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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity
(2007/2238(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om 
samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra 
stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det 
gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra 
skyddsåtgärderna likvärdiga1,

– med beaktande av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på 
artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag2,

– med beaktande av rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på 
artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning3,

– med beaktande av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och 
sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut4,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 
27 september 2001 om värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i 
vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 
21 januari 2002 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för 
förvaltningsbolag och förenklade prospekt7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG av den 
21 januari 2002 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag), vad gäller fondföretags investeringar8,

                                               
1 EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.
3 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.
4 EGT L 372, 31.12.1986, s. 1.
5 EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
6 EGT L 283, 27.10.2001, s. 28
7 EGT L 41, 13.2.2002, s. 20.
8 EGT L 41, 13.2.2002, s. 35.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 
23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 
28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG av den 
18 juni 2003 om årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag, banker 
och andra finansinstitut samt försäkringsföretag4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 
4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till 
allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 
21 april 2004 om uppköpserbjudanden6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för finansiella instrument7,

– med beaktande av Kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om 
genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner 
för tillämpning av det direktivet (tillämpningsdirektivet till MiFID)8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad9,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 
om ändring av direktiv i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på 
området finansiella tjänster10,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av terrorism,

                                               
1 EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.
3 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.
4 EUT L 178, 17.7.2003, s. 16.
5 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
6 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
7 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
8 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26.
9 EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
10 EUT L 79, 24.3.2005, s. 9.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 
14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 
14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 
om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag3,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om livförsäkring om upptagande och utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning) (KOM(2008)0119),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen om avlägsnande av hinder för 
gränsöverskridande investeringar från riskkapitalfonder (KOM(2007)0853),

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2004 om framtiden beträffande 
hedgefonder och derivat4,

– med beaktande av sina resolutioner av den 27 april 20065 om kapitalförvaltning och av 
den 13 december 2007 om förvaltning av tillgångar II6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella 
tjänster (2005–2010) – vitbok7 (2006/2270(INI)), särskilt punkt 19,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om de integrerade riktlinjerna för 
tillväxt och sysselsättning (del: allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och 
gemenskapens ekonomiska politik): start för den nya treårsperioden (2008–2010)8,

– med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A6-.../2008), och av följande skäl:

A. I dagens är EU-regleringen av hedgefonder och private equity otillräcklig.

B. Villkoret i arbetsordningens artikel 39.2, att inget förslag håller på att utarbetas, är 
uppfyllt i vederbörlig ordning.

                                               
1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
3 EUT L 184, 14.7.2007, s. 17.
4 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
5 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
6 Antagna texter, P6_TA-PROV(2007)0627.
7 Antagna texter, P6_TA(2007)0338.
8 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0058.
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C. Kommissionen har inte svarat positivt på parlamentets tidigare uppmaningar, bland annat 
dem som uttalades i ovannämnda resolutioner av den 15 januari 2004, 27 april 2006, 
11 juli 2007 och 13 december 2007.

D. Hedgefonder och private equity är alternativa investeringsverktyg som inte bara står för en 
betydande och ökande andel av de totala förvaltade tillgångarna utan som också spelar en 
betydande och allt viktigare roll som aktör på världens finansiella marknader.

E. Flera globala, EU-baserade och nationella institutioner har givit uttryck för betänkligheter 
kring hedgefonder och private equity, och detta långt före dagens finanskris, när det gäller 
finansiell stabilitet, otillräcklig riskhantering och överdriven belåning (hävstångseffekt) 
och värderingar av illikvida tillgångar och komplexa finansiella instrument. 

F. Det finns empiriska belägg för att hedgefonder beter sig som flockdjur under perioder med 
finansoro. Detta är oroande med tanke på den finansiella stabiliteten.

G. Långfristiga investeringar i tillväxt och sysselsättning krävs för att Lissabonagendan ska 
kunna uppfyllas.

H. Sådana långsiktiga investeringar kräver välfungerande finansiella marknader i EU och 
globalt för att kunna bidra till den reala ekonomin.

I. I många fall bidrar hedgefonder och private equity med likviditet och skapar efterfrågan 
på innovativa produkter.

J. En förutsättning för finansiell stabilitet är bättre samarbete mellan tillsynsorgan, även 
globalt, något som i sin tur kräver en omfattande översyn av EU:s nuvarande 
tillsynsarrangemang.

