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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 583/2010 

av 1. juli 2010 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til 

nøkkelinformasjon og de vilkår som skal oppfylles når nøkkelinformasjonen eller prospektet 

framlegges i et annet varig medium enn papir eller på et nettsted(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og 

forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 75 nr. 4, artikkel 78 

nr. 7 og artikkel 81 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I direktiv 2009/65/EF angis de hovedprinsipper som bør 

følges ved utarbeiding og framlegging av 

nøkkelinformasjon, herunder krav til form og 

presentasjon, mål, hovedpunkter i opplysninger som 

skal gis, hvem som skal gi opplysninger til hvem, og de 

metoder som skal anvendes for framleggingen. 

Nærmere opplysninger om innhold og form skal 

utarbeides senere ved gjennomføringstiltak, som bør 

være tilstrekkelig spesifikke til å sikre at investorene 

mottar de opplysningene de trenger om særskilte 

fondsstrukturer. 

2)  En forordning er berettiget ettersom bare denne typen 

rettsakt kan sikre at hele innholdet i 

nøkkelinformasjonen harmoniseres. Videre vil et 

nøkkelinformasjonsdokument være mer effektivt 

dersom alle medlemsstater anvender samme krav. Alle 

berørte parter bør dra nytte av harmoniserte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 10.7.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 23. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

bestemmelser om opplysningenes form og innhold, noe 

som sikrer konsekvente og sammenlignbare 

opplysninger om investeringsmuligheter for UCITS-er. 

3)  I noen tilfeller kan nøkkelinformasjonen framlegges mer 

effektivt ved at nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres 

tilgjengelig for investorene på et nettsted, eller ved at 

nøkkelinformasjonsdokumentet vedlegges et annet 

dokument når dette gis til den potensielle investoren. I 

slike tilfeller skal imidlertid den sammenhengen som 

nøkkelinformasjonsdokumentet inngår i, ikke 

undergrave dokumentet eller gi inntrykk av at det er 

reklamemateriell, eller at ledsagende reklamemateriell 

er av like stor eller større betydning for den ikke-

profesjonelle investoren. 

4)  Det er nødvendig å sikre at innholdet i opplysningene er 

relevant, at opplysningene er logisk ordnet, og at språket 

er tilpasset ikke-profesjonelle investorer. Denne 

forordning bør derfor sikre at nøkkelinformasjons-

dokumentet vekker investorenes interesse, og at 

dokumentets form og presentasjon og språkets kvalitet 

og art gjør det lettere å foreta sammenligninger. Denne 

forordning har som formål å sikre at dokumentet har en 

konsekvent form, herunder en felles oppbygning med 

like overskrifter. 

5)  I denne forordning spesifiseres innholdet i 

opplysningene om UCITS-ers investeringsmål og 

investeringspolitikk, slik at investorer lett kan se hvor 

sannsynlig det er at et fond er egnet for deres behov. 

Opplysningene bør derfor angi om avkastning kan 

forventes i form av kapitaløkning, utbetaling av inntekt 

eller en kombinasjon av disse. Beskrivelsen av 

investeringspolitikken bør gi investoren opplysninger 

om UCITS-ets overordnede mål og hvordan disse 
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målene skal nås. Når det gjelder hvilke finansielle 

instrumenter det skal investeres i, er det ikke nødvendig 

å nevne alle instrumenter som kan forekomme, bare de 

som kan få vesentlig innvirkning på UCITS-ers 

resultater. 

6)  I denne forordning fastsettes nærmere regler for hvordan 

risiko- og avkastningsprofilen for investeringen skal 

presenteres, ved at det kreves bruk av en syntetisk 

indikator og et bestemt innhold i forklarende 

beskrivelser av selve indikatoren og av risikoer som 

ikke fanges opp av indikatoren, men som kan få 

vesentlig innvirkning på UCITS-ets risiko- og 

avkastningsprofil. Ved anvendelse av reglene for den 

syntetiske indikatoren bør det tas hensyn til den 

metoden for beregning av syntetisk indikator som er 

utarbeidet av vedkommende myndigheter innenfor 

rammen av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

Forvaltningsselskapet bør på grunnlag av en analyse av 

hvert enkelt fonds særtrekk i hvert enkelt tilfelle avgjøre 

hvilke særskilte risikoer som skal offentliggjøres, idet 

det tas hensyn til behovet for å unngå at dokumentet 

inneholder for mange opplysninger som ikke-

profesjonelle investorer vil ha vanskeligheter med å 

forstå. I tillegg bør den forklarende beskrivelsen av 

risiko- og avkastningsprofilen være av begrenset 

omfang med hensyn til plassen den opptar i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. Det bør være mulig å 

angi krysshenvisninger til UCITS-ets prospekt, der alle 

opplysninger om risikoene offentliggjøres. 

7)  Det bør sikres at det er samsvar mellom beskrivelsen av 

risikoer i nøkkelinformasjonsdokumentet og 

forvaltningsselskapets interne prosesser knyttet til 

risikostyring, fastsatt i samsvar med kommisjonsdirektiv 

2010/43/EU av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med 

hensyn til organisatoriske krav, interessekonflikter, 

forretningsførsel, risikostyring og innholdet i avtalen 

mellom en depotmottaker og et forvaltningsselskap(1). 

For å sikre samsvar bør for eksempel den faste 

risikostyringsfunksjonen, dersom det er relevant, ha 

mulighet for å gjennomgå og kommentere avsnittet om 

risiko- og avkastningsprofilen i nøkkelinformasjons-

dokumentet. 

8)  Denne forordning spesifiserer den felles utformingen av 

presentasjonen og beskrivelsen av gebyrer, herunder 

relevante advarsler, slik at investorene får tilstrekkelige 

opplysninger om hvilke gebyrer de skal betale, og 

gebyrenes andel av kapitalen som faktisk investeres i 

fondet. Ved anvendelse av disse reglene bør det tas 

hensyn til den metoden for beregning av gebyrer som er 

utarbeidet av vedkommende myndigheter innenfor 

rammen av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

  

(1) EUT L 176 av 10.07.2010, s. 42. 

9)  De nærmere regler for presentasjonen av opplysningene 

om tidligere resultater bygger på kravene til slike 

opplysninger i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for 

finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(2). Denne forordning utfyller 

bestemmelsene i direktiv 2004/39/EF gjennom 

innføring av spesifikke krav som er nødvendige for å 

harmonisere opplysningene, slik at det blir lettere å 

sammenligne ulike nøkkelinformasjonsdokumenter. I 

denne forordning fastsettes særlig at bare netto årlig 

avkastning skal vises, i form av et søylediagram. Det 

bør fastsettes bestemmelser om visse sider ved 

presentasjonen av søylediagrammet, herunder de 

begrensede tilfeller der simulerte data kan anvendes. 

10)  Selv om krysshenvisning til opplysninger kan være 

nyttig for investoren, er det helt avgjørende at 

nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder alle 

opplysninger som er nødvendige for at investoren skal 

kunne forstå de vesentlige aspektene ved UCITS-et. 

