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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2010/44/ESB

Nr. 54/1033

2014/EES/54/10

frá 1. júlí 2010
um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar tiltekin
ákvæði varðandi samruna sjóða, skipan höfuðsjóða og fylgisjóða og tilkynningaraðferð (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Sé aukið við upplýsingaskjalið í samræmi við 1. mgr.
43. gr. tilskipunar 2009/65/EB með samantekt, leysir
það verðbréfasjóðinn ekki undan þeirri skuldbindingu
að komast hjá notkun langra eða tæknilegra útskýringa í
upplýsingaskjalinu.

4)

Í upplýsingunum sem veita skal eigendum
hlutdeildarskírteina viðtökusjóða samkvæmt 1. mgr.
43. gr. tilskipunar 2009/65/EB skal gera ráð fyrir að
þessir eigendur hlutdeildarskírteina séu þegar allkunnugir
eiginleikum viðtökusjóða, þeim réttindum sem þeir njóta
í tengslum við þá og hvernig þeir eru starfræktir. Því
ætti megináherslan að vera á framkvæmd samrunans og
hugsanleg áhrif hans á viðtökusjóðina.

5)

Samræma þarf með hvaða hætti upplýsingarnar samkvæmt 43. gr. og 64. gr. tilskipunar 2009/65/EB eru
veittar eigendum hlutdeildarskírteina. Þær upplýsingar
miða að því að gera eigendum hlutdeildarskírteina
kleift að taka upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilji
halda áfram að fjárfesta eða fara fram á innlausn, þar
sem verðbréfasjóður er annaðhvort hluti af samruna,
breytist í fylgisjóð eða breytir höfuðsjóðnum. Eigendum
hlutdeildarskírteina skal vera kunnugt um fyrrnefnda
stóra breytingu sem verðbréfasjóðurinn undirgengst og
þeir skulu vera í stöðu til að lesa upplýsingarnar. Af þeirri
ástæðu skal senda upplýsingarnar persónulega til eigenda
hlutdeildarskírteina, annaðhvort á pappír eða með öðrum
varanlegum miðli, líkt og tölvupósti (tölvupóstfang).
Notkun rafrænna miðla ætti að gera verðbréfasjóðum
kleift að veita upplýsingarnar á kostnaðarhagkvæman hátt.
Þessi tilskipun ætti ekki að útheimta að verðbréfasjóðir
upplýsi eigendur hlutdeildarskírteina sinna beint, heldur
ætti að taka tilhlýðilegt tillit til sérstakra eiginleika í
tilteknum aðildarríkjum þar sem verðbréfasjóðir eða

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og
stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (1), einkum
5. mgr. 43. gr., a- og c-lið 6. mgr. 60. gr., 3. mgr. 61. gr., 4. mgr.
62. gr., a-lið 4. mgr. 64. gr. og 1. mgr. 95. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Upplýsingarnar sem veita skal eigendum hlutdeildarskírteina samkvæmt 1. mgr. 43. gr. tilskipunar 2009/65/EB
ef um er að ræða samruna skulu endurspegla mismunandi
þarfir eigenda hlutdeildarskírteina samrunasjóða og
viðtökusjóða og stuðla að skilningi þeirra.

2)

Ekki skal krefja samruna- eða viðtökusjóðina um að telja
með aðrar upplýsingar en þær sem um getur í 3. mgr. 43. gr.
tilskipunar 2009/65/EB og í 3.–5. gr. þessarar tilskipunar í
upplýsingaskjalið. Samruna- eða viðtökusjóðir geta samt
sem áður bætt öðrum mikilvægum upplýsingum við í
tengslum við fyrirhugaða samrunann.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 28. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2012 frá 28.
september 2012 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EESsamninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70,
13.12.2012, bls. 23.
1
( ) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32.
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rekstrarfélög þeirra geta ekki haft beint samband við
eigendur hlutdeildarskírteina, af lagalegum ástæðum
eða hagkvæmnisástæðum. Verðbréfasjóðir ættu einnig
að geta veitt upplýsingarnar með því að senda þær
áfram til vörsluaðilans eða miðlara, að því tilskildu
að tryggt sé að allir eigendur hlutdeildarskírteina veiti
upplýsingunum viðtöku í tæka tíð. Þessi tilskipun á
einungis að samræma með hvaða hætti upplýsingarnar
eru veittar eigendum hlutdeildarskírteina, samkvæmt
43. gr. og 64. gr. tilskipunar 2009/65/EB. Aðildarríki
geta komið á landsbundnum reglum um veitingu annarra
tegunda upplýsinga til eigenda hlutdeildarskírteina.
6)

7)

8)

9)

Samkomulagið á milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins skal
taka til greina sérstakar þarfir fylgisjóðsins, sem fjárfestir
að lágmarki 85% af eignum sínum í höfuðsjóðnum, um
leið og hún uppfyllir allar kröfur sem verðbréfasjóður.
Samkomulagið skal því að tryggja að höfuðsjóðurinn
veiti fylgisjóðnum allar nauðsynlegar upplýsingar á
tilhlýðilegum tíma, til að gera fylgisjóðnum kleift að
standa við eigin skuldbindingar. Í því skal einnig mæla
fyrir um önnur réttindi og skyldur beggja aðila.
Aðildarríki skulu ekki krefjast þess að samkomulagið á
milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, skv. fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr., nái yfir aðra þætti en þá sem um getur í
VIII. kafla tilskipunar 2009/65/EB og 8.–14. gr. þessarar
tilskipunar. Samkomulagið getur samt sem áður náð yfir
aðra þætti, mæli höfuðsjóðurinn og fylgisjóðurinn svo
fyrir um.
Sé fyrirkomulag viðskipta á milli höfuðsjóðs og
fylgisjóðs ekki frábrugðið því sem gildir um alla eigendur
hlutdeildarskírteina höfuðsjóðsins sem er ekki fylgisjóður
og þar sem mælt er fyrir um slíkt fyrirkomulag í lýsingu
höfuðsjóðsins, þarf samkomulagið á milli höfuðsjóðsins
og fylgisjóðsins ekki að endurgera þetta staðlaða
fyrirkomulag viðskipta, en getur millivísað í viðkomandi
hluta lýsingar höfuðsjóðsins til að hjálpa greininni við að
lækka kostnað og draga úr stjórnsýsluálagi.
Samkomulagið á milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins skal
fela í sér viðeigandi aðferð til meðhöndlunar fyrirspurna
og kvartana frá eigendum hlutdeildarskírteina með það
fyrir augum að taka á bréfaskiptum, sem hafa fyrir mistök
verið send höfuðsjóðnum í stað fylgisjóðnum eða öfugt.