K. Ökad transparens gentemot allmänheten, investerare och tillsynsmyndigheter, och i 
framtiden ett nytt EU-tillsynsorgan, är avgörande för att skapa sådana välfungerande och 
stabila finansmarknader och för att främja konkurrensen mellan marknadens aktörer och 
produkter.

L. Den överbelåning som krävs av mycken hedgefond- och private equity-verksamhet hotar 
den finansiella stabiliteten, inverkar menligt på långsiktiga investeringar, tillväxt och 
sysselsättningar och är dessutom orättvist gynnad i nationella skattesystem.

M. De ökande private equity-transaktionerna har lett till betydligt fler anställda vars arbeten i 
slutändan kontrolleras av private equity-fonder, och gemenskapens arbetslagstiftning 
(särskilt direktiv 2001/23/EG) utarbetades när så inte var fallet.

N. Högbelånade utköp genom private equity-fonder som leder till extrema låneskulder 
drabbar målföretagens ekonomiska bärkraft. 

O. Många intressekonflikter uppstår från hedge- och private equity-fondernas affärsmodeller 
eller från förhållandena mellan dessa verktyg och andra aktörer på de finansiella 
marknaderna.
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P. Det finns visserligen inga belägg för att dessa instrument orsakade dagens finanskris, men 
de har spelat en viktig roll i segmentet för oreglerade och mycket komplexa strukturerade 
produkter. Dessa instrument förvärrade dock krisen eftersom de inte hade tillräckligt med 
eget kapital och därför var känsliga för turbulens. 

Q. För att minimera risken för framtida finanskriser behöver EU bättre, mer konsekvent och 
harmoniserad reglering över hela fältet, med tanke på det starka samspelet på 
marknaderna och mellan marknadsaktörerna och med tanke på målet om lika villkor över 
gränserna och mellan reglerade och oreglerade marknadsdeltagare.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av artiklarna 44, 47.2 eller 95 
i EG-fördraget och före den 30 november 2008 förelägga parlamentet ett eller flera förslag 
till rättsakt om hedgefonder, private equity och andra liknande aktörer, i enlighet med de 
detaljerade rekommendationer som bifogas.

2. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna respekterar subsidiaritetsprincipen 
och medborgarnas grundläggande rättigheter.

3. Europaparlamentet anser att förslagets ekonomiska konsekvenser ska täckas av 
EU:s budgetanslag för inrättandet av i) en EU-tillsynsmyndighet ii) ett offentligt 
EU-kreditvärderingsinstitut och iii) ett offentligt EU-certifieringsorgan för strukturerade 
produkter.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 
detaljerade rekommendationer till kommissionen och rådet och till medlemsstaternas 
parlament och regeringar.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
DETALJERADE REKOMMENDATIONER FÖR INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA 

FÖRSLAGET

1. Rekommendation 1 om åtgärder för finansiell stabilitet och bättre fungerande 
finansiella marknader 

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera:

a) Kapitalkrav Investeringsföretag, försäkringsföretag, kreditinstitut, konventionella 
fonder (såsom fondföretag och pensionsfonder/tjänstepensionsinstitut) måste 
uppfylla vissa kapitalkrav. Oavsett hedgefondens eller private equity-
instrumentets rättsliga struktur, som kan vara partnerskap med begränsat ansvar, 
bör kommissionen se till att ett lämpligt kapitalkrav införs för den juridiska person
som kontrollerar fondens eller fondernas investeringar (t.ex. förvaltningsbolag) 
och att detta omfattar alla fonder oavsett var de är registrerade.

b) Ett offentligt EU-kreditvärderingsinstitut Kommissionen bör inrätta ett offentligt 
kreditvärderingsinstitut för att främja konkurrens och öka transparensen i denna 
sektor. Kommissionen bör också i sin översyn av direktiv 2006/48/EG införa en 
bestämmelse att när en kreditbedömning från ett externt kreditvärderingsinstitut 
(ECAI) krävs för beräkning av ett kreditinstituts riskvägda exponering, ska en 
kreditbedömning också krävas av EU:s offentliga kreditvärderingsinstitut.

