansiering 
(derivater, optioner) og anvender dynamiske handelsteknikker som f.eks. korte positioner 
(short selling). Deres investeringsstrategier varierer fra hændelser (som "merger arbitrage", 
"activist" mv.) til equity hedge (som "market neutral", "short bias" mv.), global makro eller 
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relativ værdi (som "fixed income-convertible arbitrage", "volatility" mv.). Selv om disse 
normalt ikke er tilgængelige for andre (regulerede) kollektive investeringsselskaber, anvender 
mange andre finansielle institutioner nogle af dem (som f.eks. investeringsbankernes afdeling 
for egenhandel).

Selv om sektoren er blevet mere gennemsigtig de seneste år, fortrinsvist som følge af øget 
pres fra institutionelle investorer som pensionsfonde eller hedgefonde, skal der stadig gøre et 
stykke arbejde for at øge gennemsigtigheden (rapporter og oplysninger, almindelige 
standarder for værdiansættelse, risikostyring, intern ledelse mv.).

Et komplekst system af eksisterende EU-direktiver og forordninger sammen med forskellige 
sæt national lovgivning om hedgefonde på tværs af medlemsstaterne forstærker manglen på 
gennemsigtighed og tilsyneladende høje gebyrer.1 Dette mindsker det kommercielle pres for 
at opfylde onshore-standarder og tilskynder dermed til offshore-registrering samt til 
investeringer i offshore-produkter i stedet for onshore-produkter.

Øvrige relevante markedsdeltagere

Hedgefonde har et betydeligt forretningsmæssigt forhold til regulerede investerings- og 
forretningsbanker. Sidstnævnte fungerer som mægler (og finansierer handler) samt yder 
handels- og salgstjenester samt andre tjenester som clearing og afregning samt depottjenester 
og tilbyder endda kontorer til hedgefond-forvaltere. Det skønnes, at hedgefonde sikrede 
investeringsbankerne indtægter på 40-50 milliarder amerikanske dollars i 2006, hvilket er ca. 
15-20 % af alle indtægter i investeringsbankindustrien og svarer til 4 % af de aktiver, der blev 
forvaltet i hedgefonde på det tidspunkt.2 Der mangler generelt gennemsigtighed i 
hedgefondenes eksponering, da de anvender flere mæglere, som normalt ikke har det fulde 
overblik over fondenes risikoprofil. Sidstnævnte er af største betydning i forbindelse med 
beregning af kapitalkrav. Regulerende myndigheder og tilsynsmyndigheder har udtrykt 
bekymring om mulige interessekonflikter, eftersom bankerne opkræver store gebyrer, når de 
finansierer eller rådgiver om handlerne samt nogle gange konkurrerer om at købe det tilbudte 
aktiv. En anden bekymring handler om, at hedgefonde modtager tip om forestående fusioner 
og andre ikke offentliggjorte nyheder, som kan påvirke aktiepriserne. Handler, som sker inden 
eventuelle offentliggørelser, vil give fondene en fordel, og selv om det er ulovligt, er det ofte 
svært for myndighederne at spore eller bevise.3

I lyset af at hedgefonde investerer i strukturerede produkter, bør det nævnes, at der er behov 
for at forbedre oplysningerne om securitisation og aktiviteter på markedet for unoterede 
værdipapirer (OTC-markedet) I denne forbindelse bør kreditvurderingsbureauernes 
aktiviteter og forretningsmodeller drøftes.

Aktuel finansiel uro

                                               
1 Se også: Naik, Narayan, Fung, William: "Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest", London 
Business School, ECON Study, s. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: "Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?", Dresdner Kleinwort Equity Research, 6.2.2007, s. 8.
3 International Herald Tribune, 2.1.2007.
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Den aktuelle finansielle krise blev udløst af subprime-markedet i USA, men har derefter bredt 
sig til hele det finansielle system som følge af forbindelserne mellem markedsdeltagere 
(investeringsselskaber, strukturerede produkter, kreditvurderingsbureauer mv.).
Aktiemarkederne har generelt lidt betydelige tab, og centralbankerne måtte indskyde penge i 
markedet for at danne modvægt til den manglende likviditet i den voksende kreditstramning.
Ingen kender endnu det fulde omfang af denne krise.

En samhørighedstilgang

I forbindelse med den aktuelle finansielle krise skal det direkte ansvar ikke placeres hos 
hedgefonde og private equity-fonde. Men krisen har afsløret sårbarheden af aktiviteterne i 
hedgefonde og private equity-fonde samt en stærk indbyrdes afhængighed af andre 
nøgleaktører som investeringsbanker, securitisation-selskaber og kreditvurderingsbureauer.
Derfor kan ny og bedre lovgivning om hedgefonde og private equity-fonde ikke isoleres i 
forhold til behovet for bedre regulering af andre finansielle aktører. Denne indbyrdes 
afhængighed kræver en sammenhængende og konsekvent tilgang til lovgivning – baseret på 
lige forhold og "neutral" lovgivning for alle store aktører.

Alle investorer, forbrugere og de finansielle markeder som sådan vil drage fordel af 
hensigtsmæssig og moderniseret lovgivning. Det vil fremme den finansielle stabilitet, 
opfyldelsen af Lissabon-målene, virksomhedernes langsigtede konkurrenceevne og 
levedygtighed i den globale økonomi, beskæftigelse – social samhørighed. Velfungerende 
finansielle markeder afhænger af gennemsigtighed og tiltro til markedet.

Der er behov for at modernisere og forbedre de eksisterende lovgivnings- og tilsynsmæssige 
rammer, øge gennemsigtigheden, løse interessekonflikter og sikre den finansielle stabilitet. 
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