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I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 345/2013
av den 17 april 2013
om europeiska riskkapitalfonder
(Text av betydelse för EES)

främja ekonomisk tillväxt och bidra till att skapa arbets
tillfällen och anskaffa riskkapital, främja startande och
expansion av innovativa företag, öka dessas investeringar
i forskning och utveckling och främja entreprenörskap,
innovation och konkurrenskraft i linje med målen i Eu
ropa 2020-strategin i kommissionens meddelande av den
3 mars 2010 med titeln: ”Europa 2020 En strategi för
smart och hållbar tillväxt för alla” (Europa 2020) och
inom ramen för medlemsstaternas långsiktiga utmaning
ar, såsom de som beskrivs i rapporten från det europe
iska systemet för strategisk och politisk analys (European
Strategy and Policy Analysis System) från mars 2012
med titeln ”Global Trends 2030 – citizens in an inter
connected and polycentric world”.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,
(2)

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Riskkapital erbjuder finansiering åt företag som i allmän
het är mycket små, som befinner sig i sitt uppstartsskede
och som har stor tillväxt- och expansionspotential. Risk
kapitalfonder kan också ge företag värdefull sakkunskap
och praktiskt kunnande, affärskontakter, varumärkeskapi
tal och strategisk rådgivning. Genom finansiering och
rådgivning till sådana företag kan riskkapitalfonder

(1) EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) EUT C 191, 29.6.2012, s. 72.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2013 (ännu ej of
fentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 mars 2013.

Det är nödvändigt att genom enhetliga bestämmelser i
unionen fastställa ett gemensamt regelverk för använd
ning av beteckningen EuVECA för godkända riskkapital
fonder, särskilt avseende portföljsammansättningen hos
fonder som verkar under den beteckningen, deras tillåtna
investeringssyften, de investeringsverktyg de får använda
och de kategorier av investerare som tillåts investera i
dem. Utan ett sådant gemensamt regelverk finns det
risk för att medlemsstaterna vidtar sinsemellan olika åt
gärder på nationell nivå, vilket skulle ha direkt negativ
inverkan på den inre marknaden och hindra den från att
fungera väl, eftersom riskkapitalfonder som vill bedriva
verksamhet i hela unionen skulle omfattas av olika regler
i olika medlemsstater. Dessutom skulle sinsemellan olika
kvalitetskrav på portföljsammansättning, investeringsmål
och tillåtna investerare kunna leda till olika nivåer av
investerarskydd och skapa oklarhet avseende investerings
erbjudanden knutna till godkända riskkapitalfonder. Inve
sterare bör också kunna jämföra investeringserbjudanden
från olika godkända riskkapitalfonder. Det är nödvändigt
att undanröja väsentliga hinder för godkända riskkapital
fonders gränsöverskridande kapitalanskaffning för att
undvika snedvridning av konkurrensen mellan fonderna
och förhindra att ytterligare potentiella hinder för han
deln och att betydande snedvridning av konkurrensen
uppstår i framtiden. Därför är den lämpliga rättsliga
grunden för denna förordning artikel 114 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
tolkad enligt Europeiska unionens domstols fasta rätts
praxis.
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(3)

Det är nödvändigt att anta en förordning om enhetliga
bestämmelser för godkända riskkapitalfonder och om in
förande av motsvarande skyldigheter för deras förvaltare i
alla medlemsstater, som vill anskaffa kapital i hela unio
nen under beteckningen EuVECA. Dessa krav bör säker
ställa förtroende hos investerare som vill investera i risk
kapitalfonder.

(4)

Genom att kvalitetskraven på användningen av beteck
ningen EuVECA definieras i en förordning, säkerställs att
dessa krav direkt blir tillämpliga på förvaltare av företag
för kollektiva investeringar som anskaffar kapital under
denna beteckning. Det säkerställer också enhetliga villkor
för användningen av beteckningen genom att man und
viker sinsemellan olika nationella krav till följd av ge
nomförandet av ett direktiv. Förvaltare av företag för
kollektiva investeringar som använder beteckningen bör
följa samma regler i hela unionen, vilket också kommer
att öka förtroendet hos investerare. Denna förordning
minskar lagstiftningens komplexitet och förvaltarnas
kostnader för att följa ofta sinsemellan olika nationella
bestämmelser som reglerar riskkapitalfonder, särskilt för
förvaltare som vill anskaffa kapital över gränserna. Den
bidrar också till att eliminera snedvridning av konkurren
sen.

(5)

Enligt kommissionens meddelande av den 7 december
2011 ”En åtgärdsplan för att förbättra små och medel
stora företags tillgång till finansiering” skulle kommissio
nen under år 2012 slutföra sin granskning av skattehind
ren för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar i syfte
att lägga fram lösningar under 2013, med syftet att un
danröja hindren, samtidigt som skatteundandragande el
ler skatteflykt förhindras.

(6)

En godkänd riskkapitalfond bör kunna förvaltas externt
eller internt. När en godkänd riskkapitalfond förvaltas
internt är fonden även förvaltare och bör därför uppfylla
alla relevanta krav för förvaltare enligt denna förordning
och registreras i enlighet med denna förordning. En god
känd riskkapitalfond som förvaltas internt bör emellertid
inte tillåtas vara extern förvaltare av andra företag för
kollektiva investeringar eller företag för kollektiva inve
steringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag, UCITS).

(7)

För att klargöra förhållandet mellan denna förordning
och andra bestämmelser om fondföretag och deras för
valtare, måste det fastställas att denna förordning endast
omfattar förvaltare av andra företag för kollektiva inve
steringar än fondföretag som omfattas av Europaparla
mentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli
2009 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåt
bara värdepapper (fondföretag) (1), som är etablerade

(1) EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.
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inom unionen och registrerade hos den behöriga myn
digheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med Europa
parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den
8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfon
der (2), under förutsättning att dessa förvaltare förvaltar
godkända riskkapitalfonders portföljer. Externa förvaltare
av godkända riskkapitalfonder som är registrerade i en
lighet med denna förordning bör också tillåtas att för
valta fondföretag förutsatt att auktorisation för detta har
erhållits enligt direktiv 2009/65/EG.

(8)

Dessutom är denna förordning endast tillämplig på för
valtare av de företag för kollektiva investeringar vilkas
förvaltade tillgångar totalt inte överstiger det tröskelvärde
som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU. Beräk
ningen av tröskelvärdet vid tillämpningen av denna för
ordning är densamma som för det tröskelvärde som av
ses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

(9)

Förvaltare av riskkapitalfonder som är registrerade i en
lighet med denna förordning och vars förvaltade till
gångar senare totalt överskrider det tröskelvärde som av
ses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och som där
med, i enlighet med artikel 6 i det direktivet, kommer att
omfattas av krav på auktorisation av de behöriga myn
digheterna i sin hemmedlemsstat, bör emellertid fortsätt
ningsvis kunna använda beteckningen EuVECA vid mark
nadsföringen av godkända riskkapitalfonder i unionen,
under förutsättning att de uppfyller kraven i det direkti
vet, och att de även i fortsättningen vid alla tidpunkter
uppfyller vissa krav för användningen av beteckningen
EuVECA, som anges i denna förordning, för godkända
riskkapitalfonder. Detta gäller både befintliga godkända
riskkapitalfonder och godkända riskkapitalfonder som
etablerats efter det att tröskelvärdet har överstigits.

(10)

Om förvaltare av företag för kollektiva investeringar
har för avsikt att använda beteckningen EuVECA,
denna förordning inte vara tillämplig. I sådana fall
befintliga nationella bestämmelser och unionens
männa bestämmelser fortsätta att tillämpas.

(11)

I denna förordning bör enhetliga regler fastställas för hur
godkända riskkapitalfonder ska vara beskaffade, särskilt
om vilka godkända portföljföretag som godkända risk
kapitalfonder ska tillåtas investera i och om vilka inve
steringsinstrument som ska användas. Detta är nödvän
digt så att en tydlig skiljelinje kan dras mellan en god
känd riskkapitalfond och alternativa investeringsfonder
som tillämpar andra, mindre specialiserade investerings
strategier, exempelvis företagsuppköp eller spekulativa
fastighetsinvesteringar, som denna förordning inte syftar
till att främja.