Dersom det anvendes krysshenvisninger til andre 

informasjonskilder enn prospektet og periodiske 

rapporter, bør det tydelig framgå at prospektet og de 

periodiske rapportene er de viktigste kildene til 

tilleggsopplysninger for investorer, og at 

krysshenvisningene ikke bør nedtone deres betydning. 

11)  Nøkkelinformasjonsdokumentet bør gjennomgås og 

endres etter behov og så ofte som nødvendig for å sikre 

at det fortsatt oppfyller kravene til nøkkelinformasjon 

fastsatt i artikkel 78 nr. 2 og artikkel 79 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF. Forvaltningsselskaper bør i samsvar med 

god praksis kontrollere nøkkelinformasjonsdokumentet 

før de treffer tiltak som kan forventes å resultere i at et 

betydelig antall nye investorer erverver andeler i fondet. 

12)  Det kan være nødvendig å tilpasse 

nøkkelinformasjonens form eller innhold i særskilte 

tilfeller. Denne forordning tilpasser derfor de 

alminnelige bestemmelser som gjelder for alle UCITS-

er, slik at det tas hensyn til den særskilte situasjonen for 

visse typer UCITS-er, det vil si foretak som har ulike 

investeringsavdelinger eller aksjeklasser, foretak med 

fond i fond-strukturer, foretak med 

mottakerfond/tilføringsfond-strukturer og foretak som er 

strukturerte, for eksempel kapitalbeskyttede eller andre 

sammenlignbare UCITS-er.  

  

(2) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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13)  Når det gjelder UCITS-er som har ulike aksjeklasser, 

bør det ikke kreves at det framlegges et eget 

nøkkelinformasjonsdokumentet for hver aksjeklasse, 

forutsatt at dette ikke skader investorenes interesser. 

Opplysninger om to eller flere klasser kan kombineres i 

ett enkelt nøkkelinformasjonsdokument bare dersom det 

lar seg gjøre uten at dokumentet blir for komplisert eller 

for langt. Et alternativ er å velge ut en representativ 

klasse, men bare i tilfeller der klassene er tilstrekkelig 

like til at opplysningene om den representative klassen 

blir rettvisende, klare og ikke villedende med hensyn til 

den representerte klassen. Ved vurderingen av om 

opplysningene ved bruk av en representativ klasse er 

rettvisende, klare og ikke villedende, bør det tas hensyn 

til UCITS-ets særtrekk, forskjellene mellom de enkelte 

klassene og de valgmuligheter som den enkelte investor 

eller investorgruppe har. 

14)  I forbindelse med fond i fond bør det være en riktig 

balanse mellom opplysningene om UCITS-et som 

investoren investerer i, og opplysningene om UCITS-ets 

underliggende fond. Nøkkelinformasjonsdokumentet for 

et fond i fond bør derfor utarbeides med utgangspunkt i 

at investoren ikke ønsker eller trenger detaljerte 

opplysninger om de enkelte trekk ved alle de 

underliggende fondene, som uansett må forventes å 

variere over tid dersom UCITS-et forvaltes aktivt. For at 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal kunne gi effektive 

opplysninger om fond i fonds mål og 

investeringspolitikk, risikofaktorer og gebyrstruktur, bør 

imidlertid de underliggende fondenes særtrekk framgå. 

15)   Når det gjelder mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, 

bør beskrivelsen av tilføringsfondets risiko- og 

avkastningsprofil ikke skille seg vesentlig fra 

beskrivelsen i den tilsvarende delen i mottakerfondets 

nøkkelinformasjonsdokument, slik at tilføringsfondet 

kan kopiere opplysninger fra mottakerfondets 

nøkkelinformasjonsdokument når det er relevant. Disse 

opplysningene bør imidlertid utfylles med relevante 

forklaringer eller behørig tilpasses i tilfeller der 

ytterligere eiendeler som innehas av tilføringsfondet, 

kan endre risikoprofilen i forhold til mottakerfondet, 

idet det tas hensyn til innebygd risiko i de ytterligere 

eiendelene, for eksempel dersom det anvendes derivater. 

Tilføringsfondets investorer bør underrettes om de 

samlede kostnadene for investering i tilføringsfondet og 

mottakerfondet. 

16)  Når det gjelder strukturerte UCITS-er, for eksempel 

kapitalbeskyttede og andre sammenlignbare UCITS-er, 

kreves framlegging av framtidige resultatscenarioer i 

stedet for opplysninger om tidligere resultater. Med 

framtidige resultatscenarioer menes at fondets 

forventede avkastning skal beregnes ut fra positive, 

negative eller nøytrale hypoteser om 

markedsforholdene. Scenarioene bør velges slik at de 

gir et reelt bilde av alle mulige resultater av anvendelsen 

av formelen. 

17)  Når nøkkelinformasjonen og prospektet skal gjøres 

tilgjengelig gjennom et annet varig medium enn papir 

eller på et nettsted, er det nødvendig med ytterligere 

sikkerhetstiltak med hensyn til investorvern for å sikre 

at investorene mottar opplysninger i en form som er 

relevant for deres behov, og for å opprettholde de 

framlagte opplysningenes integritet, hindre endringer 

som gjør dem vanskeligere å forstå og mindre effektive, 

og unngå at opplysningene manipuleres eller endres av 

uautoriserte personer. Denne forordning inneholder en 

henvisning til bestemmelser om varige medier fastsatt i 

kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF med hensyn til organisatoriske krav til og 

vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av 

begreper for nevnte direktivs formål(1) for å sikre 

likebehandling av investorer og like konkurransevilkår i 

finanssektoren. 

18)  For å gjøre det mulig for forvaltningsselskaper og 

investeringsselskaper å tilpasse seg de nye kravene i 

denne forordning på en effektiv og formålstjenlig måte, 

bør ikrafttredelsesdatoen for denne forordning være den 

samme som datoen for innarbeiding av direktiv 

2009/65/EF. 

19)  Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(2), er rådspurt med 

hensyn til teknisk rådgivning. 

20)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG ALMINNELIGE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av artikkel 75 nr. 2, artikkel 78 nr. 2-5 og 

artikkel 81 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 2 

Alminnelige prinsipper 

1.  Kravene fastsatt i denne forordning får anvendelse på alle 

forvaltningsselskaper med hensyn til de UCITS-er de forvalter. 

2.  Denne forordning får anvendelse på alle 

investeringsselskaper som ikke har utpekt et 

forvaltningsselskap som har tillatelse i henhold til direktiv 

2009/65/EF.  

  

(1) EUT L 241 av 2.9.2006, s. 26. 

(2) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 
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Artikkel 3 

Prinsipper for dokumentet med nøkkelinformasjon for 

investorer 

1.  I denne forordning gis en uttømmende beskrivelse av 

formen på og innholdet i dokumentet med nøkkelinformasjon 

for investorer (heretter kalt «nøkkelinformasjonsdokumentet»). 

Med mindre noe annet er fastsatt i denne forordning, skal ingen 

andre opplysninger eller erklæringer inngå. 

2.  Nøkkelinformasjonen skal være rettvisende, klar og ikke 

villedende. 