10) Til að spara viðskiptakostnað og komast hjá neikvæðum
skattaáhrifum geta höfuðsjóðurinn og fylgisjóðurinn
kosið að vera einhuga um yfirfærslu eigna í fríðu, nema
það sé bannað samkvæmt landslögum eða ósamrýmanlegt sjóðsreglum eða stofnsamningum, annaðhvort höfuðsjóðsins eða fylgisjóðsins. Möguleikinn á yfirfærslu
eigna í fríðu í höfuðsjóðinn, ætti einkum að hjálpa þeim
fylgisjóðum sem hafa þegar stundað starfsemi sem
verðbréfasjóður, þ.m.t. fylgisjóður annars höfuðsjóðs, til
að komast hjá viðskiptakostnaði sem hlýst af eignasölu
sem bæði fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn hafa fjárfest
í. Fylgisjóðurinn á einnig að geta tekið við, ef hann óskar
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þess, öðrum eignum í fríðu frá höfuðsjóðnum, þar sem
unnt er á þann hátt að lækka viðskiptakostnað og komast
hjá neikvæðum skattaáhrifum. Yfirfærsla eigna í fríðu í
fylgisjóðinn skal ekki takmarkast við tilvik þegar um er
að ræða félagsslit, samruna eða skiptingu höfuðsjóðsins,
heldur skal hún einnig vera möguleg við aðrar aðstæður.
11) Til að viðhalda nauðsynlegum sveigjanleika, með
hagsmuni fjárfesta að leiðarljósi, skal fylgisjóðurinn,
sem tók við eignum í fríðu, annað hvort geta flutt
einhverjar eða allar viðkomandi eignir til höfuðsjóðsins
ef höfuðsjóðurinn samþykkir það, eða selja eignir fyrir
reiðufé í því skyni að fjárfesta í höfuðsjóðnum.
12) Vegna sérstöðu skipunar höfuðsjóða og fylgisjóða er
nauðsynlegt að samningurinn milli höfuðsjóðsins og
fylgisjóðsins kveði á um mismun milli réttarreglna sem
leiða af 3. gr. og 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 593/2008 frá 17. júní 2008 um lög sem
gilda um samningsbundnar skyldur (Róm I)(2) þannig
að lögin sem gilda um þennan samning eru annað hvort
lög aðildarríkis þar sem fylgisjóður hefur staðfestu eða
höfuðsjóðsins. Aðilunum skal því vera frjálst að leggja
mat á kosti og galla þessa valkosts og taka tillit til þess
hvort höfuðsjóðurinn hafi marga fylgisjóði og hvort
þessum fylgisjóðum hafi verið komið á fót í aðeins einu
eða fleiri aðildarríkjum.
13) Ef um er að ræða félagsslit, samruna eða skiptingu
höfuðsjóðsins, þar sem tilskipun 2009/65/EB veitir
eigendum hlutdeildarskírteina rétt til að óska eftir innlausn,
skal fylgisjóðurinn ekki grafa undan þeim réttindum með
því að fresta tímabundið endurkaupum eða innlausn,
nema það sé nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna til
að vernda hagsmuni eigenda hlutdeildarskírteina eða ef
lögbær yfirvöld skipa fyrir um það.
14) Þar sem samruni eða skipting höfuðsjóðs getur tekið gildi
innan 60 daga, getur fresturinn fyrir fylgisjóðinn til að
sækja um og fá samþykki fyrir ný fjárfestingaráform sín
og til að veita eigendum hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins
rétt til að óska eftir endurkaupum eða innlausn innan
30 daga í undantekningartilvikum verið of stuttur til að
fylgisjóðurinn geti komist að því fyrir víst hversu margir
af eigendum hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins munu óska
eftir innlausn. Við slíkar aðstæður skal fylgisjóðnum,
að meginreglu til, vera skylt að óska eftir innlausn
á allri hlutdeild sinni í höfuðsjóðnum. Til að koma í
veg fyrir óþarfa viðskiptakostnað skal fylgisjóðurinn
hins vegar geta beitt öðrum aðferðum til að tryggja að
eigendur hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins geti nýtt rétt
sinn til að óska eftir innlausn, um leið og hann dregur úr
viðskiptakostnaði eða kemur í veg fyrir önnur neikvæð
áhrif. Einkum skal fylgisjóðurinn sækja um samþykki
eins fljótt og hægt er. Auk þess skal fylgisjóðnum
t.d. ekki vera skylt að óska eftir innlausn að því marki
sem eigendur hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins kjósa
(2)

Stjtíð. ESB L 177, 4.7.2008, bls. 6.
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að nýta sér ekki þann kost. Ef fylgisjóðurinn óskar eftir
innlausn hjá höfuðsjóðnum skal hann huga að því hvort
innlausn í fríðu gæti minnkað viðskiptakostnað og komið
í veg fyrir önnur neikvæð áhrif.