(2) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.
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I linje med syftet att noggrant avgränsa vilka företag för
kollektiva investeringar som ska omfattas av denna för
ordning och för att säkerställa inriktningen på att till
handahålla kapital till små företag i deras uppstartsskede,
bör godkända riskkapitalfonder anses vara fonder som
har för avsikt att investera minst 70 % av sitt summerade
inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser, i så
dana företag. Godkända riskkapitalfonder bör inte tillåtas
investera mer än 30 % av sitt summerade inbetalda ka
pital och ej inbetalda kapitalutfästelser i andra tillgångar
än godkända investeringar. Detta innebär att tröskelvär
det på 30 % alltid bör vara maxgränsen för icke-god
kända investeringar, medan tröskelvärdet på 70 % bör
reserveras för godkända investeringar under den god
kända riskkapitalfondens livstid. Dessa tröskelvärden
bör beräknas utifrån investeringsbara belopp efter avdrag
för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och
likvida tillgångar. I denna förordning bör de uppgifter
som krävs för beräkningen av tröskelvärdena fastställas.

(13)

Syftet med denna förordning är att främja tillväxt och
innovation i små och medelstora företag i unionen. In
vesteringar i godkända portföljföretag som är etablerade i
tredjeländer kan föra med sig mer kapital till godkända
riskkapitalfonder och på så sätt gynna små och medel
stora företag i unionen. Denna förordning bör dock un
der inga omständigheter gynna investeringar i portföljfö
retag etablerade i tredjeländer som kännetecknas av brist
på lämpliga samarbetsarrangemang mellan de behöriga
myndigheterna i hemmedlemsstaten för förvaltaren av
den godkända riskkapitalfonden och varje annan med
lemsstat där fondandelarna eller aktierna i den godkända
riskkapitalfonden är avsedda att marknadsföras eller av
brist på effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

(14)

En godkänd riskkapitalfond bör, som ett första steg, vara
etablerad i unionen för att ha rätt att använda beteck
ningen EuVECA i enlighet med denna förordning. Kom
missionen bör inom två år från tillämpningsdagen för
denna förordning se över begränsningen av använd
ningen av beteckningen EuVECA till fonder som är eta
blerade i unionen, med beaktande av erfarenheterna av
tillämpningen av kommissionens rekommendation om
åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa mi
niminormer för god förvaltning i skattefrågor.
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(15)

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder bör ha möjlig
het att attrahera ytterligare kapitalutfästelser under fon
dens livstid. Sådana ytterligare kapitalutfästelser under
fondens livstid bör beaktas när man överväger nästa in
vestering i andra tillgångar än godkända tillgångar. Ytter
ligare kapitalutfästelser bör tillåtas i enlighet med kriterier
och villkor som anges i den godkända riskkapitalfondens
fondbestämmelser eller bolagsordning.

(16)

Godkända investeringar bör ha formen av egetkapitaleller hybridkapitalinstrument. Hybridkapitalinstrument
omfattar en typ av finansieringsinstrument som är en
kombination av eget kapital och lån, där instrumentets
avkastning är kopplad till det godkända portföljföretagets
vinst eller förlust och där återbetalningen av instrumentet
i händelse av obestånd inte är helt garanterad. Till dessa
instrument hör en rad finansieringsinstrument som ex
empelvis efterställda lån, passivt delägande, vinstandels
lån, vinstandelsbevis, konvertibler och obligationer med
optionsrätt. Som ett möjligt komplement till, men inte
som ersättning för, egetkapital- eller hybridkapitalinstru
ment, bör lån med eller utan säkerhet, såsom överbryg
gande finansiering, som den godkända riskkapitalfonden
beviljar ett godkänt portföljföretag, i vilket den godkända
riskkapitalfonden redan innehar godkända investeringar,
tillåtas, under förutsättning att högst 30 % av den god
kända riskkapitalfondens summerade inbetalda kapital
och ej inbetalda kapitalutfästelser används för sådana
lån. Dessutom bör en godkänd riskkapitalfond, för att
spegla gällande affärspraxis på riskkapitalmarknaden, till
låtas att köpa befintliga aktier i ett godkänt portföljföre
tag från detta företags befintliga aktieägare. För att säker
ställa så vida möjligheter som möjligt för kapitalanskaff
ning bör även investeringar i andra godkända riskkapi
talfonder tillåtas. För att förhindra utspädning av investe
ringarna i godkända portföljföretag bör godkända risk
kapitalfonder endast tillåtas att investera i andra god
kända riskkapitalfonder under förutsättning att dessa
godkända riskkapitalfonder inte själva har investerat
mer än 10 % av sitt summerade inbetalda kapital och
ej inbetalda kapitalutfästelser i andra godkända riskkapi
talfonder.

(17)

Riskkapitalfondernas kärnverksamhet är att tillhandahålla
små och medelstora företag finansiering genom primär
investeringar. Riskkapitalfonder bör varken medverka i
systemviktiga bankverksamheter utanför det vanliga till
synsregelverket (”skuggbankverksamhet”) eller följa ty
piska private equity-strategier, exempelvis lånefinansie
rade företagsuppköp.
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finnas enhetliga regler om portföljsammansättning och
fondernas tillåtna investeringmetoder.

I linje med Europa 2020 syftar denna förordning till att
främja riskkapitalinvesteringar i innovativa små och me
delstora företag som är förankrade i den reala ekonomin.
Kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag, fi
nansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad
verksamhet bör därför inte omfattas av definitionen av
godkända portföljföretag enligt denna förordning.

(19)

För att införa en väsentlig säkerhetsmekanism för att
skilja mellan godkända riskkapitalfonder enligt denna för
ordning och den bredare kategori av alternativa investe
ringsfonder som handlar med emitterade värdepapper på
andrahandsmarknader, är det nödvändigt att fastställa
regler så att godkända riskkapitalfonder främst investerar
i direkt emitterade instrument.

(20)

För att ge förvaltare av godkända riskkapitalfonder viss
flexibilitet vid förvaltningen av deras godkända riskkapi
talfonders investeringar och likviditetshantering, bör han
del med exempelvis aktier eller andelar i icke-godkända
portföljföretag eller förvärv av icke-godkända investe
ringar tillåtas upp till ett tröskelvärde på 30 % av sum
merat inbetalt kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser.

(21)

För att säkerställa att beteckningen EuVECA är tillförlitlig
och lätt igenkännbar för investerare i hela unionen, bör
endast förvaltare av godkända riskkapitalfonder som upp
fyller de enhetliga kvalitetskriterier som fastställs i denna
förordning tillåtas använda beteckningen EuVECA vid
marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i unionen.

(22)

För att säkerställa att godkända riskkapitalfonder har en
klar och tydlig profil som passar deras syfte, bör det
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(23)

För att säkerställa att riskkapitalfonder inte bidrar till
systemrisker och att deras investeringar inriktas på att
stödja godkända portföljföretag, bör belåning av fonden
inte tillåtas. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder bör
endast tillåtas att låna för den godkända riskkapitalfon
dens räkning, utfärdande av skuldförbindelser eller stäl
lande av säkerhet, under förutsättning att dessa lån,
skuldförbindelser eller säkerheter täcks av ej inbetalda
kapitalutfästelser och således inte ökar fondens riskexpo
nering utöver nivån för dess kapitalutfästelser. Förskott
från investerare i godkända riskkapitalfonder, som till
fullo täcks av kapitalutfästelser från dessa investerare,
ökar inte den godkända riskkapitalfondens exponering
och bör därför tillåtas. Kortfristiga lån bör också tillåtas,
under förutsättning att summan av dessa lån inte över
skrider ej inbetalda kapitalutfästelser, för att fonden ska
kunna täcka extraordinära likviditetsbehov som kan upp
stå under tiden från ett avrop av utfäst kapital från in
vesterare till dess att kapitalet faktiskt betalas in.