3.  Nøkkelinformasjonsdokumentet skal framlegges på en 

måte som sikrer at investorene kan skille det fra annet materiell. 

Det skal særlig ikke framlegges eller leveres på en måte som 

kan føre til at investorer anser det som mindre viktig enn andre 

opplysninger om UCITS-et og dets risikoer og fordeler. 

KAPITTEL II 

FORM PÅ OG PRESENTASJON AV NØKKELINFORMASJON 

AVSNITT 1 

Dokumentets tittel, opplysningenes rekkefølge og avsnittenes 

overskrifter 

Artikkel 4 

Dokumentets tittel og innhold 

1.  Opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

presenteres i rekkefølgen fastsatt i nr. 2-13. 

2.  Tittelen «Nøkkelinformasjon» skal være godt synlig 

øverst på nøkkelinformasjonsdokumentets første side. 

3.  En forklaring skal følge rett under tittelen. Den skal lyde: 

«Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette 

fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Opplysningene 

kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere å forstå fondets 

art og de risikoene som er knyttet til investering i det. Du bør 

lese det, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om å 

investere eller ikke.» 

4.  Identifiseringen av UCITS-et, herunder aksjeklasse eller 

investeringsavdeling, skal angis tydelig. For 

investeringsavdelinger eller aksjeklasser skal UCITS-ets navn 

følge etter investeringsavdelingens eller aksjeklassens navn. 

Dersom UCITS-et, investeringsavdelingen eller aksjeklassen 

har et kodenummer, skal dette inngå som del av UCITS-ets 

identifisering. 

5.  Forvaltningsselskapets navn skal angis. 

6.  Dersom forvaltningsselskapet av rettslige, administrative 

eller markedsføringsmessige grunner inngår i et konsern, kan i 

tillegg konsernets navn angis. Foretakslogoer kan også inngå, 

forutsatt at de ikke hindrer investoren i å forstå de vesentlige 

aspektene ved investeringen eller reduserer investorens 

mulighet til å sammenligne investeringsprodukter. 

7.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Mål og investeringspolitikk», omfatte 

opplysningene som er angitt i kapittel III avsnitt 1 i denne 

forordning. 

8.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Risiko- og avkastningsprofil», omfatte 

opplysningene som er angitt i kapittel III avsnitt 2 i denne 

forordning. 

9.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Gebyrer», omfatte opplysningene som er angitt i 

kapittel III avsnitt 3 i denne forordning. 

10.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Tidligere resultater», omfatte opplysningene som 

er angitt i kapittel III avsnitt 4 i denne forordning. 

11.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Praktiske opplysninger», omfatte opplysningene 

som er angitt i kapittel III avsnitt 5 i denne forordning. 

12.  Nærmere opplysninger om tillatelse skal gis i form av 

følgende tekst: 

«Dette fondet har tillatelse i [medlemsstatens navn] og er 

under tilsyn av [vedkommende myndighets navn].» 

Dersom UCITS-et forvaltes av et forvaltningsselskap som 

utøver rettigheter i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/65/EF, 

tilføyes følgende tekst: 

«[Forvaltningsselskapets navn] har tillatelse i [medlemsstatens 

navn] og er under tilsyn av [vedkommende myndighets navn].» 

13.  Opplysninger om offentliggjøring skal gis i form av 

følgende tekst: 

«Denne nøkkelinformasjonen er nøyaktig per [dato for 

offentliggjøring].» 

AVSNITT 2 

Språk, lengde og presentasjon 

Artikkel 5 

Presentasjon og språk 

1.  Et nøkkelinformasjonsdokument skal 

a)  presenteres og utformes slik at det er lett å lese, med 

tilstrekkelig store, lesbare bokstaver,  
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b)  være klart formulert og skrevet på et språk som gjør det 

lettere for investoren å forstå opplysningene som formidles, 

særlig 

i)  ved bruk av et tydelig, kortfattet og forståelig språk, 

ii)  ved at det ikke anvendes sjargong, 

iii)  ved at det anvendes dagligspråk i stedet for tekniske 

begreper, der dette er mulig,  

c)  rette oppmerksomheten mot den nøkkelinformasjonen 

investorer har behov for. 

2.  Dersom det brukes farger, skal de ikke gjøre det 

vanskeligere å forstå opplysningene i tilfeller der 

nøkkelinformasjonsdokumentet skrives ut eller kopieres i svart-

hvitt. 

3.  Dersom foretakslogoen til forvaltningsselskapet eller 

konsernet det tilhører, benyttes, skal den ikke avlede investoren 

eller tilsløre teksten. 

Artikkel 6 

Lengde 

Nøkkelinformasjonsdokumentet skal utgjøre høyst to A4-sider 

når det skrives ut. 

KAPITTEL III 

INNHOLDET I DE ENKELTE AVSNITT I 

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET 

AVSNITT 1 

Mål og investeringspolitikk 

Artikkel 7 

Beskrivelsens innhold 

1.  Beskrivelsen i avsnittet «Mål og investeringspolitikk» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal omfatte de vesentlige 

særtrekk ved UCITS-et som en investor bør underrettes om, 

selv om disse særtrekkene ikke er del av beskrivelsen av mål og 

investeringspolitikk i prospektet, herunder 

a)  de viktigste kategoriene av finansielle instrumenter som kan 

inngå i investeringen, 

b)  investorens mulighet til å anmode om innløsning av andeler 

i UCITS-er, med nærmere angivelse av hyppigheten for 

handelen med andeler, 

c)  om UCITS-et har et bestemte mål for ulike næringssektorer, 

geografiske sektorer eller andre markedssektorer eller for 

særskilte eiendelsklasser, 

d)  om UCITS-et gir mulighet for skjønnsmessige valg i 

forbindelse med investeringen som skal foretas, og om 

dette omfatter eller forutsetter en henvisning til en 

referanseverdi, og i så fall hvilken, 

e)  om utbytte utbetales eller gjeninvesteres. 

Med hensyn til bokstav d) skal det, dersom det vises til en 

referanseverdi, angis i hvilket omfang det er tillatt å avvike fra 

denne referanseverdien. Dersom UCITS-et har som mål at en 

indeks skal følges, skal dette angis. 

