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Høringssvar - Finanstilsynets høringsnotat datert 13. august 2018 vedrørende 
forslag til gjennomføring av to EU-forordninger om alternative investeringsfond 

1. Innledning 
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 15. januar 2019 i forbindelse med 
Finanstilsynets høringsnotat datert 13. august 2018 vedrørende forslag til gjennomføring i norsk rett 
av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017 / 1991 om endring av EuVECA 
forordningen (forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond) og EuSEF 
forordningen (forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske sosiale entreprenørskapsfond), samt 
forordning 2018/480 som inneholder utfyllende regler til ELTIF-forordningen (forordning (EU) 2015/6 
om langsiktige investeringsfond). 

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF) er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske 
kapitalforvaltere, herunder forvaltere av alternative investeringsfond og verdipapirfond. NKFFs 
medlemmer er først og fremst alternative kapitalforvaltere, det vil si forvaltere av alternative 
investeringsprodukter. Foreningens medlemmer omfatter alt fra aktører som investerer i eiendom, 
til aktive eierfond og til spesialfond som investerer i ulike finansielle instrumenter. Kundene er 
institusjoner, investeringsselskaper og privat personer i Norge og i utlandet. Eksport av disse 
tjenestene til utlandet er betydelig og organisering av virksomhetene kan helt eller delvis drives fra 
ulike jurisdiksjoner uten at kundene blir særlig berørt av dette. NKFFs medlemsliste er vedlagt som 
Vedlegg 1. 

Denne høringsuttalelsen er behandlet i styret i NKFF. 

2. Merknader til høringsforslaget 
NKFF er opptatt av at norske kapitalforvaltere skal ha samme rammevilkår som aktører i EU for 
øvrig. EuVECA, EuSEF og EL Tlf er alle trådt i kraft i EU (med de endringer som omhandles i 
Finanstilsynets høringsnotat). Dette betyr for det første at forvaltere i EU-land har andre muligheter 
på disse områdene enn norske kapitalforvaltere, og for det andre at tilbudet til norske investorer er 
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mindre enn det det ellers kunne ha vært. NKFF anser at dette er uheldig, og anmoder norske 
myndigheter om å prioritere den norske gjennomføringen. 

For øvrig har ikke NKFF kommentarer til høringsnotatet. 

Med vennlig hilsen 
Norsk Kapitalforvalterforening 
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