(24)

Vissa särskilda skyddsmekanismer bör fastställas för att
säkerställa att godkända riskkapitalfonder endast mark
nadsförs till investerare som har den erfarenhet, det prak
tiska kunnande och den sakkunskap som fordras för att
fatta egna investeringsbeslut och göra en korrekt bedöm
ning av riskerna hos dessa fonder och för att bevara
investerarnas förtroende för och tillit till godkända risk
kapitalfonder. Därför bör godkända riskkapitalfonder
bara marknadsföras till investerare som är professionella
kunder eller kan behandlas som sådana enligt Europapar
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april
2004 om marknader för finansiella instrument (1). För att
få en tillräckligt bred investerarbas för investeringar i
godkända riskkapitalfonder är det också önskvärt att
vissa andra investerare får tillgång till godkända riskkapi
talfonder, däribland förmögna privatpersoner. För dessa
andra investerare bör dock särskilda skyddsmekanismer
fastställas, för att se till att godkända riskkapitalfonder
bara marknadsförs till investerare med en lämplig profil
för sådana investeringar. Dessa skyddsmekanismer uteslu
ter marknadsföring med användning av periodiska spar
planer. Vidare bör företagsledare, styrelseledamöter eller
anställda som deltar i förvaltningen av en förvaltare av en
godkänd riskkapitalfond kunna investera i den godkända
riskkapitalfond som de förvaltar, eftersom dessa personer
har tillräckliga kunskaper för att delta i riskkapitalinve
steringar.

(1) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
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(25)

(26)

(27)

(28)

(29)
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För att säkerställa att endast förvaltare av godkända risk
kapitalfonder som uppfyller enhetliga kvalitetskriterier av
seende deras agerande på marknaden använder beteck
ningen EuVECA, bör det finnas uppföranderegler och
regler om förhållandet mellan dessa förvaltare och deras
investerare. Av samma skäl bör enhetliga villkor för hur
sådana förvaltare ska hantera intressekonflikter fastställas.
I dessa regler och villkor bör det även krävas att förval
tare har erforderliga organisatoriska och administrativa
rutiner för att trygga korrekt hantering av intressekon
flikter.

Om en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond avser att
delegera uppgifter till tredje part bör förvaltarens ansvar
gentemot riskkapitalfonden och dess investerare inte på
verkas av en sådan delegering av uppgifter till en tredje
part. Vidare bör förvaltaren inte delegera uppgifter i så
dan omfattning att denne i praktiken inte längre kan
anses fungera som förvaltare av en godkänd riskkapital
fond utan i stället blivit ett brevlådeföretag. Förvaltaren
bör förbli ansvarig för att de delegerade uppgifterna ut
förs korrekt och att denna förordning alltid efterlevs.
Delegeringen av uppgifter bör inte försvåra en effektiv
tillsyn av förvaltaren och i synnerhet inte hindra förval
taren från att agera, eller fonden från att förvaltas, i
investerarnas bästa intresse.

(30)

Enhetliga bestämmelser om årsredovisning bör fastställas
för att säkerställa att förvaltare av godkända riskkapital
fonder som använder beteckningen EuVECA redovisar sin
verksamhet i tillräcklig utsträckning.

(31)

För att gentemot investerarna säkerställa att beteckningen
EuVECA har integritet, bör den bara användas av förval
tare av godkända riskkapitalfonder som ger full insyn i
sin investeringspolitik och sina investeringsmål. Enhetliga
bestämmelser om informationskrav som en sådan förval
tare ska uppfylla gentemot sina investerare bör därför
fastställas. Viktigast bland dessa är skyldigheten att lämna
information före avtal om den godkända riskkapitalfon
dens investeringsstrategi och mål, om använda investe
ringsinstrument, om kostnader och tillhörande avgifter
samt om risk- och avkastningsprofilen för den investe
ring som föreslås i en godkänd fond. För att uppnå en
hög grad av transparens bör kraven också omfatta infor
mation om hur ersättningar till förvaltarna beräknas.

(32)

För att säkerställa en effektiv tillsyn av de enhetliga kra
ven i denna förordning, bör den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten kontrollera att förvaltare av godkända
riskkapitalfonder följer de enhetliga krav som anges i
denna förordning. Därför bör de förvaltare som avser
marknadsföra sina godkända fonder under beteckningen
EuVECA underrätta den behöriga myndigheten i sin hem
medlemsstat om den avsikten. Den behöriga myndighe
ten bör registrera fondförvaltaren om alla nödvändiga
uppgifter har lämnats in och om det finns lämpliga ar
rangemang för att uppfylla kraven i denna förordning.
Den registreringen bör gälla i hela unionen.

(33)

För att underlätta effektiv gränsöverskridande marknads
föring av godkända riskkapitalfonder bör registreringen
av förvaltaren ske så snabbt som möjligt.

(34)

Även om det i denna förordning finns skyddsmekanis
mer för att fastställa att medel används på ett korrekt
sätt, bör tillsynsmyndigheterna vara vaksamma när de
förvissar sig om att dessa skyddsmekanismer följs.

(35)

För att säkerställa effektiv tillsyn av efterlevnaden av de
enhetliga kriterier som fastställs i denna förordning, bör
också regler fastställas om under vilka förutsättningar
uppgifter som lämnats till den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten behöver uppdateras.

För att säkerställa att beteckningen EuVECA har integritet
bör kvalitetskriterier för organisationen av förvaltaren av
en godkänd riskkapitalfond fastställas. Därför bör enhet
liga, proportionella krav avseende behovet av att ha
lämpliga tekniska resurser och personalresurser fastställas.

För att säkerställa korrekt förvaltning av godkända risk
kapitalfonder och förvaltarens förmåga att hantera poten
tiella risker som uppstår i verksamheten bör enhetliga,
proportionella krav på förvaltarna av godkända riskkapi
talfonder att inneha tillräckliga egna medel föreskrivas.
Dessa egna medel bör vara tillräckliga för att säkerställa
korrekt förvaltning av godkända riskkapitalfonder och
dess kontinuitet.

För investerarskyddet är det nödvändigt att säkerställa att
tillgångarna i den godkända riskkapitalfonden värderas på
ett korrekt sätt. Därför bör godkända riskkapitalfonders
fondbestämmelser eller bolagsordning innehålla bestäm
melser om värderingen av tillgångar. Detta bör trygga
värderingens integritet och transparens.
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(36)

För en effektiv tillsyn av de krav som fastställs i denna
förordning, bör den även föreskriva ett förfarande för
gränsöverskridande anmälningar mellan de behöriga till
synsmyndigheterna, som ska utlösas av registreringen av
en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond i dennes
hemmedlemsstat.

(37)

För att upprätthålla transparenta villkor för godkända
riskkapitalfonders marknadsföring i hela unionen, bör
Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepap
pers- och marknadsmyndigheten) (Esma), inrättad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1095/2010 (1) ges i uppgift att upprätthålla en central
databas över förvaltare av godkända riskkapitalfonder
och de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar
som registrerats i enlighet med denna förordning.

(38)

(39)

(40)

(41)

Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har
tydliga och påvisbara skäl att tro att förvaltaren av en
godkänd riskkapitalfond handlar i strid med denna för
ordning inom dess territorium, bör den snarast informera
den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om det
ta, vilken bör vidta lämpliga åtgärder.

ning, nämligen bestämmelserna om portföljsammansätt
ning, skyddsåtgärder avseende tillåtna investerares identi
tet och om att användningen av beteckningen EuVECA
förbehålls förvaltare av godkända riskkapitalfonder som
är registrerade i enlighet med denna förordning. En över
trädelse av dessa huvudbestämmelser bör i tillämpliga fall
medföra förbud mot att använda beteckningen och av
registrering av den berörda förvaltaren.