2.  Beskrivelsen nevnt i nr. 1 skal, dersom det er relevant, 

omfatte følgende opplysninger: 

a)  dersom UCITS-et investerer i obligasjoner, en angivelse av 

om de er utstedt av et foretak, en stat eller andre enheter, 

og, dersom det er relevant, eventuelle minstekrav til 

kredittvurdering, 

b)  dersom UCITS-et er et strukturert fond, en enkel 

beskrivelse av alle aspekter som er nødvendige for å få en 

riktig forståelse av avkastningen og de faktorer som 

forventes å påvirke resultatet, herunder, ved behov, 

henvisninger til nærmere opplysninger i prospektet om 

algoritmen og hvordan den virker, 

c)  dersom valget av eiendeler styres av særskilte kriterier, en 

beskrivelse av kriteriene, for eksempel «vekst», «verdi» 

eller «stort utbytte», 

d)  dersom det anvendes særskilte kapitalforvaltningsmetoder, 

for eksempel sikring, arbitrasje eller finansiell giring, en 

enkel beskrivelse av de faktorer som forventes å påvirke 

UCITS-ets resultat, 

e)  dersom porteføljens transaksjonskostnader kan forventes å 

påvirke avkastningen vesentlig som følge av UCITS-ets 

strategi, en erklæring om at dette er tilfelle, der det også 

framgår tydelig at porteføljens transaksjonskostnader 

dekkes gjennom fondets eiendeler i tillegg til gjennom 

gebyrene fastsatt i avsnitt 3 i dette kapittel, 

f)  dersom en minste anbefalte investeringsperiode for andeler i 

UCITS-et er angitt enten i prospektet eller i 

markedsføringsmateriell, eller dersom det er angitt at en 

minste investeringsperiode er en vesentlig faktor i 

investeringsstrategien, en tekst med følgende ordlyd: 

«Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som 

planlegger å trekke pengene sine ut i løpet av [tidsrom].» 

3.  I opplysningene som er angitt i nr. 1 og 2, skal det skilles 

mellom brede kategorier av investeringer i henhold til nr. 1 

bokstav a) og c) og nr. 2 bokstav a) og den metoden 

forvaltningsselskapene anvender for disse investeringene i 

henhold til nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav b)-d).  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/253 

 

4.  Avsnittet «Mål og investeringspolitikk» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet kan inneholde andre 

opplysninger enn dem som er angitt i nr. 2, herunder en 

beskrivelse av UCITS-ets investeringsstrategi, dersom disse 

opplysningene er nødvendige for å gi en relevant beskrivelse av 

UCITS-ets mål og investeringspolitikk. 

AVSNITT 2 

Risiko- og avkastningsprofil 

Artikkel 8 

Beskrivelse av mulige risikoer og avkastninger, herunder 

bruk av en indikator 

1.  Avsnittet «Risiko- og avkastningsprofil» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal inneholde en syntetisk 

indikator og i tillegg 

a)  en forklarende beskrivelse av indikatoren og dens viktigste 

begrensninger, 

b)  en forklarende beskrivelse av risikoer som er av avgjørende 

betydning for UCITS-et, men som den syntetiske 

indikatoren ikke fanger opp i tilstrekkelig grad. 

2.  Den syntetiske indikatoren nevnt i nr. 1 skal vises som en 

rekke av kategorier på en numerisk skala, der UCITS-et er 

tilknyttet en av kategoriene. Presentasjonen av den syntetiske 

indikatoren skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I. 

3.  Beregningen av den syntetiske indikatoren nevnt i nr. 1 og 

eventuelle senere endringer av den skal dokumenteres i 

tilstrekkelig grad. 

Forvaltningsselskaper skal oppbevare disse beregningene i 

minst fem år. For strukturerte fond skal denne perioden 

forlenges til fem år etter forfall. 

4.  Den forklarende beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal 

omfatte følgende opplysninger: 

a)  en erklæring om at historiske data, som for eksempel brukes 

ved beregning av den syntetiske indikatoren, ikke 

nødvendigvis gir et pålitelig bilde av UCITS-ets framtidige 

risikoprofil, 

b)  en erklæring om at den angitte risiko- og 

avkastningskategorien ikke nødvendigvis forblir uendret, 

og at kategoriseringen av UCITS-et kan endre seg med 

tiden, 

c)  en erklæring om at den laveste kategorien ikke innebærer 

en risikofri investering, 

d)  en kort forklaring på hvorfor UCITS-et tilhører en bestemt 

kategori, 

e)  nærmere opplysninger om UCITS-ets eventuelle 

kapitalgaranti eller kapitalbeskyttelse med hensyn til art, 

tidsrammer og omfang, herunder mulige virkninger av at 

andeler innløses utenfor garanti- eller beskyttelsesperioden. 

5.  Den forklarende beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal, 

dersom risikoene er betydelige, omfatte følgende 

risikokategorier: 

a)  kredittrisiko, dersom en vesentlig del av investeringen 

omfatter obligasjoner, 

b)  likviditetsrisiko, dersom en vesentlig del av investeringen 

omfatter finansielle instrumenter som i seg selv er 

tilstrekkelig likvide, men som under visse omstendigheter 

likevel kan ha relativt lav likviditet og dermed påvirke 

UCITS-ets samlede likviditetsrisiko, 

c)  motpartsrisiko, dersom et fond er omfattet av en garanti fra 

tredjemann, eller dersom fondets investeringsengasjement i 

vesentlig grad er oppnådd gjennom en eller flere avtaler 

med en motpart, 

d)  operasjonelle risikoer og risikoer knyttet til oppbevaring av 

eiendeler, 

e)  virkningen på UCITS-ets risikoprofil av finansielle metoder 

som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav g) i direktiv 

2009/65/EF, for eksempel derivatkontrakter, dersom disse 

metodene anvendes for å skape, øke eller redusere 

engasjementet mot underliggende eiendeler. 

Artikkel 9 

Prinsipper for identifisering, beskrivelse og presentasjon av 

risikoer 

Identifiseringen og beskrivelsen av risikoer nevnt i artikkel 8 

nr. 1 bokstav b) skal være i samsvar med den interne prosessen 

for identifisering, måling og overvåking av risiko som UCITS-

ets forvaltningsselskap har innført i samsvar med direktiv 

2010/43/EU. Dersom forvaltningsselskapet forvalter flere enn 

ett UCITS, skal risikoene identifiseres og beskrives på en 

enhetlig måte. 

AVSNITT 3 

Gebyrer 

Artikkel 10 

Presentasjon av gebyrer 

1.  Avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet 

skal presentere gebyrene i form av en tabell som fastsatt i 

vedlegg II. 

2.  Tabellen nevnt i nr. 1 skal fylles ut i samsvar med 

følgende krav: 

a)  tegnings- og innløsningsgebyrene skal begge være den 

høyeste prosentsats som kan belastes investorens tilsagn om 

kapitalinnskudd i UCITS-et,  



Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

b)  ett enkelt tall skal vise gebyrene som belastes UCITS-et i 

løpet av et år, angitt som de «løpende gebyrer», som 

tilsvarer alle årlige gebyrer og andre betalinger som tas ut 

fra UCITS-ets eiendeler i løpet av den angitte perioden, og 

som er basert på tallene fra foregående år, 

c)  tabellen skal angi og beskrive alle gebyrer som belastes 

UCITS-et under visse særlige omstendigheter, 

beregningsgrunnlaget for gebyret og når gebyret får 

anvendelse. 

Artikkel 11 

Beskrivelse av gebyrer og en erklæring om gebyrenes 

betydning 

1.  Avsnittet «Gebyrer» skal inneholde en forklarende 

beskrivelse av hvert av gebyrene som angis i tabellen, herunder 

følgende opplysninger: 

a)  med hensyn til tegnings- og innløsningsgebyrer: 

i)  det skal klart framgå at de angitte gebyrene alltid er de 

høyeste mulige, og at investoren i noen tilfeller kan 

betale mindre, 

ii)  en erklæring om at investoren kan få opplyst de 

faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene ved 

henvendelse til sin økonomiske rådgiver eller 

distributør, 

b)  når det gjelder «løpende gebyrer», skal det være en 

erklæring om at beløpet for løpende gebyrer er basert på 

utgiftene i foregående år, året som ble avsluttet [måned/år], 

og at beløpet derfor kan variere fra år til år. 