15) Samkomulagið milli vörsluaðila höfuðsjóðs og fylgisjóðs
um upplýsingaskipti skal gera vörsluaðila fylgisjóðs
kleift að taka við viðeigandi upplýsingum og skjölum
sem hann þarfnast til að geta sinnt skyldum sínum.
Vegna sértæki þessa samnings skal í honum kveðið
á um sömu reglur um lagaskil eins og mælt er fyrir
um í samkomulaginu milli höfuðsjóðs og fylgisjóðs
sem víkur frá 3. gr. og 4. gr. Róm I reglugerðarinnar.
Í samkomulaginu um upplýsingaskipti skal þó hvorki
krafist þess að vörsluaðili höfuðsjóðsins né fylgisjóðsins
annist verkefni sem eru bönnuð eða ekki er kveðið á um
í landslögum í heimaaðildarríki þeirra.

16) Skýrslugjöfinni um frávik, sem vörsluaðili höfuðsjóðsins
greinir við störf sín sem vörsluaðili samkvæmt
landslögum heimaaðildarríkis síns, er ætlað að vernda
fylgisjóðinn. Af þeirri ástæðu skal skýrslugjafar ekki
krafist þar sem þessi frávik hafa ekki neikvæð áhrif á
fylgisjóðinn. Ef frávik að því er varðar höfuðsjóðinn
hafa neikvæð áhrif á fylgisjóðinn skal hinn síðarnefndi
einnig upplýstur um hvort og hvernig leyst hefur verið
úr frávikunum. Vörsluaðili höfuðsjóðsins skal því
upplýsa vörsluaðila fylgisjóðsins um með hvaða hætti
höfuðsjóðurinn hefur leyst úr eða leggur til að leyst
verði úr frávikinu. Ef vörsluaðili fylgisjóðsins er ekki
fullviss um að úrlausnin sé eigendum hlutdeildarskírteina
fylgisjóðsins fyrir bestu, skal hann án tafar tilkynna
fylgisjóðnum um þá skoðun sína.
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19) Til þess að kveða megi á um sameiginlega stefnu um
rafrænan aðgang lögbærra yfirvalda í gistiaðildarríki
verðbréfasjóðsins að gögnunum, sem um getur í 2. mgr.
93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skal þess krafist að
hver og einn verðbréfasjóður eða rekstrarfélag hans
tilgreini vefsetur þar sem slík gögn eru gerð aðgengileg
á rafrænu formi sem er almennt notað. Einnig er
nauðsynlegt að setja fram aðferð við rafræna tilkynningu
til lögbærra yfirvalda í gistiaðildarríki verðbréfasjóðsins
um breytingar á þessum gögnum, í samræmi við 7. mgr.
93. gr. þeirrar tilskipunar.

20) Til að gera verðbréfasjóðum og rekstrarfélögum þeirra
kleift að aðlaga sig að nýjum kröfum um aðferð og hátt
við veitingu upplýsinga til eigenda hlutdeildarskírteina, í
tilvikum sem um getur í 7. gr. og 29. gr. skulu aðildarríki
fá lengri frest til að innleiða þessar kröfur í landsbundið
réttarkerfi sitt. Það er sérstaklega mikilvægt í þeim
tilvikum sem verðbréfasjóðirnir eða rekstrarfélög þeirra
geta ekki, af lagalegum eða hagkvæmnisástæðum, upplýst
eigendur hlutdeildarskírteina beint. Verðbréfasjóðir sem
eiga rafræn handhafahlutabréf skulu geta gert allar
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að eigendur
hlutdeildarskírteina fái upplýsingarnar í þeim tilvikum
sem tilgreind eru í 8. gr. og 32. gr. Verðbréfasjóðir sem
eiga útprentuð handhafahlutabréf skulu geta breytt þeim
í skráð hlutabréf eða rafræn handhafahlutabréf, ef þeir
vilja geta tekið þátt í samruna, umbreyst í fylgisjóð eða
breytt höfuðsjóðnum.

21) Leitað hefur verið til samstarfsnefndar evrópskra
verðbréfaeftirlitsaðila sem komið var á fót með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (3) um tæknilega
ráðgjöf.

22) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun,
eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar.
17) Samkomulagið milli endurskoðenda höfuðsjóðs og
fylgisjóðs um upplýsingaskipti skal gera endurskoðanda
fylgisjóðsins kleift að taka við öllum viðeigandi
upplýsingum og skjölum sem hann þarfnast til að geta
sinnt skyldum sínum. Vegna sértæki þessa samnings
skal í honum kveðið á um sömu reglur um lagaskil eins
og mælt er fyrir um í samkomulaginu milli höfuðsjóðs
og fylgisjóðs sem víkur frá 3. gr. og 4. gr. Róm I
reglugerðarinnar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. KAFLI
ALMENNT
1. gr.
Efni

18) Tilgreina skal umfang upplýsinganna sem veita skal
aðgang að með rafrænum hætti, í samræmi við 3. mgr.
91. gr. tilskipunar 2009/65/EB, til að veita réttarvissu að
því er varðar þá flokka upplýsinga sem ber að taka með.

Í þessari tilskipun er mælt fyrir um ítarlegar reglur um
framkvæmd 43. gr. (5. mgr) og 60. gr. (a- og c-liður 6. mgr.),
61. gr. (3. mgr.) og 62. gr. (4. mgr.), 64. gr. (a-liður 4. mgr.) og
95. gr. (1. mgr.) tilskipunar 2009/65/EB.
(3)

Stjtíð. ESB L 25, 29.1.2009, bls. 18.
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2. gr.

4. gr.