(42)

Tillsynsinformation bör utbytas mellan de behöriga myn
digheterna i hem- och värdmedlemsstaterna och Esma.

(43)

Effektivt samarbete på tillsynsområdet mellan organ som
ska övervaka efterlevnaden av de enhetliga kriterierna i
denna förordning förutsätter att en hög grad av tystnads
plikt bör tillämpas för alla berörda nationella myndighe
ter och för Esma.

(44)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i
EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen i syfte att
specificera denna förordnings krav samt olika kategorier
av sådana intressekonflikter som förvaltare av godkända
riskkapitalfonder måste undvika samt vilka åtgärder som
bör vidtas i detta avseende. Det är av särskild vikt att
kommissionen genomför lämpliga samråd under sina för
beredelser, inklusive på expertnivå. När kommissionen
förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till
att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europa
parlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som
möjligt och på lämpligt sätt.

(45)

Tekniska standarder för finansiella tjänster bör säkerställa
en konsekvent harmonisering och hög tillsynsnivå i hela
unionen. Då Esma har mycket specialiserad sakkunskap,
skulle det vara ändamålsenligt och lämpligt att ge organet
i uppdrag att för kommissionen ta fram förslag till tek
niska standarder för genomförande som inte inbegriper
politiska val.

(46)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska stan
darder för genomförande genom genomförandeakter en
ligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med arti
kel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma bör åläg
gas att utforma tekniska genomförandestandarder gäl
lande formatet för den anmälan som avses i den här
förordningen.

Om en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond fortsät
ter att handla på ett sätt som tydligt bryter mot denna
förordning, trots de åtgärder som den behöriga myndig
heten i hemmedlemsstaten har vidtagit, eller om den
behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inte vidtar
åtgärder inom rimlig tid, bör den behöriga myndigheten
i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga
myndigheten i hemmedlemsstaten, ha möjlighet att vidta
alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna, inklu
sive att eventuellt hindra den berörda förvaltaren från att
fortsätta med eventuell marknadsföring av sina riskkapi
talfonder i värdmedlemsstaten.

För att säkerställa effektiv övervakning av de enhetliga
kriterier som fastställs i denna förordning, innehåller
denna förordning en förteckning över tillsynsbefogenhe
ter som behöriga myndigheter måste ha till sitt förfogan
de.

För att säkerställa efterlevnaden innehåller denna förord
ning administrativa sanktioner och andra åtgärder vid
överträdelser av huvudbestämmelserna i denna förord

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
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Inom fyra år från den dag då denna förordning börjar
tillämpas bör kommissionen genomföra en översyn av
denna förordning för att bedöma riskkapitalmarknadens
utveckling. Översynen bör innehålla en allmän gransk
ning av hur denna förordnings bestämmelser har fung
erat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen
av dem. På grundval av översynen bör kommissionen
lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet,
i förekommande fall åtföljd av lagstiftningsförslag.

Dessutom bör kommissionen inom fyra år efter den dag
då denna förordning börjar tillämpas inleda en översyn
av samspelet mellan denna förordning och andra bestäm
melser om företag för kollektiva investeringar och deras
förvaltare, särskilt bestämmelserna i direktiv 2011/61/EU.
Denna översyn bör särskilt ta upp denna förordnings
räckvidd, och utvärdera huruvida det är nödvändigt att
utvidga räckvidden så att större förvaltare av alternativa
investeringsfonder kan utnyttja beteckningen EuVECA. På
grundval av översynen bör kommissionen lägga fram en
rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekom
mande fall åtföljd av lagstiftningsförslag.

(49)

Inom ramen för den översynen bör kommissionen utvär
dera eventuella hinder som kan ha påverkat investerares
intresse för fonderna negativt, inklusive hur institutionella
investerare påverkas av andra regleringar av tillsynskarak
tär som kan gälla för dem. Dessutom bör kommissionen
samla in uppgifter för att utvärdera beteckningen EuVECA:s
bidrag till andra unionsprogram, t.ex. Horisont 2020, som
också syftar till att stödja innovation inom unionen.

(50)

Mot bakgrund av kommissionens meddelande av den
6 oktober 2010 ”Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-stra
tegin – Innovationsunionen” och kommissionens medde
lande av den 7 december 2011 om en åtgärdsplan för att
förbättra små och medelstora företags tillgång till finan
siering är det viktigt att säkerställa effektiviteten i offent
liga program som bedrivs i unionen för att stödja risk
kapitalmarknaden samt samordningen och den ömsesi
diga samstämmigheten mellan unionens olika politik
områden som syftar till att främja innovation, däribland
konkurrens- och forskningspolitik. En viktig tyngdpunkt
för unionens politik för innovation och tillväxt är grön
teknik, med hänsyn till unionens mål att vara en global
ledare när det gäller smart och hållbar tillväxt och energi
och resurseffektivitet, även när det gäller finansiering för
små och medelstora företag. Vid en översyn av denna
förordning bör kommissionen bedöma dess inverkan på
framstegen mot detta mål.

(51)

Esma bör göra en bedömning av de personal- och resurs
behov som uppstår till följd av befogenheterna och upp
gifterna enligt denna förordning och översända en rap
port till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
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(52)

Europeiska investeringsfonden (EIF) investerar bland an
nat i riskkapitalfonder i unionen. Åtgärderna i denna
förordning som ska göra det lättare att identifiera risk
kapitalfonder som uppvisar fastställda gemensamma sär
drag, bör göra det lättare för EIF att identifiera riskkapi
talfonder enligt denna förordning som möjliga investe
ringsmål. EIF bör därför uppmuntras att investera i god
kända riskkapitalfonder.

(53)

I denna förordning respekteras de grundläggande rättig
heter och iakttas de principer som erkänns särskilt i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig
heterna, inklusive rätten till respekt för privat- och famil
jeliv (artikel 7) samt näringsfrihet (artikel 16).

(54)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter (1) reglerar behandlingen
av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna inom
ramen för denna förordning och under tillsyn av med
lemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de offentliga
oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett. Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001
av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen be
handlar personuppgifter och om den fria rörligheten
för sådana uppgifter (2) reglerar behandlingen av person
uppgifter som utförs av Esma, inom ramen för den här
förordningen och under överinseende av den europeiska
datatillsynsmannen.

(55)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av reg
lerna för statligt stöd på godkända riskkapitalfonder.

(56)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att sä
kerställa enhetliga krav på marknadsföring av godkända
riskkapitalfonder och att inrätta ett enkelt registrerings
system för förvaltare av godkända riskkapitalfonder och
därmed underlätta marknadsföringen av godkända risk
kapitalfonder i hela unionen, samtidigt som full hänsyn
tas till nödvändigheten av att säkerhet och tillförlitlighet i
samband med användningen av beteckningen EuVECA
vägs mot en effektivt fungerande riskkapitalmarknad
samt kostnaderna för dess olika intressenter, inte i till
räcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och
de därför, på grund av deras omfattning och verkningar,
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åt
gärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med pro
portionalitetsprincipen i samma artikel går denna förord
ning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
dessa mål.

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

L 115/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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i samband med marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i
unionen, under förutsättning att de vid alla tidpunkter med
avseende på de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar

KAPITEL I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

a) uppfyller kraven i direktiv 2011/61/EU, och

Artikel 1
I denna förordning fastställs enhetliga krav och villkor för för
valtare av företag för kollektiva investeringar som vill använda
beteckningen EuVECA i samband med marknadsföring av god
kända riskkapitalfonder i unionen, och därmed bidra till en väl
fungerande inre marknad.

I förordningen fastställs även enhetliga regler för marknads
föring av godkända riskkapitalfonder till tillåtna investerare
inom unionen, för sammansättningen av godkända riskkapital
fonders portföljer, för tillåtna investeringsinstrument och inve
steringsmetoder som ska användas av godkända riskkapitalfon
der, samt för organisation, uppförande och transparens hos
förvaltare som marknadsför godkända riskkapitalfonder inom
unionen.