c) Likviditet Kommissionen bör införa riskvägda kapitalkrav avseende 
likviditetsrisker i sin översyn av direktiv 2006/48/EG.

d) Värdering Kommissionen bör föreslå exakta regler för värderingen av illikvida 
finansiella instrument så att investerare och de finansiella marknadernas stabilitet
får ett bättre skydd.

e) Prime brokers Kapitalkravet för alla institut som erbjuder sådana tjänster bör öka i 
förhållande till hur komplex och ogenomskinlig strukturen är på de exponeringar 
som affärerna med hedgefonder och private equity utsätter dem för. I synnerhet 
behöver bestämmelserna i direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG ändras i syfte att 
uppnå detta resultat.

f) Riskkapital (venture capital) Kommissionen bör utan dröjsmål genomföra 
förslagen i sitt meddelande om att avlägsna hinder för riskkapitalfonders 
gränsöverskridande investeringar och föreslå lagstiftning för att skapa en 
harmoniserad EU-ram för riskkapital så att små och medelstora företag kan få 
gränsöverskridande tillgång till sådant kapital i enlighet med Lissabonagendan.

g) EU-tillsynsmyndighet Kommissionen bör inrätta en europeisk tillsynsmyndighet 
som täcker alla sektorer inom finansiella tjänster: kapitalmarknads-, 
värdepappers-, försäkrings- och banksektorerna. Det bör också avgöras huruvida 
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det bör inrättas två sådana europeiska tillsynsmyndigheter: en för 
försiktighetsregler och en annan för uppföranderegleringar.

2. Rekommendation 2 om åtgärder för transparens

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera:

a) Registrering och auktorisering av förvaltningsbolag och fondförvaltare
Kommissionen bör inrätta EU-ramar för registrering och auktorisering av de 
(juridiska) personer som kontrollerar de investeringar som hedgefonder och 
private equity företar (dvs. förvaltningsbolag), något som bör ske genom en enda 
kontaktpunkt: När de väl auktoriserats ska de ha möjlighet att bedriva verksamhet 
i hela EU. I syfte att främja en välfungerande inre europeisk finansiell marknad 
bör kommissionen se till att förvaltningsbolagen uppger följande:

– namnet på och juridisk hemvist för de fonder som kontrolleras,

– namnet på förvaltarna,

– företagens vinster och bonusar,

– ersättning till direktörer, högre chefer och annan personal som har 
investeringsansvar, och 

– förhållanden med prime brokers.

Denna information bör tillhandahållas i ett enhetligt format (så att databasen i 
förslaget nedan underlättas).

b) Anmälan (dvs. godkännande) av investeringsverktyg som inte är riktade till 
allmänheten För att uppmuntra fonderna att placera sig ”onshore” i EU bör 
kommissionen föreslå ett separat direktiv i enlighet med den EU-ordning för 
private placement som för närvarande diskuteras, för marknadsföring och 
distribution inom EU av hedgefonder och private equity-fonder. En sådan ordning 
skulle fungera genom en enda kontaktpunkt: när auktorisation väl erhållits bör det 
vara möjligt att erbjuda denna typ av investeringsverktyg till professionella, 
institutionella investerare över hela EU. I syfte att främja en välfungerande inre 
europeisk finansmarknad bör kommissionen se till att förvaltningsbolagen uppger 
följande:

– allmän investeringsstrategi och omedelbar information om varje 
ändring av denna,

– låneexponering/hävstångseffekt,

– totala avgifter med en uppdelning av avgifterna (inbegripet alla 
aktieoptioner som givits till de anställda),

– källa till de medel som införskaffats och beloppet,
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– tidigare resultat,

– riskförvaltningssystem och portföljvärderingsmetoder,

– information om fondförvaltaren, samt

– del av fonden som förvaltningsbolaget och dess personal står för.