Skilgreiningar

Sértækar reglur varðandi inntak upplýsinga sem veita á
eigendum hlutdeildarskírteina

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

1. „endurstilling eignasafns“: veruleg breyting á samsetningu
eignasafns verðbréfasjóðs,

2. „tilbúnir mælikvarðar á áhættu og ávinningi“: tilbúnir
mælikvarðar í skilningi 8. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 583/2010 frá 1. júlí 2010 um
framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/
EB að því er varðar lykilupplýsingar fyrir fjárfesta og
skilyrði sem skulu uppfyllt þegar lykilupplýsingar fyrir
fjárfesta eða lýsingin er lögð fram á varanlegum miðli
öðrum en pappír eða á vefsetri (4).

II. KAFLI
SAMRUNAR VERÐBRÉFASJÓÐA
1. ÞÁTTUR
Innihald samrunaupplýsinga

1. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar, sem
ber að veita eigendum hlutdeildarskírteina samrunasjóðsins í
samræmi við b-lið 3. mgr. 43. gr. tilskipunar 2009/65/EB, taki
einnig til:
a) upplýsinga um hvers konar mismun á réttindum eigenda
hlutdeildarskírteina samrunasjóðsins fyrir og eftir
gildistöku fyrirhugaðs samruna,
b) ef lykilupplýsingar fyrir fjárfesta samrunasjóðsins og
viðtökusjóðsins sýna tilbúna mælikvarða á áhættu og
ávinning í mismunandi flokkum, eða greina mismunandi
verulega áhættu í meðfylgjandi lýsingu, samanburðar á
þessum mismun,
c) samanburðar á öllum gjöldum, þóknunum og útgjöldum
beggja verðbréfasjóða á grundvelli fjárhæðanna sem settar
eru fram í lykilupplýsingum þeirra fyrir fjárfesta, eftir því
sem við á,
d) ef samrunasjóður beitir frammistöðutengdri þóknun,
útskýringar á því með hvaða hætti henni verði beitt fram
að þeim tíma sem samruninn tekur gildi,

3. gr.
Almennar reglur varðandi innihald upplýsinga sem veita
á eigendum hlutdeildarskírteina
1. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar, sem
ber að veita eigendum hlutdeildarskírteina skv. 1. mgr. 43. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, séu ritaðar á gagnorðan hátt og á máli
sem leikmenn geta skilið og gerir eigendum hlutdeildarskírteina
kleift að taka upplýsta ákvörðun um áhrif fyrirhugaðs samruna
á fjárfestingu sína.

Ef um er að ræða fyrirhugaðan samruna yfir landamæri skal
samrunasjóðurinn og viðtökusjóðurinn, eftir því sem við á,
útskýra á skýru máli alla skilmála eða aðferðir í tengslum við
hinn verðbréfasjóðinn sem er frábrugðið því sem venjulega er
beitt í hinu aðildarríkinu.

2. Upplýsingarnar sem veita skal eigendum hlutdeildarskírteina í samrunasjóðnum skulu uppfylla þarfir fjárfesta
sem ekki búa fyrirfram yfir neinni þekkingu á eiginleikum
viðtökusjóðsins eða starfsemi hans. Þær skulu draga athygli
þeirra að lykilupplýsingum fyrir fjárfesta viðtökusjóðsins og
leggja áherslu á æskileika þess að lesa þær.

3. Upplýsingarnar sem veita skal eigendum hlutdeildarskírteina viðtökusjóðsins skulu leggja áherslu á framkvæmd
samrunans og möguleg áhrif hans á viðtökusjóðinn.