Artikel 2
1.
Denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag
för kollektiva investeringar enligt definitionen i artikel 3 a som
uppfyller följande villkor:

b) fortsätter att uppfylla artiklarna 3 och 5 och artikel 13.1 c
och 13.1 i i denna förordning.

3.
När förvaltare av godkända riskkapitalfonder är externa
förvaltare och är registrerade i enlighet med artikel 14, får de
också förvalta företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag) om de är auktoriserade enligt direktiv
2009/65/EG.

Artikel 3
I denna förordning avses med

a)

företag för kollektiva investeringar: AIF-fond enligt definitionen
i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU,

b)

godkänd riskkapitalfond: ett företag för kollektiva investe
ringar som

a) Deras totala förvaltade tillgångar överskrider inte det trös
kelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

i) avser att investera minst 70 % av sitt summerade inbe
talda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser i till
gångar som utgör godkända investeringar, beräknat
på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag
för alla relevanta kostnader och innehav i kontanter
och likvida tillgångar, inom en tidsperiod som fastställs
i dess fondbestämmelser eller bolagsordning,

b) De är etablerade i unionen.

c) De är föremål för registrering hos de behöriga myndighe
terna i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.3 a i
direktiv 2011/61/EU.

ii) inte använder mer än 30 % av sitt summerade inbetalda
kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser till förvärv av
andra tillgångar än godkända investeringar, beräknat på
grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för
alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och
likvida tillgångar,

d) De förvaltar portföljer av godkända riskkapitalfonder.

iii) är etablerat på en medlemsstats territorium,
2.
När de totala tillgångar som förvaltas av förvaltare av
godkända riskkapitalfonder som är registrerade i enlighet med
artikel 14, senare överskrider det tröskelvärde som avses i ar
tikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och när dessa förvaltare
därför är föremål för auktorisation i enlighet med artikel 6 i
det direktivet, får de fortsätta att använda beteckningen EuVECA

c)

förvaltare av en godkänd riskkapitalfond: en juridisk person
vars ordinarie affärsverksamhet består i förvaltning av
minst en godkänd riskkapitalfond,
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fondandelarna eller aktierna i den godkända risk
kapitalfonden är avsedda att marknadsföras för att
säkerställa att tredjelandet till fullo uppfyller nor
merna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter
på inkomst och förmögenhet och att det säkerställer
ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden in
begripet eventuella multilaterala skatteavtal.

godkänt portföljföretag: ett företag som
i) vid tidpunkten för den godkända riskkapitalfondens
investering
— inte är upptaget till handel på en reglerad marknad
eller på en multilateral handelsplattform (MTF-platt
form) enligt definitionen i artikel 4.1.14 och 4.1.15
i direktiv 2004/39/EG,

L 115/9

e)

godkända investeringar: något av följande instrument:

— har färre än 250 anställda, och
i) egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som emitte
rats av

— har en årsomsättning på högst 50 miljoner EUR
eller en balansomslutning på högst 43 miljoner
EUR,

— ett godkänt portföljföretag och som den godkända
riskkapitalfonden direkt förvärvat av det godkända
portföljföretaget,

ii) inte i sig är ett företag för kollektiva investeringar,
iii) inte är ett eller flera av följande:

— ett godkänt portföljföretag i utbyte mot egetkapital
instrument som det godkända portföljföretaget
emitterat, eller

— ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG
av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva
verksamhet i kreditinstitut (1),

— ett företag som det godkända portföljföretaget är ett
majoritetsägt dotterföretag till och som den god
kända riskkapitalfonden förvärvat i utbyte mot ak
tier som det godkända portföljföretaget emitterat.

— ett värdepappersföretag enligt definitionen i arti
kel 4.1.1 i direktiv 2004/39/EG,
— ett försäkringsinstitut enligt definitionen i arti
kel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG av den 25 november 2009 om upp
tagande och utövande av försäkrings- och återför
säkringsverksamhet (Solvens II) (2),

ii) lån med eller utan säkerhet som den godkända risk
kapitalfonden beviljat ett godkänt portföljföretag i vilket
den godkända riskkapitalfonden redan innehar god
kända investeringar, under förutsättning att högst
30 % av den godkända riskkapitalfondens summerade
inbetalda kapital samt ej inbetalda kapitalutfästelser an
vänds för sådana lån,

— ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i
artikel 4.19 i direktiv 2006/48/EG, eller
— ett holdingföretag med blandad verksamhet enligt
definitionen i artikel 4.20 i direktiv 2006/48/EG,

iii) aktier i ett godkänt portföljföretag som har förvärvats
från befintliga aktieägare i samma företag,

iv) är etablerat på en medlemsstats territorium eller i ett
tredjeland, under förutsättning att tredjelandet

iv) fondandelar eller aktier i en eller flera andra godkända
riskkapitalfonder, under förutsättning att dessa god
kända riskkapitalfonder inte själva har investerat mer
än 10 % av sitt summerade inbetalda kapital samt ej
inbetalda kapitalutfästelser i godkända riskkapitalfonder.

— inte är upptaget i förteckningen över icke sam
arbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen
för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finan
siering av terrorism,
— har undertecknat en överenskommelse med hem
medlemsstaten för förvaltaren av en godkänd risk
kapitalfond och med varje annan medlemsstat där
(1) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

f)

relevanta kostnader: alla avgifter och utgifter som direkt eller
indirekt bärs av investerarna och som överenskommits
mellan förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond och
dess investerare,
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eget kapital: ägarandel i ett företag i form av aktier eller
andra former av andelar i det godkända portföljföretagets
kapital som har emitterats till dess investerare,
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KAPITEL II
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BETECKNINGEN EuVECA

Artikel 4

h)

hybridkapital: varje typ av finansieringsinstrument som kom
binerar eget kapital och lån och där avkastningen av in
strumentet är kopplad till det godkända portföljföretagets
vinst eller förlust, och där återbetalningen av instrumentet i
händelse av konkurs inte är helt garanterad,

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som uppfyller kraven i
detta kapitel ska ha rätt att använda beteckningen EuVECA vid
marknadsföringen av godkända riskkapitalfonder i unionen.

Artikel 5

i)

marknadsföring: ett direkt eller indirekt erbjudande eller en
placering på initiativ av förvaltaren av en godkänd riskkapi
talfond eller för dennes räkning och som avser fondandelar
eller aktier i en godkänd riskkapitalfond som denne för
valtar, till eller tillsammans med investerare med hemvist
eller säte i unionen,

j)

kapitalutfästelse: varje åtagande som förpliktigar en investe
rare att inom den tidsperiod som fastställs i den godkända
riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bolagsordning,
förvärva andelar i, eller lämna ett kapitaltillskott till, den
fonden,

k)

hemmedlemsstat: den medlemsstat där förvaltaren av en god
känd riskkapitalfond är etablerad och är föremål för regi
strering hos de behöriga myndigheterna i enlighet med
artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU,

l)

1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska säkerställa att
förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar tar i an
språk högst 30 % av fondens summerade inbetalda kapital och
ej inbetalda kapitalutfästelser. Tröskelvärdet på 30 % ska beräk
nas på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla
relevanta kostnader. Innehav i kontanter och likvida tillgångar
ska inte beaktas vid beräkningen av den tröskeln eftersom kon
tanter och likvida tillgångar inte ska anses som investeringar.

2.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får inte för den
godkända riskkapitalfondens räkning använda metoder som
ökar fondens exponering utöver nivån för dess kapitalutfästel
ser, oberoende av om det sker genom lån av kontanter eller
värdepapper, utnyttjande av derivatinstrument eller på annat
sätt.

3.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får endast låna
för den godkända riskkapitalfondens räkning, utfärdande eller
ställande av säkerheter, under förutsättning att dessa lån, skuld
förbindelser eller säkerheter täcks av ej inbetalda kapitalutfäs
telser.

värdmedlemsstat: annan medlemsstat än hemmedlemsstaten
där förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond marknadsför
godkända riskkapitalfonder i enlighet med denna förord
ning,
Artikel 6

m) behörig myndighet: den nationella myndighet som hemmed
lemsstaten genom lagar eller andra författningar utser att
handlägga registreringen av förvaltare av företag för kollek
tiva investeringar i enlighet med denna förordning.