2.  Avsnittet «Gebyrer» skal inneholde en erklæring om 

gebyrenes betydning, der det tydelig framgår at gebyrene som 

investorene betaler, brukes til å betale kostnader knyttet til 

driften av UCITS-et, herunder kostnadene for markedsføring og 

distribusjon av UCITS-ets andeler, og at disse gebyrene 

reduserer investeringens mulige vekst. 

Artikkel 12 

Ytterligere krav 

1.  Alle deler av gebyrstrukturen skal presenteres så klart som 

mulig for at investorene skal kunne vurdere den samlede 

virkningen av gebyrene. 

2.  Dersom porteføljens transaksjonskostnader kan forventes 

å påvirke avkastningen vesentlig som følge av UCITS-ets 

strategi, skal dette angis i avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk», som beskrevet i artikkel 7 nr. 2 

bokstav e). 

3.  Resultatavhengige gebyrer skal angis i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav c). Det resultatavhengige gebyret som 

ble belastet UCITS-et i det seneste regnskapsår, skal angis i 

prosent. 

Artikkel 13 

Særlige tilfeller 

1.  Dersom et nytt UCITS ikke klarer å oppfylle kravene i 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og artikkel 11 nr. 1 bokstav b), skal 

de løpende gebyrene anslås på grunnlag av forventede samlede 

gebyrer. 

2.  Nummer 1 får ikke anvendelse i følgende tilfeller: 

a)  for fond som krever et fast samlet gebyr, der dette beløpet 

skal angis i stedet, 

b)  for fond som fastsetter et tak for beløpet eller et høyeste 

beløp som kan kreves, der dette beløpet skal angis i stedet, 

forutsatt at forvaltningsselskapet forplikter seg til å 

respektere det offentliggjorte beløpet og til selv å dekke 

eventuelle kostnader som innebærer en overskridelse. 

Artikkel 14 

Krysshenvisning 

Avsnittet «Gebyrer» skal, dersom det er relevant, inneholde en 

krysshenvisning til de deler av UCITS-ets prospekt som gir 

nærmere opplysninger om gebyrer, herunder opplysninger om 

resultatavhengige gebyrer og hvordan de beregnes. 

AVSNITT 4 

Tidligere resultater 

Artikkel 15 

Presentasjon av tidligere resultater 

1.  Opplysningene om UCITS-ets tidligere resultater skal 

presenteres i et søylediagram som omfatter UCITS-ets 

resultater de seneste ti år. 

Søylediagrammet nevnt i første ledd skal være av en størrelse 

som gjør det lett å lese, men skal under ingen omstendighet 

oppta mer enn en halv side i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

2.  UCITS-er som har drevet virksomhet i mindre enn fem 

hele kalenderår, skal i presentasjonen angi resultatene fra bare 

de fem seneste år. 

3.  År som det ikke finnes tilgjengelige data for, skal vises 

som tomme felter, kun med datoen angitt. 

4.  For UCITS-er som ennå ikke har opplysninger om 

resultater for et helt kalenderår, skal det i en erklæring angis at 

det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å gi 

investorene et nyttig bilde av tidligere resultater.  
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5.  Søylediagrammet skal utfylles med tydelige merknader 

som 

a)  advarer om at det har begrenset verdi som indikasjon på 

framtidige resultater, 

b)  kort angir hvilke gebyrer og avgifter som inngår i eller er 

utelatt fra beregningen av tidligere resultater, 

c)  angir i hvilket år fondet ble opprettet, 

d)  angir i hvilken valuta de tidligere resultatene er beregnet. 

Kravet fastsatt i bokstav b) får ikke anvendelse på UCITS-er 

som ikke har tegnings- eller innløsningsgebyrer. 

6.  Et nøkkelinformasjonsdokumentet skal ikke inneholde 

opplysninger om tidligere resultater fra deler av inneværende 

kalenderår. 

Artikkel 16 

Metode for beregning av tidligere resultater 

Tidligere resultater skal beregnes på grunnlag av UCITS-ets 

netto andelsverdi, og de skal beregnes ut fra antakelsen om at 

fondets eventuelle inntekter som kan fordeles fritt, er 

gjeninvestert. 

Artikkel 17 

Virkning og håndtering av vesentlige endringer 

1.  Selv om det har vært vesentlige endringer i UCITS-ets 

mål og investeringspolitikk i perioden som søylediagrammet 

nevnt i artikkel 15 omfatter, skal UCITS-ets resultater før de 

vesentlige endringens fortsatt vises. 

2.  Perioden før de vesentlige endringene nevnt i nr. 1 skal 

angis i søylediagrammet og merkes med en klar advarsel om at 

resultatene ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger 

foreligger. 

Artikkel 18 

Anvendelse av en referanseverdi ved siden av tidligere 

resultater 

1.  Dersom det vises til en referanseverdi i avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk» i nøkkelinformasjonsdokumentet, skal en 

søyle som viser resultatet for den referanseverdien, inngå i 

diagrammet ved siden av hver søyle som viser UCITS-ets 

tidligere resultater. 

2.  For UCITS-er som ikke har opplysninger om tidligere 

resultater for de fem eller ti årene som kreves, skal 

referanseverdien ikke vises for de årene da UCITS-et ikke 

eksisterte. 

Artikkel 19 

Anvendelse av «simulerte» data for tidligere resultater 

1.  Simulerte resultater for perioden før opplysninger var 

tilgjengelige, skal tillates bare i følgende tilfeller, forutsatt at de 

anvendes på en rettvisende, klar og ikke villedende måte: 

a)  et eksisterende UCITS eller en eksisterende 

investeringsavdeling kan simulere resultatene for en ny 

aksjeklasse ved hjelp av resultatene for en annen klasse, 

forutsatt at de to klassene ikke skiller seg vesentlig fra 

hverandre med hensyn til andelen i UCITS-ets eiendeler, 

b)  et tilføringsfond kan simulere sine resultater ved hjelp av 

mottakerfondets resultater, forutsatt at ett av følgende vilkår 

er oppfylt: 

i)  tilføringsfondets strategi og mål tillater ikke andre 

eiendeler enn andeler i mottakerfondet og ytterligere 

likvide midler, 

ii)  tilføringsfondets egenskaper skiller seg ikke vesentlig 

fra mottakerfondets. 

2.  I alle tilfeller der resultatene er simulert i samsvar med 

nr. 1, skal det i søylediagrammet tydelig framgå at resultatene 

er simulerte. 

3.  Et UCITS som endrer sin rettslige status, men som fortsatt 

er etablert i samme medlemsstat, skal beholde opplysningene 

om tidligere resultater bare dersom vedkommende myndighet i 

medlemsstaten anser det rimelig å anta at endringen av status 

ikke vil påvirke UCITS-ets resultater. 