Denna information bör tillhandahållas i ett enhetligt format (också för att 
databasen i förslaget nedan ska underlättas).

c) Databas Kommissionen bör med hjälp nivå 3-kommittéer inrätta ett EU-databas 
för registrering och auktorisering där information om både förvaltningsbolagen 
och investeringsinstrumenten enligt specifikationen ovan samlas.
Tillsynsmyndigheterna i alla medlemsstater bör få obegränsad tillgång. Vissa 
uppgifter från databasen bör vara offentliga.

d) Investerare Kommissionen och tillsynsmyndigheterna bör se till att de som 
investerar i sådana instrument inte bara får tillräcklig utan också relevant och 
jämförbar information (t.ex. förenklat prospekt/faktablad för fondföretag).

e) Private equity och skydd av anställda Kommissionen bör föreslå ändringar till 
direktiv 2001/23/EG så att samma skydd som ges till anställda enligt detta 
direktiv, inbegripet rätten att bli informerad och rådfrågad, också tillämpas när 
kontroll av företaget eller verksamheten i fråga överförs genom en 
private equity-transaktion.

3. Rekommendation 3 om åtgärder vid överbelåning

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera:

a) Begränsningar av hävstångseffekten för private equity Kommissionen bör ändra
direktiv 77/91/EEG och införa regler för att specificera lämplig låneandel vid 
varje given tidpunkt i förhållande till målföretaget med beaktande av viktiga 
intressenters legitima rättigheter (inbegripet anställdas). Kommissionen bör också 
begära att medlemsstaterna inför beskattning för private equity-fonder vid 
överbelåning. Sådana skattekonsekvenser skulle kunna omfatta ett borttagande 
eller en minskning av skatteavdragen för räntebetalningar på lånen i fråga i 
enlighet med bästa praxis i medlemsstaterna.

b) Kapitaldränering Kommissionen bör ändra direktiv 77/91/EEG och sätta 
miniminivåer för målföretagets kapitalnivåer med tanke på målföretagets 
långsiktiga intressen. Kommissionen bör också utan dröjsmål föreslå regler för att 
harmonisera krav på direktörer i målföretaget (t.ex. företagsledning och 
styrelseledamöter) att intyga att kapitaluttaget (inbegripet betalda avgifter) ligger i 
målföretagets långsiktiga intresse, inbegripet dess långsikta tillväxt och 
FoU-behov. EU:s krav på bolagsstyrning, t.ex. bestämmelserna i 
direktiv 78/660/EEG måste ändras för att uppnå detta resultat.
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c) Begränsningar av hedgefonders låneandel (hävstångseffekt) Kommissionen bör 
bestämma en maximigräns för hedgefonders lån så att stabiliteten i 
EU:s finansiella system kan bevaras.

d) EU-registrering för strukturerade produkter. Kommissionen bör inrätta ett 
offentligt register över strukturerade produkter i EU.

4. Rekommendation 4 om åtgärder avseende intressekonflikter

Europaparlamentet anser att den rättsakt som ska antas bör syfta till att reglera:

a) Investmentbanker (prime brokers) – hedgefonder och private equity
Kommissionen bör göra en bedömning av huruvida strängare kapitalkrav för 
prime brokers (rekommendation 1) tar vederbörlig hänsyn till de inneboende 
intressekonflikterna mellan:

– prime brokers och hedgefonder, där den förres kreditbeslut oftast ”smittas”
av utsikterna att ta in avgifter från den senare (via handelstjänster), och 

– investmentbanker och private equity, där den förres kreditbeslut oftast 
”smittas” av utsikterna att ta in avgifter från den senare (via tjänster kring
företagsaffärer).

b) Kommissionen bör också införa regler för att se till att effektiva brandväggar finns 
mellan tjänster som investeringsföretag erbjuder sina kunder (såsom prime 
brokerage) och alla deras andra affärsdrivande enheter (t.ex. kapitalförvaltning, 
handel för egen räkning etc.).

– Private equity Kommissionen bör formulera regler för hur man ska hantera 
intressekonflikter mellan parter i private equity-bolag och ledningen i 
målföretaget (och alla andra som kan komma att tjäna på en företagsaffär).
Dessa regler bör innehålla ett krav på offentliggörande av alla avgifter eller 
andra ersättningar som direktörerna får (t.ex. företagsledning och 
styrelseledamöter) eller anställda i målföretaget.

– Kreditvärderingsinstitut Kommissionen bör formulera regler för hur man 
ska hantera de intressekonflikter som finns inneboende i deras 
affärsmodeller och som uppstår genom samspelet mellan aktörer på dagens 
finansiella marknader.