Med avseende på första stycket led c ska den godkända risk
kapitalfonden själv registreras som förvaltare av en godkänd
riskkapitalfond i enlighet med artikel 14 om riskkapitalfondens
juridiska form tillåter intern förvaltning och om fondens styrelse
att inte utser en extern förvaltare. En godkänd riskkapitalfond
som är registrerad som intern förvaltare av godkända riskkapi
talfonder ska inte registreras som extern förvaltare av en god
känd riskkapitalfond som tillhör andra företag för kollektiva
investeringar.

1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska marknads
föra fondandelar och aktier i godkända riskkapitalfonder enbart
till investerare som betraktas som professionella kunder enligt
avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran
kan behandlas som professionella kunder enligt avsnitt II i bi
laga II till direktiv 2004/39/EG, eller till andra investerare som

a) utfäster sig att investera minst 100 000 EUR, och

b) skriftligen, i en annan handling än det avtal som ingås för
investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om ris
kerna med det avsedda åtagandet eller investeringen.
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2.
Punkt 1 ska inte gälla de investeringar som görs av före
tagsledare, styrelseledamöter eller anställda som deltar i förvalt
ningen av en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond, när de
investerar i de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar.

Artikel 7
Förvaltare av riskkapitalfonder ska göra följande när det gäller
de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar:

a) Handla hederligt, rättvist och med vederbörlig skicklighet,
omsorg och skyndsamhet när de bedriver sin verksamhet.

b) Tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra
oegentligheter som rimligen kan förväntas påverka investe
rarnas och de godkända portföljföretagens intressen.

c) Bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den på bästa
sätt gagnar de förvaltade godkända riskkapitalfonderna, dess
investerare och marknadens integritet.

L 115/11

att agera, eller den godkända riskkapitalfonden från att förvaltas,
i investerarnas intresse.

Artikel 9
1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska identifiera
och undvika intressekonflikter och, när de inte kan undvikas,
hantera och övervaka dem samt, i enlighet med punkt 4, om
gående informera om sådana intressekonflikter i syfte att hindra
att de påverkar de godkända riskkapitalfondernas och deras
investerares intressen negativt och säkerställa att de godkända
riskkapitalfonder som de förvaltar behandlas rättvist.

2.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska särskilt iden
tifiera de intressekonflikter som kan uppstå mellan

a) förvaltare av godkända riskkapitalfonder, personer som i
praktiken leder verksamheten i dessa, anställda eller varje
person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolle
ras av dessa förvaltare och den godkända riskkapitalfond
som förvaltas av dessa förvaltare eller dess investerare,

d) Sorgfälligt välja och löpande övervaka investeringar i god
kända portföljföretag.

e) Inneha tillräcklig kunskap om och insikt i de godkända
portföljföretag som de investerar i.

b) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare och en
annan godkänd riskkapitalfond som förvaltas av samma för
valtare eller dess investerare.

f) Behandla sina investerare rättvist.

g) Säkerställa att ingen investerare ges förmånsbehandling, så
vida inte uppgifter om sådan förmånsbehandling lämnas i
den godkända riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bo
lagsordning.

Artikel 8
1.
Då en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond delegerar
uppgifter till tredje part får förvaltarens ansvar gentemot den
godkända riskkapitalfonden eller dess investerare inte påverkas.
Förvaltaren ska inte delegera uppgifter i sådan omfattning att
den i praktiken inte längre kan anses fungera som förvaltare av
en godkänd riskkapitalfond och i så stor utsträckning att den
blir ett brevlådeföretag.

2.
Eventuell delegering av uppgifter enligt punkt 1 ska inte
försvåra en effektiv tillsyn av förvaltaren av en godkänd risk
kapitalfond och får i synnerhet inte hindra den förvaltaren från

c) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare och ett
företag för kollektiva investeringar eller fondföretag som för
valtas av samma förvaltare eller dess investerare.

3.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska upprätthålla
och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa för
faranden för att uppfylla de krav som fastställs i punkterna 1
och 2.

4.
Information om intressekonflikter enligt punkt 1 ska läm
nas, i de fall en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond har
organisatoriska förfaranden för att belägga, förhindra, hantera
och övervaka intressekonflikter som inte är tillräckliga för att
med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas.
En förvaltare av en godkänd riskkapitalfond ska tydligt och klart
informera investerarna om den allmänna karaktären av intres
sekonflikter eller dessas orsaker, innan denne genomför affärer
på deras vägnar.
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5.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade ak
ter i enlighet med artikel 25 för att ange

a) de typer av intressekonflikter som avses i punkt 2 i denna
artikel,

b) de åtgärder som förvaltare av godkända riskkapitalfonder
måste vidta i fråga om strukturer och organisatoriska och
administrativa förfaranden för att identifiera, förhindra, han
tera, övervaka och informera om intressekonflikter.

25.4.2013

godkända riskkapitalfonder och investerarna. Förvaltare av god
kända riskkapitalfonder ska på begäran lämna rapporten till
investerare. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder och inve
sterare får sinsemellan komma överens om att lämna ytterligare
upplysningar.

2.
En revision av den godkända riskkapitalfonden ska ge
nomföras minst en gång per år. Revisionen ska bekräfta den
godkända riskkapitalfondens innehav av pengar och tillgångar
och att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har upprättat
och fört lämpliga räkenskaper och genomfört lämpliga kontrol
ler när det gäller utnyttjandet av mandat eller kontroll över den
godkända riskkapitalfondens och dess investerares pengar och
tillgångar.

Artikel 10
1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska vid alla tid
punkter ha tillräckliga egna medel och använda de adekvata och
lämpliga personella och tekniska resurser som krävs för en
korrekt förvaltning av de godkända riskkapitalfonder som de
förvaltar.

2.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska vid alla tid
punkter se till att de kan säkerställa att de kan motivera att de
egna medlen är tillräckliga för driftskontinuitet, och i enlighet
med specifikationerna i artikel 13 redovisa sin motivering till
varför dessa medel är tillräckliga.

3.
I de fall förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond är
skyldig att för den godkända riskkapitalfonden offentliggöra
en årlig redovisning i enlighet med artikel 4 i Europaparlamen
tets 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 re
glerad marknad (1) får den information som avses i punkt 1 i
den här artikeln lämnas separat eller som ett komplement till
den årliga redovisningen.

Artikel 13
Artikel 11
1.
Regler för värdering av tillgångar ska fastställas i den god
kända riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bolagsordning
och ska säkerställa ett sunt och transparent värderingsförfaran
de.

2.
De värderingsförfaranden som används ska säkerställa att
tillgångarna värderas och att tillgångsvärdet beräknas minst en
gång om året.

Artikel 12
1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska tillhandahålla
den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten en årsredovis
ning för varje godkänd riskkapitalfond som de förvaltar och
senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovis
ningen ska innehålla en redogörelse för den godkända riskkapi
talfondens portföljsammansättning och det gångna årets verk
samhet. Den ska också redovisa vinster som intjänats av den
godkända riskkapitalfonden i slutet av dess livstid och, i till
lämpliga fall, de vinster som delats ut under dess livstid. Den
ska innehålla det reviderade bokslutet för den godkända risk
kapitalfonden.