4.  Ved fusjoner i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav p)  

i) og iii) i direktiv 2009/65/EF skal bare det overtakende  

UCITS-ets tidligere resultater beholdes i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

AVSNITT 5 

Praktiske opplysninger og krysshenvisninger 

Artikkel 20 

Innholdet i avsnittet «Praktiske opplysninger» 

1.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal inneholde følgende 

opplysninger som er relevante for investorer i alle 

medlemsstater der UCITS-et markedsføres: 

a)  depotmottakerens navn, 

b)  angivelse av hvor og hvordan det kan innhentes ytterligere 

opplysninger om UCITS-et, kopier av prospektet og seneste 

årsrapport samt eventuell påfølgende halvårsrapport, med 

opplysninger om hvilke språk disse dokumentene er 

tilgjengelige på, og at de kan fås kostnadsfritt,  
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c)  angivelse av hvor og hvordan det er mulig å få andre 

praktiske opplysninger, herunder om de seneste prisene på 

andeler, 

d)  en erklæring om at skattelovgivningen i UCITS-ets 

hjemstat kan påvirke investorens personlige skattemessige 

situasjon, 

e)  følgende erklæring: 

«[Investeringsselskapets eller forvaltningsselskapets navn] kan 

holdes ansvarlig bare dersom opplysninger i dette dokumentet 

er villedende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante 

delene i UCITS-ets prospekt.» 

2.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet utarbeides for et 

UCITS' investeringsavdeling, skal avsnittet «Praktiske 

opplysninger» omfatte opplysningene angitt i artikkel 25 nr. 2, 

herunder opplysninger om investorens rett til å bytte mellom 

avdelinger. 

3.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i nøkkelinformasjons-

dokumentet skal, dersom det er relevant, inneholde de 

opplysninger som kreves om tilgjengelige aksjeklasser i 

henhold til artikkel 26. 

Artikkel 21 

Anvendelse av krysshenvisninger til andre 

informasjonskilder 

1.  Krysshenvisninger til andre informasjonskilder, herunder 

prospektet og årsrapporter eller halvårsberetninger, kan inngå i 

nøkkelinformasjonsdokumentet, forutsatt at alle opplysninger 

som er avgjørende for at investorene skal forstå de viktigste 

aspektene ved investeringen, inngår i selve 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Krysshenvisninger til UCITS-ets eller forvaltningsselskapets 

nettsted skal være tillatt, herunder til en del av et slikt nettsted 

som inneholder prospektet og de periodiske rapportene. 

2.  Krysshenvisninger nevnt i nr. 1 skal føre investoren til det 

særskilte avsnittet i den relevante informasjonskilden. Det kan 

brukes flere ulike krysshenvisninger i nøkkelinformasjons-

dokumentet, men det skal være så få som mulig av dem. 

AVSNITT 6 

Gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentet 

Artikkel 22 

Gjennomgåelse av nøkkelinformasjon 

1.  Et forvaltningsselskap eller investeringsselskap skal sikre 

at en gjennomgåelse av nøkkelinformasjonen foretas minst hver 

tolvte måned. 

2.  En gjennomgåelse skal foretas før en eventuell foreslått 

endring av investeringsselskapets prospekt, fondsregler eller 

stiftelsesdokument, dersom disse endringene ikke har vært 

gjenstand for en gjennomgåelse som omhandlet i nr. 1. 

3.  En gjennomgåelse skal foretas før eller etter eventuelle 

endringer som anses som vesentlige for opplysningene i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 23 

Offentliggjøring av den reviderte utgaven 

1.  Når en gjennomgåelse omhandlet i artikkel 22 viser at 

nøkkelinformasjonsdokumentet må endres, skal den reviderte 

utgaven umiddelbart gjøres tilgjengelig. 

2.  Dersom en endring i nøkkelinformasjonsdokumentet var 

det forventede resultatet av en beslutning tatt av 

forvaltningsselskapet, herunder endringer i 

investeringsselskapets prospekt, fondsregler eller 

stiftelsesdokument, skal den reviderte utgaven av 

nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres tilgjengelig før disse 

endringene trer i kraft. 

3.  Et nøkkelinformasjonsdokument med en behørig revidert 

presentasjon av UCITS-ets tidligere resultater skal gjøres 

tilgjengelig senest 35 virkedager etter 31. desember hvert år. 

Artikkel 24 

Vesentlige endringer av gebyrstrukturen 

1.  Opplysningene om gebyrer skal gjenspeile alle endringer 

av gebyrstrukturen som fører til en økning av det høyeste 

tillatte beløpet for engangsgebyrer som investoren skal betale 

direkte. 

2.  Dersom de «løpende gebyrer» beregnet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) ikke lenger er pålitelige, skal 

forvaltningsselskapet i stedet anslå et beløp for «løpende 

gebyrer» som det på rimelig grunnlag anser som en indikasjon 

på det beløpet UCITS-et kan forventes å skulle betale i 

framtiden. 

Endringen av grunnlaget meddeles i form av følgende 

erklæring: 

«Beløpet for løpende gebyrer som angis her, er et estimat. 

[Forklar kort hvorfor det anvendes et estimat i stedet for et 

beløp beregnet i ettertid.] Nærmere opplysninger om de 

nøyaktige gebyrene vil bli gitt i UCITS-ets årsrapport for hvert 

regnskapsår.»  
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KAPITTEL IV 

UCITS-ER MED SÆRLIGE STRUKTURER 

AVSNITT 1 

Investeringsavdelinger 

Artikkel 25 

Investeringsavdelinger 

1.  Dersom et UCITS består av to eller flere 

investeringsavdelinger, skal det utarbeides et eget 

nøkkelinformasjonsdokument for hver avdeling. 

2.  Hvert nøkkelinformasjonsdokument omhandlet i nr. 1 skal 

i avsnittet «Praktiske opplysninger» inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  at nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver en avdeling i et 

UCITS, og, dersom det er tilfelle, at prospektet og 

periodiske rapporter utarbeides for hele det UCITS-et som 

er angitt i begynnelsen av nøkkelinformasjonsdokumentet, 

b)  om hver avdelings eiendeler og forpliktelser er atskilt ved 

lov, og hvordan dette kan påvirke investoren, 

c)  om investoren har rett til å bytte sin investering i andeler i 

én avdeling med andeler i en annen avdeling, og, dersom 

det er tilfelle, hvor opplysninger om utøvelsen av denne 

retten kan innhentes. 

3.  Dersom forvaltningsselskapet fastsetter et gebyr som 

investoren skal betale for å bytte sin investering i samsvar med 

nr. 2 bokstav c), og dette gebyret skiller seg fra standardgebyret 

for kjøp og salg av andeler, skal dette gebyret angis for seg i 

avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

AVSNITT 2 

Aksjeklasser 

Artikkel 26 

Nøkkelinformasjonsdokument for aksjeklasser 

1.  Dersom et UCITS består av flere enn én klasse av andeler 

eller aksjer, skal det utarbeides et nøkkelinformasjonsdokument 

for hver klasse av andeler eller aksjer. 