4
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e) ef viðtökusjóðurinn beitir frammistöðutengdri þóknun,
hvernig henni verði beitt síðar til að tryggja sanngjarna
meðferð þeirra eigenda hlutdeildarskírteina sem áður áttu
hlutdeildarskírteini í samrunasjóðnum,
f) í tilvikum þar sem ákvæði 46. gr. tilskipunar 2009/65/EB
heimila álagningu kostnaðar í tengslum við undirbúning
og frágang samrunans annað hvort á samruna- eða
viðtökusjóð eða einhvern af eigendum hlutdeildarskírteina
þeirra, upplýsingar um hvernig áætlað er að úthluta þessum
kostnaði,
g) skýringar á því hvort rekstrar- eða fjárfestingarfélag
samrunasjóðsins ætli sér að framkvæma endurstillingu á
eignasafninu áður en samruninn tekur gildi.
2. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar, sem
ber að veita eigendum hlutdeildarskírteina viðtökusjóðsins í
samræmi við b-lið 3. mgr. 43. gr. tilskipunar 2009/65/EB, taki
einnig til útskýringar á því hvort rekstrar- eða fjárfestingarfélag
viðtökusjóðsins vænti þess að samruninn hafi veruleg áhrif á
eignasafn viðtökusjóðsins og hvort það ætli sér að framkvæma
einhverja endurstillingu á eignasafninu, annað hvort fyrir eða
eftir að samruninn tekur gildi.
3. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar, sem
ber að veita í samræmi við c-lið 3. mgr. 43. gr. tilskipunar
2009/65/EB, taki einnig til:
a) upplýsinga um hvernig ber að meðhöndla áfallnar tekjur
viðkomandi verðbréfasjóðs,
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b) ábendingu um það hvernig megi nálgast skýrslu óháðs
endurskoðanda eða vörslufyrirtækis sem um getur í 3. mgr.
42. gr. tilskipunar 2009/65/EB.
4. Aðildarríki skulu krefjast þess, ef skilmálar fyrirhugaðs
samruna fela í sér ákvæði um greiðslu í reiðufé í samræmi við
i.- og ii.-lið p-liðar 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2009/65/EB, að
upplýsingarnar sem ber að veita eigendum hlutdeildarskírteina
samrunasjóðsins feli í sér upplýsingar um þá fyrirhuguðu
greiðslu, þ.m.t. hvenær og hvort eigendur hlutdeildarskírteina
samrunasjóðsins fái greiðsluna í reiðufé.
5. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar, sem ber
að veita í samræmi við d-lið 3. mgr. 43. gr., taki einnig til:
a) ef við á, samkvæmt landslögum, viðkomandi verðbréfasjóðs,
með hvaða hætti eigendur hlutdeildarskírteina verða
beðnir að samþykkja tillöguna um samruna, og hvaða
fyrirkomulagi verði komið á til að upplýsa þá um
niðurstöðuna,
b) upplýsinga um allar fyrirhugaðar frestanir á viðskiptum
með hlutdeildarskírteini til þess ætlaðar að gera það kleift
að framkvæma samrunann skilvirkt,
c) hvenær samruninn taki gildi í samræmi við 1. mgr. 47. gr.
tilskipunar 2009/65/EB.
6. Aðildarríki skulu í tilvikum þar sem eigendur
hlutdeildarskírteina þurfa að samþykkja fyrirhugaðan samruna,
samkvæmt innlendum lögum viðkomandi verðbréfasjóðs,
tryggja að upplýsingarnar geti innihaldið tilmæli viðkomandi
rekstrarfélags eða stjórnar fjárfestingarfélags um framkvæmd
aðgerða.
7. Aðildarríki skulu krefjast þess að upplýsingarnar sem ber
að veita eigendum hlutdeildarskírteina samrunasjóðsins taki
einnig til:
a) tímabilsins sem eigendur hlutdeildarskírteina geta haldið
áfram að skrifa sig fyrir hlutdeildarskírteinum og óska eftir
innlausn á hlutdeildarskírteinum í samrunasjóðnum,
b) tímans þegar þeir eigendur hlutdeildarskírteina, sem ekki
nýta rétt sinn sem þeim er veittur skv. 1. mgr. 45. gr.
tilskipunar 2009/65/EB innan viðkomandi tímamarka,
skulu geta nýtt réttindi sín sem eigendur hlutdeildarskírteina
viðtökusjóðsins,
c) útskýring á að í tilvikum þegar eigendur hlutdeildarskírteina
samrunasjóðs þurfa að samþykkja samrunann samkvæmt
landslögum og tillagan er samþykkt með nauðsynlegum
meirihluta, skulu þeir eigendur hlutdeildarskírteina, sem
kjósa gegn tillögunni eða kjósa alls ekki og þeir sem
nýta ekki réttinn sem þeim er veittur skv. 1. mgr. 45. gr.
tilskipunar 2009/65/EB innan viðeigandi tímamarka, verða
eigendur hlutdeildarskírteina viðtökusjóðsins.
8. Ef samantekt á lykilatriðunum í tillögu um samruna er
sett fram í upphafi upplýsingaskjalsins skal millivísa í þá hluta
upplýsingaskjalsins þar sem frekari upplýsingar eru veittar.
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5. gr.
Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
1. Aðildarríki skulu tryggja að lögð sé fram uppfærð
útgáfa af lykilupplýsingum fyrir fjárfesta viðtökusjóðsins til
núverandi eigenda hlutdeildarskírteina samrunasjóðsins.

2. Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta viðtökusjóðsins skulu
lagðar fram til núverandi eigenda hlutdeildarskírteina
viðtökusjóðsins ef þeim hefur verið breytt að því er varðar
fyrirhugaðan samruna.

6. gr.
Nýir eigendur hlutdeildarskírteina
Á milli dagsetningarinnar þegar upplýsingaskjalið skv. 1. mgr.
43. gr. tilskipunar 2009/65/EB er lagt fram til eigenda
hlutdeildarskírteina og dagsetningarinnar þegar samruninn
tekur gildi, skal leggja upplýsingaskjalið og uppfærðar
lykilupplýsingar fyrir fjárfesta viðtökusjóðsins fyrir hvern og
einn aðila sem kaupir eða skrifar sig fyrir hlutdeildarskírteinum
annað hvort í samruna- eða viðtökusjóðnum eða óskar eftir
því að fá afrit af sjóðsreglunum eða stofnsamningnum,
útboðslýsingunni eða lykilupplýsingum fyrir fjárfesta í öðrum
hvorum verðbréfasjóðnum.
2. ÞÁTTUR
Aðferð við að veita upplýsingarnar
7. gr.
Aðferð við veitingu upplýsinga til eigenda
hlutdeildarskírteina
1. Aðildarríki skulu tryggja að samruna- og viðtökusjóðurinn leggi fram upplýsingarnar skv. 1. mgr. 43. gr.
tilskipunar 2009/65/EB til eigenda hlutdeildarskírteina,
skriflega eða á öðrum varanlegum miðli.
2. Ef veita ber upplýsingarnar til allra eða tiltekinna eigenda
hlutdeildarskírteina á varanlegum miðli öðrum en pappír skal
uppfylla eftirfarandi skilyrði:
a) veiting upplýsinganna sé viðeigandi miðað við þær
aðstæður sem viðskiptin milli eigenda hlutdeildarskírteina
við samruna- eða viðtökusjóðinn eða, ef við á, viðkomandi
rekstrarfélag, fara fram við eða munu fara fram við,

b) sá eigandi hlutdeildarskírteina sem á að fá upplýsingarnar
kýs sérstaklega að þær séu veittar á öðrum varanlegum
miðli þegar hann getur valið milli upplýsinga á pappír og
annars varanlegs miðils.
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3. Að því er varðar 1. mgr. og 2. mgr. skal litið svo á
að veiting upplýsinga með rafrænum samskiptaleiðum sé
viðeigandi miðað við aðstæðurnar, sem viðskipti milli samrunaog viðtökusjóðsins eða viðkomandi rekstrarfélags og eiganda
hlutdeildarskírteina fara fram við eða munu fara fram við, ef
unnt er að færa sönnur á að eigandi hlutdeildarskírteinanna hafi
reglulega aðgang að Netinu. Litið skal á það sem slíka sönnun
ef eigandi hlutdeildarskírteinanna gefur upp netfang í því skyni
að sinna þessum viðskiptum.

f) yfirlýsingu þess efnis að höfuðsjóður upplýsi fylgisjóð
um hvers konar samkomulag um upplýsingaskipti sem
gert hefur verið við þriðju aðila og, eftir atvikum, hvernig
og hvenær höfuðsjóðurinn gerir slíkt samkomulag um
upplýsingaskipti aðgengilegt fylgisjóðnum.