– Marknadstillträde och marknadskoncentration Kommissionens 
generaldirektorat för konkurrens bör starta en undersökning av 
marknadskoncentration i följande sektorer av branschen för finansiella 
tjänster: hedgefonder, private equity, investmentbanker (med fokus på 
prime brokerage-tjänster och kreditvärderingsinstitut).
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MOTIVERING

Under senare år – och långt innan dagens finansiella kris bröt ut i augusti 2007 – har 
betänkligheterna tilltagit när det gäller effekterna av investeringsverktyg med stor 
hävstångseffekt, såsom hedgefonder och private equity-fonder. Dessa betänkligheter har 
kommit till uttryck i medlemsstaterna och från europeiska och globala finansiella 
institutioner. Alternativa investeringar – hedgefonder och private equity – är inte längre en 
nischbransch utan omfattar stora aktörer på de finansiella marknaderna.

Många institutionella och andra investerares jakt efter högre avkastning, i kombination med 
den lätta tillgången till lånefinansiering till låga räntor och hög likviditet från 2000 till i mitten 
av 2007, har lett till att hedgefonder och private equity ökat sin andel kraftigt av totalt 
förvaltat kapital. Dessa har blivit stora aktörer på marknaden inte bara på grund av den 
fantastiska tillväxten av deras tillgångar utan också på grund av den allt intensivare handeln.
Deras tyngd på marknaden har ökat, men nivån på transparensen har definitivt inte ökat i 
samma takt1.

Fram till i juni 2007 – ett par månader innan den globala finansiella krisen bröt ut – kom 
betänkligheterna om systemriskerna till uttryck i ett flertal oberoende rapporter från globala 
finansiella institutioner och framhävdes också vid många internationella sammankomster. I 
maj 2007 rekommenderade forumet för finansiell stabilitet att nya åtgärder ska tas av 
finansiella myndigheter, institutionella investerare och hedgefondförvaltare för att stärka 
skyddet mot potentiella systemrisker med hedgefonder och andra instrument med stor 
hävstångseffekt. ECB gav också uttryck för liknande farhågor i rapporter från 2006 och 2007. 
Även den brittiska finansinspektionen FSA uttryckte farhågor om private equity i juni 2007 
när det gäller marknadsmissbruk, intressekonflikter och finansiering av högbelånade 
företagsköp (leveraged buy-out, LBO) och den riskfördelning som typiskt sett är förknippade 
med sådana transaktioner. 

Europaparlamentet har i ett flertal betänkanden kommit med rekommendationer om 
hedgefonder och private equity till Europeiska kommissionen, med utan något gensvar. I sin 
resolution i juli 2007 beklagade därför Europaparlamentet att åtagandet att utföra ”noggranna, 
oberoende och professionellt utförda konsekvensanalyser” ”hittills inte genomförts på ett 
tillfredsställande sätt”. Ännu har det inte kommit något svar från kommissionen. 

Detta betänkande bör ses mot denna särskilda bakgrund. Det finns ett ännu större behov att 
modernisera bestämmelserna idag. Då de finansiella marknaderna blir globalt integrerade och 
komplexa måste EU:s regleringsverktyg moderniseras, och EU måste lära sig att svara med 
tillsyns- och regleringsåtgärder som är lika uppdaterade och finjusterade som de finansiella 
marknadsplatserna själva. Det vore högst malplacerat att låtsas som om EU:s nuvarande 
regleringsstrukturer, utformade för en svunnen tid, inte skulle behöva vara lika moderna och 
innovativa som de aktörer som måste regleras.

                                               
1 Se arbetsdokument om hedgefonder och private equity, 17.3.2008.
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Private equity och hedgefonder

Hedgefonder och private equity är olika typer av investeringsinstrument. De är båda milt 
reglerade fonder av privat kapital som investerar och kompenserar sina förvaltare med en del 
av fondens vinster, men de skiljer sig i sina investeringsstrategier och de produkter som de 
investerar i.