1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska avseende de
godkända riskkapitalfonder som de förvaltar på ett tydligt och
begripligt sätt informera sina investerare om följande faktorer,
innan dessa fattar investeringsbeslut:

a) Identiteten avseende förvaltaren och eventuella andra tjäns
televerantörer som den förvaltaren anlitar för sin förvaltning
av de godkända riskkapitalfonderna samt en beskrivning av
deras arbetsuppgifter.

b) De egna medel som den förvaltaren förfogar över, och ett
detaljerat uttalande om varför förvaltaren anser att det be
loppet är tillräckligt för att upprätthålla adekvata personella
och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av
dess godkända riskkapitalfonder.

c) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens investe
ringsstrategi och syfte, inklusive

i) de typer av godkända portföljföretag som den avser att
investera i,
Årsredovisningen ska utformas i enlighet med gällande redovis
ningsstandarder och vad som avtalats mellan förvaltaren av

(1) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
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ii) eventuella andra godkända riskkapitalfonder som den
avser att investera i,

iii) de typer av godkända portföljföretag som eventuella an
dra godkända riskkapitalfonder, som avses i led ii, avser
att investera i,
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3.
Om den godkända riskkapitalfonden är skyldig att offent
liggöra prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt
som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänhe
ten eller tas upp till handel (1) eller i enlighet med nationell rätt
avseende den godkända riskkapitalfonden, får den information
som avses i punkt 1 lämnas separat eller som en del av pro
spektet.

iv) de icke-godkända investeringar som den avser att göra,
KAPITEL III

v) den teknik den avser att använda, och

vi) eventuella tillämpliga investeringsbegränsningar.

d) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens riskprofil
och av eventuella risker som är förbundna med tillgångarna
som fonden kan investera i, eller med investeringsteknik som
kan användas.

e) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens vär
deringsförfarande och av dess prissättningsmetod vid vär
deringen av tillgångarna, inklusive värderingsmetoder för
godkända portföljföretag.

f) En beskrivning av hur ersättningen till förvaltaren av en
godkänd riskkapitalfond beräknas.

g) En beskrivning av alla relevanta kostnader och av deras
högsta belopp.

h) Den godkända riskkapitalfondens tidigare avkastning, om
sådana uppgifter är tillgängliga.

i) Affärsstödjande tjänster och annan stödverksamhet som för
valtaren av en godkänd riskkapitalfond tillhandahåller eller
organiserar genom tredje part för att underlätta utveckling,
tillväxt eller andra aspekter av den löpande verksamheten i
de godkända portföljföretag som den godkända riskkapital
fonden investerar i eller, om dessa tjänster eller denna verk
samhet inte tillhandahålls, en förklaring till detta.

j) En beskrivning av formerna för ändringar av den godkända
riskkapitalfondens investeringsstrategi och/eller investerings
politik.

2.
All information som avses i punkt 1 ska vara rättvisande,
tydlig och inte vilseledande. Den ska i tillämpliga fall uppdateras
och ses över regelbundet.

TILLSYN OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 14
1.
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som avser att
använda beteckningen EuVECA vid marknadsföringen av sina
godkända riskkapitalfonder, ska underrätta den behöriga myn
digheten i sin hemmedlemsstat om sin avsikt och ska lämna
följande uppgifter:

a) Vilka personer som i praktiken sköter förvaltningen av de
godkända riskkapitalfonderna.

b) De godkända riskkapitalfonder vars andelar eller aktier ska
marknadsföras och deras investeringsstrategier.

c) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel
II.

d) En förteckning över de medlemsstater där förvaltaren av
godkända riskkapitalfonder avser att marknadsföra respektive
godkänd riskkapitalfond.

e) En förteckning över medlemsstater där förvaltaren av en
godkänd riskkapitalfond har etablerat, eller avser att etablera,
godkända riskkapitalfonder.

2.
Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska regi
strera förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond endast om föl
jande villkor är uppfyllda:

a) De personer som i praktiken sköter förvaltningen av god
kända riskkapitalfonder har tillräckligt gott anseende och
tillräcklig erfarenhet, även i fråga om de investeringsstrategier
som förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond tillämpar.
(1) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
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b) De uppgifter som krävs enligt punkt 1 är fullständiga.
c) De åtgärder som anmälts enligt punkt 1 c är lämpliga för att
uppfylla kraven i kapitel II.
d) Den förteckning som lämnats enligt punkt 1 e i denna
artikel visar att samtliga godkända riskkapitalfonder är eta
blerade i enlighet med artikel 3 b iii.
3.
Registrering enligt denna artikel ska gälla i hela unionen
och ska tillåta förvaltare av godkända riskkapitalfonder att i hela
unionen marknadsföra godkända riskkapitalfonder under be
teckningen EuVECA.
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enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU)
nr 1095/2010.

Artikel 17
Esma ska upprätthålla en central databas, som är tillgänglig för
allmänheten på internet, med en förteckning över alla förvaltare
av godkända riskkapitalfonder som registrerats i enlighet med
artikel 14 och de godkända riskkapitalfonder som de marknads
för, samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.

Artikel 18
1.
Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska över
vaka att kraven i denna förordning efterlevs.

Artikel 15
Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska underrätta den
behöriga myndigheten i den hemmedlemsstat om de avser att
marknadsföra
a) en ny godkänd riskkapitalfond, eller
b) en befintlig godkänd riskkapitalfond i en medlemsstat som
inte nämns i den förteckning som avses i artikel 14.1 d.
Artikel 16
1.
Omedelbart efter registreringen av en förvaltare av en
godkänd riskkapitalfond, tillägg av en ny godkänd riskkapital
fond, tillägg av en ny hemvist för etableringen av en godkänd
riskkapitalfond eller tillägg av en ny medlemsstat där en för
valtare av en godkänd riskkapitalfond avser att marknadsföra
godkända riskkapitalfonder, ska den behöriga myndigheten i
medlemsstaten anmäla detta till de medlemsstater som angivits
i enlighet med artikel 14.1 d, samt till Esma.
2.
De värdmedlemsstater som angivits i enlighet med arti
kel 14.1 d får inte införa krav eller administrativa förfaranden
för den förvaltare av en godkänd riskkapitalfond som registre
rats i enlighet med artikel 14, vad gäller marknadsföringen av
dennes godkända riskkapitalfonder, och får inte heller kräva att
marknadsföringen ska förhandsgodkännas.
3.
För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel,
ska Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder
för att fastställa formatet för anmälan enligt denna artikel.
4.
Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genom
förandestandarder till kommissionen senast den 16 februari
2014.
5.
Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska ge
nomförandestandarder som avses i punkt 3 i denna artikel i

2.
Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har
tydliga och påvisbara skäl att tro att förvaltaren av en godkänd
riskkapitalfond handlar i strid mot denna förordning inom dess
territorium, ska den snarast informera den behöriga myndighe
ten i hemmedlemsstaten om detta. Den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten ska vidta lämpliga åtgärder.

3.
Om förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond fortsätter
att handla på ett sätt som tydligt strider mot denna förordning,
trots åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlems
staten har vidtagit, eller därför att den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten underlåtit att agera inom rimlig tid, får den
behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha infor
merat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla
lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda investerare,
inklusive förbjuda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond att
fortsätta att marknadsföra sina godkända riskkapitalfonder i
värdmedlemsstaten.

Artikel 19
Behöriga myndigheter ska i enlighet med nationell rätt ha alla
tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att fullgöra
sina uppdrag. De ska särskilt ha befogenhet att

a) begära tillgång till och kopiera eller få en kopia av varje
handling, oberoende av dess form,

b) kräva att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond lämnar
upplysningar utan dröjsmål,

c) begära upplysningar från varje person med anknytning till
förvaltaren av en godkänd riskkapitalfonds verksamhet eller
till den godkända riskkapitalfonden,
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d) genomföra inspektioner på plats med eller utan föranmälan,

e) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en förvaltare av
en godkänd riskkapitalfond fortsätter att följa denna förord
ning,

f) utfärda ett föreläggande för att säkerställa att en förvaltare av
en godkänd riskkapitalfond följer denna förordning och av
håller sig från att upprepa ett beteende som kan utgöra en
överträdelse av denna förordning.