III. KAFLI

Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar grundvöll fjárfestinga og innlausna fylgisjóðsins:

SKIPAN HÖFUÐSJÓÐA OG FYLGISJÓÐA
1. ÞÁTTUR
Samkomulag milli fylgisjóðs og höfuðsjóðs og innri
hátternisreglur viðskipta
1. undirþáttur
Inntak samkomulagsins á milli höfuðsjóðs og
fylgisjóðs
8. gr.
Aðgangur að upplýsingum
Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli
höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar aðgengi að upplýsingum:
a) hvernig og hvenær höfuðsjóður leggur fram afrit til
fylgisjóðsins af sjóðsreglum sínum eða stofnsamningi,
lýsingu og lykilupplýsingum fyrir fjárfesta eða hvers kyns
breytingar,
b) hvernig og hvenær höfuðsjóðurinn upplýsir fylgisjóðinn um
úthlutun fjárfestingarstýringar- og áhættustýringarstarfsemi
til þriðju aðila í samræmi við 13. gr. tilskipunar 2009/65/
EB,
c) eftir atvikum, hvernig og hvenær höfuðsjóðurinn
leggur fram til fylgisjóðsins innri rekstrargögn, svo sem
áhættustýringarferli og skýrslur um reglufylgni,
d) hvaða upplýsingar höfuðsjóðnum ber að veita fylgisjóðnum
um brot höfuðsjóðsins á lögum, sjóðsreglum eða
stofnsamningi og samkomulaginu milli höfuðsjóðsins og
fylgisjóðsins og hvernig og hvenær tilkynningin skal eiga
sér stað,
e) ef fylgisjóðurinn beitir afleiðugerningum til áhættuvarna,
hvernig og hvenær höfuðsjóðurinn skal veita
fylgisjóðnum upplýsingar um raunverulega áhættu vegna
afleiðugerninga, sem gerir fylgisjóðnum kleift að reikna út
eigin heildaráhættu eins og gert er ráð fyrir í a-lið annarrar
undirgreinar 2. mgr. 58. gr. tilskipunar 2009/65/EB,

9. gr.
Grundvöllur fjárfestinga og innlausna fylgisjóðs

a) yfirlýsingu þess efnis í hvaða hlutabréfaflokkum höfuðsjóðsins fylgisjóðurinn má fjárfesta,
b) gjöld og útgjöld sem fylgisjóðurinn skal bera ábyrgð á og
upplýsingar um alla afslætti eða endurgreiðslur á gjöldum
eða útgjöldum frá höfuðsjóðnum,
c) ef við á, skilmála varðandi allar upphaflegar eða síðari
yfirfærslur eigna í fríðu frá fylgisjóðnum til höfuðsjóðsins.
10. gr.
Staðlað fyrirkomulag viðskipta
Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar staðlað fyrirkomulag viðskipta:

a) samræmingu á tíðni og tímasetningu útreikninga á verðmæti
hreinnar eignar og birtingar á verði hlutdeildarskírteina,

b) samræmingu á sendingu fylgisjóðs á viðskiptafyrirmælum,
þ.m.t. eftir atvikum, hlutverk umsýsluaðila eða annars
þriðja aðila,

c) eftir atvikum, hvers konar fyrirkomulag sem er nauðsynlegt
til að taka til greina að annað hvort annar eða báðir
verðbréfasjóðirnir eru skráðir á eftirmarkað eða viðskipti
eru með þá á eftirmarkaði,

d) ef nauðsyn krefur, aðrar viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja að farið sé að kröfunum sem settar eru fram í
2. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB,

e) ef hlutdeildarskírteini fylgisjóðsins og höfuðsjóðsins
eru tilgreind í mismunandi gjaldmiðlum, grunninn fyrir
umreikning viðskiptafyrirmæla,
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f) greiðslutímabil og greiðsluupplýsingar um kaup eða
áskriftir og endurkaup eða innlausn á hlutdeildarskírteinum
höfuðsjóðsins, þ.m.t. ef aðilarnir hafa komið sér saman
um það, skilmálarnir sem höfuðsjóðurinn getur samið
um innlausnarbeiðnir með yfirfærslu eigna í fríðu til
fylgisjóðsins, sér í lagi í þeim tilvikum sem um getur í
4. mgr. og 5. mgr. tilskipunar 2009/65/EB,
g) málsmeðferðarreglur til þess ætlaðar að tryggja viðeigandi
meðhöndlun fyrirspurna og kvartana frá eigendum
hlutdeildarskírteina,
h) ef sjóðsreglur eða stofnsamningur og lýsing höfuðsjóðsins
veitir honum tiltekin réttindi eða völd í tengslum við
eigendur hlutdeildarskírteina og höfuðsjóðurinn kýs að
takmarka eða afsala sér slíkum réttindum eða valdi í
tengslum við fylgisjóðinn, yfirlýsingu um skilmála sjóðsins
hvað það varðar.
11. gr.
Atburðir sem hafa áhrif á fyrirkomulag viðskipta
Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli
höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar atburði sem hafa áhrif á fyrirkomulag viðskipta:

a) hvar og hvenær annar hvor verðbréfasjóðurinn skal tilkynna
um tímabundna frestun og endurupptöku endurkaupa,
innlausnar, kaupa eða áskriftar á hlutdeildarskírteinum í
viðkomandi verðbréfasjóði,

b) fyrirkomulag við tilkynningu um og lausn á skekkjum við
verðlagningu í höfuðsjóðnum.
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13. gr.
Breytingar á föstu fyrirkomulagi
Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli
höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar breytingar á föstu fyrirkomulagi:

a) hvernig og hvenær höfuðsjóðurinn skal tilkynna um
fyrirhugaðar og skilvirkar breytingar á sjóðsreglum
sínum eða stofnsamningi, lýsingu og lykilupplýsingum
fyrir fjárfesta, ef þessar upplýsingar eru frábrugðnar
fasta fyrirkomulaginu við tilkynningu til eigenda
hlutdeildarskírteina sem sett er fram í sjóðsreglum,
stofnsamningi eða útboðslýsingu höfuðsjóðsins,

b) hvernig og hvenær höfuðsjóðurinn skal tilkynna um áætluð
eða fyrirhuguð félagsslit, samruna eða skiptingu,

c) hvernig og hvenær annar hvor verðbréfasjóðurinn skal
tilkynna um að hann uppfylli ekki lengur, eða muni ekki
uppfylla, skilyrðin til að flokkast sem fylgisjóður eða
höfuðsjóður, eftir því sem við á,

d) hvernig og hvenær annar hvor verðbréfasjóðurinn skal
tilkynna að hann ætli sér að skipta um rekstrarfélag,
vörsluaðila, endurskoðanda eða annan þriðja aðila sem hefur
fengið umboð til að inna af hendi fjárfestingarstýringareða áhættustýringarstarfsemi,

e) hvernig og hvenær skal tilkynna um aðrar breytingar á
föstu fyrirkomulagi sem höfuðsjóðurinn skuldbindur sig til
að veita.

14. gr.
12. gr.
Staðlað fyrirkomulag endurskoðunarskýrslunnar
Aðildarríki skulu krefjast þess að samkomulag milli
höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu undirgrein
1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér eftirfarandi að
því er varðar staðlað fyrirkomulag endurskoðunarskýrslunnar:

a) ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn hafa sama uppgjörsár,
samræmingu á gerð reglubundinna skýrslna,

b) ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn hafa mismunandi
uppgjörsár, fyrirkomulag fylgisjóðsins við að nálgast
nauðsynlegar upplýsingar frá höfuðsjóðnum til að geta gert
reglubundnar skýrslur sínar á réttum tíma og sem tryggir
að endurskoðandi höfuðsjóðsins geti tekið saman sérstaka
skýrslu á lokadagsetningu fylgisjóðsins í samræmi við
fyrstu undirgrein 2. mgr. 62. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

Val á gildandi lögum
1. Ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn eru stofnsettir í
sama aðildarríki skulu aðildarríkin tryggja að samkomulagið
milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu
undirgrein 1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, kveði á
um að lög þess aðildarríkis gildi um samkomulagið og að
báðir aðilar samþykki að dómstóll þess aðildarríkis hafi einn
lögsögu.
2. Ef höfuðsjóðurinn og fylgisjóðurinn eru ekki stofnsettir
í sama aðildarríki skulu aðildarríkin tryggja að samkomulagið
milli höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins, sem um getur í fyrstu
undirgrein 1. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, kveði á um
að gildandi lög skulu vera annað hvort lög þess aðildarríkis þar
sem fylgisjóðurinn er stofnsettur eða lög þess aðildarríkis þar
sem höfuðsjóðurinn er stofnsettur og að báðir aðilar samþykki
að dómstóll þess aðildarríkis, ef þau hafa mælt fyrir um að lög
þess gildi, hafi einn lögsögu.
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2. undirþáttur
Inntak innri hátternisreglna viðskipta
15. gr.
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c) eftir atvikum, hvers konar fyrirkomulag sem er nauðsynlegt
til að taka til greina að annað hvort annar eða báðir
verðbréfasjóðirnir eru skráðir á eftirmarkað eða viðskipti
eru með þá á eftirmarkaði,

Hagsmunaárekstrar
Aðildarríki skulu tryggja að innri hátternisreglur viðskipta
rekstrarfélagsins, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr.
60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli í sér viðeigandi ráðstafanir
til að draga úr hættu á hagsmunaárekstrum sem gætu skapast
milli fylgisjóðsins og höfuðsjóðsins eða milli fylgisjóðsins og
annarra eigenda hlutdeildarskírteina höfuðsjóðsins að því marki
að um þá sé ekki fjallað með fullnægjandi hætti í ráðstöfunum
sem rekstrarfélagið beitir til að uppfylla kröfurnar í b-lið
1. mgr. 12. gr. og d-lið 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2009/65/EB og
III. kafla tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2010/43/ESB
frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skipulagskröfur,
hagsmunaárekstra, viðskiptahætti, áhættustýringu og inntak
samkomulagsins milli vörslufyrirtækis og rekstrarfélags(5).

d) viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að farið sé að kröfunum
sem settar eru fram í 2. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/
EB,
e) ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn eru tilgreindir í
mismunandi gjaldmiðlum, grunninn fyrir umreikning
viðskiptafyrirmæla,
f) greiðslutímabil og greiðsluupplýsingar um kaup og
innlausn á hlutdeildarskírteinum höfuðsjóðsins, þ.m.t. ef
aðilarnir hafa komið sér saman um það, skilmálarnir um
uppgjör höfuðsjóðsins á innlausnarbeiðnum með yfirfærslu
eigna í fríðu til fylgisjóðsins, sér í lagi í þeim tilvikum sem
um getur í 4. mgr. og 5. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/
EB,