2.  Nøkkelinformasjon som er relevant for to eller flere 

klasser i det samme UCITS-et, kan samles i ett enkelt 

nøkkelinformasjonsdokument, forutsatt at dette dokumentet 

oppfyller alle kravene fastsatt i kapittel II avsnitt 2, herunder 

kravet om lengde. 

3.  Forvaltningsselskapet kan velge én klasse som skal 

representere en eller flere andre klasser i UCITS-et, forutsatt at 

valget er rettvisende, klart og ikke villedende for mulige 

investorer i de andre klassene. I slike tilfeller skal avsnittet 

«Risiko- og avkastningsprofil» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet inneholde en beskrivelse av 

vesentlige risikoer knyttet til de andre klassene som 

representeres. Et nøkkelinformasjonsdokument som er basert på 

den representative klassen, kan gis til investorer i de andre 

klassene. 

4.  Uensartede klasser skal ikke samles i en sammensatt 

representativ klasse som omhandlet i nr. 3. 

5.  Forvaltningsselskapet skal føre et register over hvilke 

klasser som representeres av den representative klassen 

omhandlet i nr. 3, og angi begrunnelsen for dette valget. 

Artikkel 27 

Avsnittet om praktiske opplysninger 

Avsnittet «Praktiske opplysninger» i nøkkelinformasjons-

dokumentet skal, dersom det er relevant, utfylles med en 

angivelse av hvilken klasse som er valgt ut som representativ, 

der det benyttes den betegnelsen som brukes for klassen i 

UCITS-ets prospekt. 

I dette avsnittet skal det også angis hvor investorer kan innhente 

opplysninger om UCITS-ets øvrige klasser som markedsføres i 

deres medlemsstat. 

AVSNITT 3 

Fond i fond 

Artikkel 28 

Avsnittet om mål og investeringspolitikk 

Dersom UCITS-et investerer en vesentlig del av sine eiendeler i 

andre UCITS-er eller andre foretak for kollektiv investering 

som omhandlet i artikkel 50 nr. 1 bokstav e) i direktiv 

2009/65/EF, skal beskrivelsen av dette UCITS-ets mål og 

investeringspolitikk i nøkkelinformasjonsdokumentet omfatte 

en kort forklaring på hvordan andre foretak for kollektiv 

investering løpende velges ut. 

Artikkel 29 

Risiko- og avkastningsprofil 

I den forklarende beskrivelsen av risikofaktorer nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 bokstav b) skal det tas hensyn til de risikoer som 

er knyttet til hvert underliggende foretak for kollektiv 

investering, dersom det er sannsynlig at de er vesentlige for 

UCITS-et som helhet.  
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Artikkel 30 

Avsnittet om gebyrer 

I beskrivelsen av gebyrer skal det tas hensyn til eventuelle 

gebyrer som påløper for UCITS-et når det investerer i de 

underliggende foretakene for kollektiv investering. Særlig skal 

eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer og løpende gebyrer 

som kreves av de underliggende foretakene for kollektiv 

investering, gjenspeiles i UCITS-ets beregning av sine egne 

løpende gebyrer. 

AVSNITT 4 

Tilføringsfond 

Artikkel 31 

Avsnittet om mål og investeringspolitikk 

1.  Nøkkelinformasjonsdokumentet for et tilføringsfond, som 

definert i artikkel 58 i direktiv 2009/65/EF, skal i beskrivelsen 

av mål og investeringspolitikk ha opplysninger om hvilken 

andel av tilføringsfondets eiendeler som er investert i 

mottakerfondet. 

2.  Det skal også være en beskrivelse av mottakerfondets mål 

og investeringspolitikk, etter behov utfylt med enten 

i)  en opplysning om at tilføringsfondets 

investeringsavkastning vil bli svært lik mottakerfondets, 

eller 

ii)  en beskrivelse av hvordan og hvorfor tilføringsfondets og 

mottakerfondets investeringsavkastning er forskjellige. 

Artikkel 32 

Avsnittet om risiko- og avkastningsprofil 

1.  Dersom tilføringsfondets risiko- og avkastningsprofil 

skiller seg vesentlig fra mottakerfondets, skal denne 

kjensgjerning og årsaken til forskjellen forklares i avsnittet 

«Risiko- og avkastningsprofil» i nøkkelinformasjons-

dokumentet. 

2.  En eventuell likviditetsrisiko og forholdet mellom 

mottakerfondets og tilføringsfondets ordninger for kjøp og 

innløsning skal forklares i avsnittet «Risiko- og 

avkastningsprofil» i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 33 

Avsnittet om gebyrer 

Avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

omfatte både kostnadene knyttet til det å investere i 

tilføringsfondet samt eventuelle kostnader og utgifter som 

mottakerfondet kan pålegge tilføringsfondet. 

Videre skal tilføringsfondets og mottakerfondets kostnader 

samles i tilføringsfondets tall for løpende gebyrer. 

Artikkel 34 

Avsnittet om praktiske opplysninger 

1.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet for et tilføringsfond skal 

inneholde nærmere opplysninger om tilføringsfondet. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a)  en erklæring om at mottakerfondets prospekt, 

nøkkelinformasjonsdokument samt periodiske rapporter og 

regnskaper er tilgjengelige for investorer i tilføringsfondet 

på anmodning, med angivelse av hvordan de kan innhentes, 

og på hvilke språk de foreligger, 

b)  om dokumentene angitt i bokstav a) kun er tilgjengelige i 

papirutgave eller også gjennom andre varige medier, og om 

det påløper et gebyr for dokumenter som ikke skal utleveres 

kostnadsfritt i henhold til artikkel 63 nr. 5 i direktiv 

2009/65/EF, 

c)  en opplysning om at dersom mottakerfondet er etablert i en 

annen medlemsstat enn tilføringsfondet, kan dette påvirke 

den skattemessige behandlingen av tilføringsfondet. 

Artikkel 35 

Tidligere resultater 

1.  Presentasjonen av tidligere resultater i tilføringsfondets 

nøkkelinformasjonsdokument skal omfatte bare 

tilføringsfondet, og den skal ikke gjengi mottakerfondets 

tidligere resultater. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse 

a)  dersom tilføringsfondet angir mottakerfondets tidligere 

resultater som en referanseverdi, eller 

b)  dersom tilføringsfondet ble opprettet som et tilføringsfond 

på et senere tidspunkt enn mottakerfondet, dersom 

vilkårene i artikkel 19 er oppfylt, og dersom et simulert 

resultat angis for årene før tilføringsfondet ble opprettet, på 

grunnlag av mottakerfondets tidligere resultater, eller 

c)  dersom tilføringsfondet har tidligere resultater fra tiden før 

virksomheten som tilføringsfond ble innledet, og dets egne 

resultater er angitt i søylediagrammet for de relevante år, 

der den vesentlige endringen er merket i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2.  
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AVSNITT 5 

Strukturerte UCITS-er 

Artikkel 36 

Resultatscenarioer 

1.  Nøkkelinformasjonsdokumentet for strukturerte UCITS-er 

skal ikke inneholde avsnittet «Tidligere resultater». 