Artikel 20
1.
Medlemsstaterna ska fastställa regler om administrativa
sanktioner och andra åtgärder som ska gälla vid överträdelser
av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta alla nöd
vändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. De administ
rativa sanktioner och andra åtgärder som föreskrivs ska vara
effektiva, proportionella och avskräckande.

2.
Senast den 16 maj 2015 ska medlemsstaterna underrätta
kommissionen och Esma om de regler som avses i punkt 1. De
ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om even
tuella ändringar av reglerna.

Artikel 21
1.
Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska, med
beaktande av proportionalitetsprincipen, vidta de lämpliga åt
gärder som avses i punkt 2, när en förvaltare av en godkänd
riskkapitalfond

L 115/15

f) i strid med artikel 7 a inte handlar hederligt, rättvist, eller
med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet när
de bedriver sin verksamhet,

g) i strid med artikel 7 b underlåter att tillämpa lämpliga
riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter,

h) vid upprepade tillfällen underlåter att uppfylla kraven enligt
artikel 12 med avseende på årsredovisningen,

i) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra skyldigheten
att informera investerare i enlighet med artikel 13.

2.
I de fall som avses i punkt 1 ska den behöriga myndig
heten i hemmedlemsstaten vid behov

a) vidta åtgärder för att säkerställa att den berörda förvaltaren
av en godkänd riskkapitalfond uppfyller kraven i artiklarna
5, 6, 7 a, 7 b, 12, 13 och 14,

b) förbjuda användning av beteckningen EuVECA och avföra
den berörda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond från
registret.

3.
Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska utan
dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlems
staterna i enlighet med artikel 14.1 d och Esma om att förval
taren av en godkänd riskkapitalfond avförts från det register
som avses i punkt 2 b i den här artikeln.

a) i strid med artikel 5 underlåter att uppfylla kraven på port
följsammansättning,

b) i strid med artikel 6 marknadsför andelar och aktier i en
godkänd riskkapitalfond till icke-tillåtna investerare,

c) använder beteckningen EuVECA utan att vara registrerad i
enlighet med artikel 14,

4.
Rätten att marknadsföra en eller flera godkända riskkapi
talfonder under beteckningen EuVECA ska med omedelbar ver
kan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga
myndigheten fattar det beslut som avses i punkt 2 b.

Artikel 22
1.
Behöriga myndigheter och Esma ska samarbeta med var
andra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna för
ordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

d) använder beteckningen EuVECA för marknadsföring av fon
der som inte är etablerade i enlighet med artikel 3 b iii,

e) i strid med artikel 14 har blivit registrerad genom att lämna
oriktig information eller på något annat otillbörligt sätt,

2.
Behöriga myndigheter och Esma ska utbyta all infor
mation och dokumentation som krävs för att de ska kunna
fullgöra sina respektive uppgifter enligt denna förordning i en
lighet med förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt för att kon
statera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.
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Artikel 23
1.
Alla personer som arbetar, eller har arbetat, för de behö
riga myndigheterna eller för Esma samt de revisorer och sak
kunniga som de behöriga myndigheterna eller Esma har anlitat
ska vara bundna av tystnadsplikt. Ingen konfidentiell infor
mation som dessa personer mottagit i tjänsten får röjas till
någon annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller
sammanställningar som omöjliggör att enskilda förvaltare av
godkända riskkapitalfonder samt enskilda godkända riskkapital
fonder kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfat
tas av straffrättslig lagstiftning och förfaranden enligt denna
förordning.

2.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte
hindras från att utbyta information i enlighet med denna för
ordning eller annan unionsrätt som är tillämplig på förvaltare av
godkända riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder.

3.
Om de behöriga myndigheterna eller Esma mottar kon
fidentiell information i enlighet med punkt 2, får de endast
använda den vid fullgörandet av sina uppdrag och för administ
rativa och rättsliga förfaranden.

Artikel 24
Vid oenighet mellan medlemsstaters behöriga myndigheter om
en bedömning, handling eller underlåtelse att agera av någon av
de behöriga myndigheterna på ett område där det enligt denna
förordning krävs samarbete och samordning mellan behöriga
myndigheter från fler än en medlemsstat, kan de behöriga myn
digheterna hänvisa ärendet till Esma, som får handla i enlighet
med sina befogenheter enligt artikel 19 i förordning (EU)
nr 1095/2010, såvida oenigheten inte avser artikel 3 b iii eller
artikel 3 d iv i den här förordningen.

KAPITEL IV
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3.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artikel 9.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet
eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen
av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Be
slutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet
datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som
redan har trätt i kraft.

4.
Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska den
samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 9.5 ska
träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har
gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av
tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet
och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före
utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om
att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas
med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 26
1.
Kommissionen ska se över denna förordning i enlighet
med punkt 2. Översynen ska omfatta en allmän granskning
av hur denna förordnings regler har fungerat och vilka erfaren
heter som gjorts vid tillämpningen av dem, bland annat följan
de:

a) I vilken utsträckning beteckningen EuVECA har använts av
förvaltare av godkända riskkapitalfonder i olika medlemssta
ter, antingen inom landet eller på gränsöverskridande basis.

b) Den geografiska och sektoriella fördelningen av de investe
ringar som godkända riskkapitalfonder har gjort.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissio
nen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i
artikel 9.5 ska ges till kommissionen för en period av fyra år
från och med den 15 maj 2013. Kommissionen ska utarbeta en
rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före
utgången av perioden av fyra år. Delegeringen av befogenhet
ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma
längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en
sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden
i fråga.

c) Ändamålsenligheten när det gäller informationskraven i ar
tikel 13, särskilt huruvida dessa är tillräckliga för att investe
rare ska kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

d) Förvaltaren av godkända riskkapitalfonders användning av
olika godkända investeringar och särskilt huruvida det är
nödvändigt att anpassa de godkända investeringarna i denna
förordning.

e) Möjligheten att utvidga marknadsföringen av europeiska
godkända riskkapitalfonder till icke-professionella investerare.
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f) Effektiviteten, proportionaliteten och tillämpningen av ad
ministrativa sanktioner och andra åtgärder som medlemssta
terna fastställer i enlighet med denna förordning.
g) Effekterna av denna förordning på riskkapitalmarknaden.
h) Möjligheten att låta riskkapitalfonder som är etablerade i ett
tredjeland använda beteckningen EuVECA, med beaktande av
erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens rekom
mendation om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att
tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor.
i) Det lämpliga i att komplettera denna förordning med ett
system med förvaringsinstitut.
j) En utvärdering av eventuella hinder som kan ha förhindrat
investeringar i fonder som använder beteckningen EuVECA,
inklusive hur institutionella investerare påverkas av annan
unionsrätt av tillsynskaraktär.
2.

L 115/17

Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av
ett lagstiftningsförslag.
Artikel 27
1.
Senast den 22 juli 2017 ska kommissionen inleda en
översyn av samspelet mellan denna förordning och andra be
stämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras
förvaltare, särskilt de som fastställs i direktiv 2011/61/EU.
Den översynen ska behandla denna förordnings räckvidd. Den
ska samla in uppgifter för att utvärdera om det är nödvändigt
att utvidga räckvidden så att förvaltare av riskkapitalfonder med
totala förvaltade tillgångar som överskrider det tröskelvärde som
fastställs i artikel 2.1 kan bli förvaltare av godkända riskkapi
talfonder i enlighet med denna förordning.
2.
Efter den översyn som avses i punkt 1, och efter samråd
med Esma, ska kommissionen lämna en rapport till Europapar
lamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstift
ningsförslag.

Den översyn som avses i punkt 1 ska genomföras

a) senast den 22 juli 2017 när det gäller leden a–g, i och j, och

Artikel 28
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

b) senast den 22 juli 2015 när det gäller led h.
3.
Efter den översyn som avses i första stycket, och efter
samråd med Esma, ska kommissionen lämna en rapport till

Den ska tillämpas från och med den 22 juli 2013, med un
dantag för artikel 9.5 som ska tillämpas från och med den
15 maj 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 17 april 2013.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

Ordförande

Ordförande

