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Remiss av promemorian Ett likviditetsverktyg för fonder och 
en pilotordning för distribuerad databasteknik 

 

Bankföreningen välkomnar att det föreslås tydligare reglering om användningen av 

swing pricing som likviditetsverktyg och har inget att invända mot de förslag som 

lämnas om bl.a. behörig myndighet och avgiftsuttag när det gäller EU:s förordning 

om en pilotordning för distribuerad databasteknik. Bankföreningen anser dock att 

resonemangen i promemorian i vissa delar bör utvecklas. 

 

Likviditetsverktyg i fondverksamhet 

I promemorian föreslås att Finansinspektionen ska få ge tillstånd att använda swing 

pricing som likviditetsverktyg bara om den metod som används innebär att ett 

justerat fondandelsvärde beräknas och används. Bankföreningen anser att skälen 

för att begränsa vilken metod som ska få användas bör utvecklas. 

 

Bankföreningen efterlyser även ett förtydligande resonemang om hur förvarings-

institut förväntas uppfylla sin översynsfunktion med anledning av att ett fondbolag 

ges möjlighet att använda ett justerat fondandelsvärde, eller eventuellt en annan 

motsvarande metod, efter tillstånd av Finansinspektionen. En viktig aspekt av 

betydelse för översynen är att samtliga kriterier för likviditetsverktygets tillämpning är 

väl definierade och begripliga också för investerarna. En annan aspekt är att över-

synen bör utövas på ett harmoniserat sätt inom EU. Det kan finnas anledning att 

beakta vad ESMA gjort för bedömningar i fråga om översynsfunktionen på andra 

områden, bl.a. när det gäller kontroll av likviditetsstresstest i fonder (ESMA Final 

Report, Guidelines on liquidity stress testing in UCITS and AIFs, s. 45). 

 

En pilotordning för distribuerad databasteknik 

I promemorian saknas en analys av hur EU:s förordning om en pilotordning för 

distribuerad databasteknik förhåller sig till svensk lagstiftning. Regeringen har gett en 

utredning i uppdrag att föreslå nödvändiga lagändringar bl.a. mot bakgrund av att 

tillämpningen av EU-förordningen reser frågor i förhållande till svensk lagstiftning 



 

 

 

 

 

(dir. 2022:59). Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023, samtidigt 

som EU-förordningen blir tillämplig den 23 mars 2023.  

 

Bankföreningen anser att det redan i samband med att kompletterande lagstiftning 

tas fram inför ikraftträdandet av EU-förordningen bör analyseras om det finns frågor i 

förhållande till befintlig svensk lagstiftning som kan medföra konsekvenser för 

investerarskyddet eller berörda företag samt hur det i så fall ska hanteras. Även den 

föreslagna ändringen av definitionen av finansiella instrument bör lämpligen 

kommenteras i ljuset av befintlig lagstiftning på finansmarknadsområdet. 
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