Private equity-fonder är ”privata” i den bemärkelsen att de onoterade och får sitt kapital från 
investerare som inte agerar i kapitalmarknadernas publika segment. Dessa kan i sin tur delas 
upp i venturekapital (för att finansiera nya företag), expansionskapital (för att finansiera 
tillväxten i existerande bolag) och utköpsfonder, där syftet normalt sett är att göra ett 
befintligt börsnoterat aktiebolag privat genom ett högbelånat utköp (LBO). Idag står 
utköpsfonderna för mer än 60 procent av private equity-branschen och när man talar om 
behovet av en moderniserad reglering bör dessa stå i fokus. 
Offentliga myndigheter saknar tillräcklig information om vad private equity-exponeringen har 
för omfång, karaktär och ägarförhållanden. EU:s tillsynsregler (till exempel 
kapitalkravsdirektivet) behöver här återigen ses över för att utröna om dessa ger 
EU:s tillsynsmyndigheter och andra myndigheter det som behövs för att de ska kunna 
uppfylla sitt ansvar avseende finansiell stabilitet och liknande.

Det är osannolikt att EU:s existerande lagstiftning om investerarskydd är adekvat för de 
bolag, anställda, pensionärer och konsumenter som indirekt exponeras mot private equity och 
särskilt mot LBO, då den direkt exponerade investeraren (till exempel pensionsfonder)
åtnjuter undantag som professionell investerare. Något som behöver beaktas är hur man bäst 
kan utvidga fördelarna med EU:s investerarskyddslagstiftning till dessa sårbara grupper.

Hävstångseffekten i private equity (särskilt för LBO) gör många företag sårbara, och det kan 
därför krävas regler, och det på EU-nivå, som är analoga till dem som existerar för 
underkapitalisering på skatteområdet. En stor mängd lån i balansräkningen är en indirekt 
skattesubvention och leder till finansiellt klena företag och lägre offentliga inkomster på en 
och samma gång. De som gynnas är således långivarna istället för de stater som skulle behöva 
finansiera genomförandet av Lissabonmålen, såsom bättre utbildning, infrastruktur och 
forskning. Målföretagen, som private equity-utköpen gör privata, kan också dräneras på 
kapital (t.ex. överdrivna utdelningar för att löna private equity-förvaltarna, omvandling av 
målföretagets kapital till lån genom att avlägsna dolda reserver och sälja tillgångar). 
Private equity-företagen kan också vältra över risk på målföretaget, och detta bland annat på 
grund av deras rättsliga struktur (med begränsat ansvar).

Hedgefonder är investeringsverktyg som använder sig av investeringsstrategier, 
handelstekniker och finansiella instrument som till stor del förblivit oreglerade. De anpassar 
sig snabbt till varje förändring av marknadsvillkoren och de försöker att utnyttja 
marknadsimperfektioner och söka absolut avkastning som inte korrelerar med aktie- och 
obligationsmarknadens avkastning. För att maximera denna avkastning (som också kan bli till
förluster), lånar och handlar de i en mängd komplexa finansiella produkter, vissa med hög 
hävstångseffekt (derivat, optioner) och utnyttjar dynamiska handelstekniker såsom blankning. 
Deras investeringsstrategier är allt från händelsestyrda (t.ex. fusionsarbitrage, aktivistmetoder, 
etc.) till säkring av aktieinnehav (t.ex. marknadsneutral, baisseinriktad), global 
makrovärdering eller relativt värde (såsom arbitrage för räntepapper/konvertibler, volatilitet, 
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etc.). Även om dessa verktyg normalt sett inte är tillgängliga för andra (reglerade) 
fondprodukter utnyttjas dessa av många andra finansinstitut (t.ex. investmentbankernas handel 
för egen räkning).

Transparensen i sektorn har visserligen ökat under de senaste åren, framför allt på grund av 
ökade påtryckningar från institutionella investerare såsom pensionsfonder eller till och med 
fonder av hedgefonder, men mer måste göras för att öka transparensen (redovisning och 
offentliggörande, gemensamma standarder för värdering, riskförvaltning, intern styrning,
etc.).

En komplex matris av existerande EU-direktiv och EU-förordningar och olika uppsättningar 
av nationella bestämmelser kring hedgefonder i de olika medlemsstaterna förvärrar bristen på 
transparens och de till synes höga avgifterna1. Därmed minskar det kommersiella trycket att 
uppfylla medlemsstaternas normala standarder ”onshore” och istället uppmuntras registrering 
”offshore” och investeringar i offshore- snarare än onshore-produkter.