I dette avsnitt menes med «strukturerte UCITS-er» UCITS-er 

som på visse forhåndsfastsatte tidspunkter utbetaler til 

investorer algoritmebaserte avkastninger som er knyttet til 

resultatet, prisendringer eller andre vilkår, og som gjelder for 

finansielle eiendeler, indekser eller referanseporteføljer, eller 

UCITS-er med lignende egenskaper. 

2.  For strukturerte UCITS-er skal avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk» i nøkkelinformasjonsdokumentet 

inneholde en beskrivelse av hvordan formelen fungerer eller 

avkastningen beregnes. 

3.  Beskrivelsene nevnt i nr. 2 skal ledsages av en illustrasjon 

som viser minst tre mulige resultatscenarioer for UCITS-et. Det 

skal velges egnede scenarioer som viser under hvilke 

omstendigheter formelen kan gi investoren lav, middels eller 

høy avkastning, herunder eventuell negativ avkastning. 

4.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal gjøre det mulig for 

investoren fullt ut å forstå alle virkningene av 

beregningssystemet som er innebygd i formelen. 

De skal presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke 

villedende, og som det kan forventes at en vanlig ikke-

profesjonell investor forstår. De skal særlig ikke overdrive 

betydningen av UCITS-ets sluttresultat. 

5.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal være basert på rimelige og 

forsiktige antakelser om framtidige markedsvilkår og 

prisendringer. 

Dersom formelen innebærer at investoren kan bli utsatt for 

betydelige tap, for eksempel i forbindelse med en kapitalgaranti 

som gjelder bare under visse omstendigheter, skal disse tapene 

illustreres på egnet måte, selv om sannsynligheten er liten for at 

slike markedsvilkår oppstår. 

6.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal ledsages av en erklæring om 

at de er eksempler som er tatt med for å illustrere formelen, og 

at de ikke utgjør framtidsprognoser. Det skal framgå tydelig at 

de viste scenarioene kanskje ikke har samme sannsynlighet. 

Artikkel 37 

Lengde 

Nøkkelinformasjonsdokumentet for strukturerte UCITS-er skal 

utgjøre høyst tre A4-sider når det skrives ut. 

KAPITTEL V 

VARIG MEDIUM 

Artikkel 38 

Vilkår som gjelder når et nøkkelinformasjonsdokument 

eller prospekt gjøres tilgjengelig gjennom et annet varig 

medium enn papir eller på et nettsted 

1.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet eller prospektet 

med henblikk på direktiv 2009/65/EF skal gjøres tilgjengelig 

for investorer gjennom et annet varig medium enn papir, skal 

følgende vilkår oppfylles: 

a)  framlegging av nøkkelinformasjonsdokumentet eller 

prospektet gjennom et slikt varig medium er hensiktsmessig 

i den sammenhengen som virksomheten mellom 

forvaltningsselskapet og investoren er eller vil bli utført i, 

og 

b)  personen som skal motta nøkkelinformasjonsdokumentet 

eller prospektet, og som får valget mellom opplysninger på 

papir eller gjennom et annet varig medium, velger særskilt 

at opplysningene skal leveres gjennom det andre mediet. 

2.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet eller prospektet 

skal gjøres tilgjengelig på et nettsted, og disse opplysningene 

ikke er rettet til investoren personlig, skal også følgende vilkår 

oppfylles: 

a)  framlegging av slike opplysninger gjennom vedkommende 

medium er hensiktsmessig i den sammenhengen som 

virksomheten mellom forvaltningsselskapet og investoren 

er eller vil bli utført i, 

b)  investoren må gi særskilt samtykke til at disse 

opplysningene gis i denne formen, 

c)  investoren må underrettes elektronisk om adressen til 

nettstedet og hvor på nettstedet opplysningene finnes, 

d)  opplysningene må være oppdaterte,  
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e)  opplysningene må være kontinuerlig tilgjengelige på 

vedkommende nettsted i en tilstrekkelig lang periode til at 

kunden med rimelighet kan gjøre seg kjent med dem. 

3.  Ved anvendelse av denne artikkel skal opplysninger som 

gis ved hjelp av elektroniske medier, behandles som 

hensiktsmessige i den sammenhengen som virksomheten 

mellom forvaltningsselskapet og investoren er eller vil bli utført 

i, dersom det kan påvises at investoren har regelmessig tilgang 

til Internett. Dersom investoren framlegger en e-postadresse for 

å utføre denne virksomheten, skal dette anses som slikt bevis. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Denne forordning får anvendelse fra 1. juli 2011. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL PRESENTASJONEN AV DEN SYNTETISKE INDIKATOREN 

1.  Den syntetiske indikatoren skal plassere fondet på en skala fra 1 til 7 på grunnlag av historisk volatilitet. 

2.  Skalaen skal vises som en rekke av kategorier som betegnes med heltall i stigende rekkefølge fra 1 til 7 fra venstre 

til høyre, og som tilsvarer risiko- og avkastningsnivåer, fra det laveste til det høyeste nivået. 

3.  Det skal tydelig framgå av skalaen at en lavere risiko kan innebære lavere avkastning, og at en høyere risiko kan 

innebære høyere avkastning. 

4.  Det skal angis tydelig hvilken kategori UCITS-et tilhører. 

5.  Det skal ikke anvendes farger for å skille mellom opplysningene på skalaen. 

 ______  

VEDLEGG II 

PRESENTASJON AV GEBYRER 

Gebyrene skal presenteres i en tabell som er utformet på følgende måte: 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen 

Tegningsgebyr 

Innløsningsgebyr 

[] % 

[] % 

Dette er den høyeste prosentsats som kan tas fra pengene dine [før de investeres] [før utbyttet av investeringen 

utbetales] 

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år 

Løpende gebyrer [] % 

Gebyrer som belastes fondet under visse særlige omstendigheter 

Resultatavhengig gebyr [] % per år av eventuell avkastning som fondet oppnår 

over referanseverdien for disse gebyrene, [angi 

referanseverdiens navn] 

– Alle gebyrer angis i prosent. 

– Når det gjelder det resultatavhengige gebyret, skal beløpet som ble belastet i fondets seneste regnskapsår, angis i 

prosent. 

 ______  
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VEDLEGG III 

PRESENTASJON AV OPPLYSNINGENE OM TIDLIGERE RESULTATER 

Søylediagrammet som viser tidligere resultater, skal oppfylle følgende kriterier: 

1.  skalaen på søylediagrammets Y-akse skal være lineær, ikke logaritmisk, 

2.  skalaen skal tilpasses de viste søylenes størrelse, og den skal ikke komprimere dem slik at det blir vanskeligere å 

skille ut svingninger i avkastning, 

3.  X-aksen skal starte ved nullresultater (0 %), 

4.  hver søyle skal forsynes med en angivelse av den oppnådde avkastningen i prosent, 

5.  tallene for tidligere resultater skal avrundes til én desimal. 

 ____________  