Andra marknadsaktörer

Hedgefonder har betydande affärsrelationer med reglerade investmentbanker och 
affärsbanker. Affärsbankerna fungerar som s.k. ”prime broker” (inklusive finansiering av 
handeln) och tillhandahåller handel, försäljning och andra tjänster såsom clearing och 
avveckling, förvaring och till och med kontorsutrymme för hedgefondförvaltare. Enligt vissa 
uppskattningar har hedgefonderna gett investmentbankerna intäkter på 40–50 miljarder USD 
2006, vilket var ungefär 15–20 procent av intäkterna i investmentbankbranschen och 
motsvarande 4 procent av de tillgångar som förvaltades av hedgefonder under året2. 
Hedgefondernas totala riskexponering kännetecknas också av brist på transparens på grund av 
de utnyttjar sig av flera prime brokers, som vanligtvis inte har den totala bilden av fondernas 
riskprofil. Totalbilden är av yttersta vikt vid beräkning av kapitalkrav. Lagstiftarna och 
tillsynsmyndigheterna har oroat sig över möjliga intressekonflikter eftersom bankerna drar in 
stora avgifter när de finansierar och ger rådgivning kring affärerna och ibland också 
konkurrerar om att köpa de tillgångar som affären avser. En annan källa till oro är att 
hedgefonderna kan få tips om förestående fusioner och andra icke-offentliga nyheter som 
skulle kunna påverka en aktiekurs. Att handla före ett offentliggörande skulle ge en fond en 
fördel, som visserligen är olaglig men ofta svår för myndigheter att upptäcka eller bevisa3.

Givet att hedgefonder investerar i strukturerade produkter bör det nämnas att det finns ett 
behov att förbättra informationen om värdepapperisering och transaktioner på 
OTC-marknader. I detta sammanhang bör också kreditvärderingsinstituts verksamhet och 
affärsmodeller tas upp.

                                               
1 Se också: Naik, Narayan, Fung, William: ”Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest”, 
London Business School, ECON Study, p. 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 februari 2007, s. 8.
3 International Herald Tribune, 2 januari 2007.
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Dagens finansoro

Dagens finanskris utlöstes av subprime-marknaden i USA, men har sedan dess spridit sig till 
hela det finansiella systemet på grund av kopplingar mellan marknadsaktörer 
(investeringsverktyg, strukturerade produkter, kreditvärderingsinstitut, etc.).
Aktiemarknaderna över hela världen har vidkänts betydande förluster och centralbanker har 
behövt skjuta in pengar på marknaderna för att motverka likviditetsbristen under den allt 
hårdare kreditåtstramningen. Ingen vet ännu vilka proportioner denna kris till slut kommer att 
få.

Ett konsekvent angreppssätt

Orsakerna till dagens finanskris kan inte direkt tillskrivas hedgefonder och private equity.
Men krisen har blottlagt hedgefonders och private equity-fonders sårbarhet och denna 
verksamhets starka ömsesidiga beroendeförhållanden med andra nyckelaktörer såsom 
investmentbanker, särskilda värdepapperiseringsinstrument och kreditvärderingsföretag.
Därför kan ny och bättre reglering av hedgefonder och private equity inte isoleras från 
behovet av bättre reglering av andra finansiella aktörer. Detta ömsesidiga beroende kräver att 
man tar sig an regleringen på ett konsekvent och enhetligt sätt – grundad på principen om lika 
villkor och ”neutral” reglering för alla större aktörer.

Alla investerare, konsumenter och finansiella marknader kommer direkt att gynnas av en 
lämplig och moderniserad reglering. En sådan kommer att främja finansiell stabilitet, 
Lissabonmålen, företagens långsiktiga konkurrenskraft och ekonomiska bärkraft i den 
globaliserade ekonomin, sysselsättning och social sammanhållning. Välfungerande finansiella 
marknader behöver transparens och marknadsförtroende. 

Därför behöver de existerande reglerings- och tillsynsramarna moderniseras och förbättras, 
transparensen höjas, intressekonflikter lösas och finansiell stabilitet stärkas.
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