16. gr.
Grundvöllur fjárfestinga og innlausna fylgisjóðsins
Aðildarríki skulu tryggja að innri hátternisreglur viðskipta
rekstrarfélagsins, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr.
60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, feli a.m.k. í sér eftirfarandi, að
því er varðar grundvöll fjárfestinga og innlausna fylgisjóðsins:

a) yfirlýsingu þess efnis í hvaða hlutabréfaflokkum höfuðsjóðsins fylgisjóðurinn má fjárfesta,

b) gjöld og útgjöld sem fylgisjóðurinn skal bera ábyrgð á og
upplýsingar um alla afslætti eða endurgreiðslur á gjöldum
eða útgjöldum frá höfuðsjóðnum,

c) ef við á, skilmála varðandi allar upphaflegar eða síðari
yfirfærslur eigna í fríðu frá fylgisjóðnum til höfuðsjóðsins.

17. gr.

g) ef sjóðsreglur eða stofnsamningur og lýsing höfuðsjóðsins
veitir honum tiltekin réttindi eða völd í tengslum við
eigendur hlutdeildarskírteina og höfuðsjóðurinn kýs að
takmarka eða afsala sér slíkum réttindum eða valdi í
tengslum við fylgisjóðinn, yfirlýsingu um skilmála sjóðsins
hvað það varðar.
18. gr.
Atburðir sem hafa áhrif á fyrirkomulag viðskipta
Aðildarríki skulu tryggja að innri hátternisreglur viðskipta
rekstrarfélags, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, feli a.m.k. í sér eftirfarandi að því er
varðar atburði sem hafa áhrif á fyrirkomulag viðskipta:
a) hvernig og hvenær annar hvor verðbréfasjóðurinn
skal tilkynna um tímabundna frestun og endurupptöku
endurkaupa, innlausnar kaupa eða áskriftar á
hlutdeildarskírteinum í verðbréfasjóði,

Staðlað fyrirkomulag viðskipta
Aðildarríki skulu tryggja að innri hátternisreglur viðskipta
rekstrarfélags, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, feli a.m.k. í sér eftirfarandi, að því er
varðar staðlað fyrirkomulag viðskipta:

b) fyrirkomulag við tilkynningu um og lausn á skekkjum við
verðlagningu í höfuðsjóðnum.
19. gr.
Staðlað fyrirkomulag endurskoðunarskýrslunnar

a) samræmingu á tíðni og tímasetningu útreikninga á verðmæti
hreinnar eignar og birtingar á verði hlutdeildarskírteina,

b) samræmingu á sendingu fylgisjóðs á viðskiptafyrirmælum,
þ.m.t. eftir atvikum, hlutverk umsýsluaðila eða annars
þriðja aðila,
5

()

Stjtíð. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 42.

Aðildarríki skulu tryggja að innri hátternisreglur viðskipta
rekstrarfélags, sem um getur í þriðju undirgrein 1. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, feli a.m.k. í sér eftirfarandi að því er
varðar staðlað fyrirkomulag endurskoðunarskýrslunnar:
a) ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn hafa sama uppgjörsár,
samræmingu á gerð reglubundinna skýrslna,
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b) ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn hafa mismunandi
uppgjörsár, fyrirkomulag fylgisjóðsins við að nálgast
nauðsynlegar upplýsingar frá höfuðsjóðnum til að
geta gert reglubundnar skýrslur sínar á réttum tíma og
sem tryggir að endurskoðandi höfuðsjóðsins geti tekið
saman sérstaka skýrslu á lokadagsetningu fylgisjóðs í
samræmi við fyrstu undirgrein 2. mgr. 62. gr. tilskipunar
2009/65/EB.
2. ÞÁTTUR
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2. Ef höfuðsjóðurinn upplýsti fylgisjóðinn um bindandi
ákvörðun sína um að slíta félaginu meira en fimm mánuðum
fyrir daginn sem slitin munu hefjast skal fylgisjóðurinn, þrátt
fyrir 1. mgr., leggja fram til lögbærra yfirvalda sinna umsókn
sína eða tilkynningu í samræmi við a-, b- eða c-lið 1. mgr. eigi
síðar en þremur mánuðum fyrir þann dag.
3. Fylgisjóðurinn skal, án ástæðulausrar tafar, upplýsa
eigendur hlutdeildarskírteina sinna um fyrirætlan sína að slíta
félaginu.

Félagsslit, samruni eða skipting höfuðsjóðs
21. gr.
1. undirþáttur
Málsmeðferð komi til félagsslita
20. gr.
Umsókn um samþykki
1. Aðildarríki skulu krefjast þess að fylgisjóðurinn leggi
eftirfarandi fram til lögbærra yfirvalda sinna eigi síðar en
tveimur mánuðum eftir daginn sem höfuðsjóðurinn upplýsti
hann um bindandi ákvörðun um félagsslit:
a) ef fylgisjóðurinn ætlar að fjárfesta minnst 85% af eignum
sínum í hlutdeildarskírteinum annars höfuðsjóðs í samræmi
við a-lið 4. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB:
i.

umsókn sína um samþykki fyrir þeirri fjárfestingu,

ii. umsókn sína um samþykki á tillögu að breytingum á
sjóðsreglum sínum eða stofnsamningi,
iii. breytingar á lýsingu sinni og lykilupplýsingum
fyrir fjárfesta í samræmi við 74. og 82. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, eftir því sem við á,

Samþykki
1. Upplýsa skal fylgisjóðinn innan 15 virkra daga frá
framlagningu fullkláraðra gagna, sem um getur í a- eða b-lið
1. mgr. 20. gr., eftir því sem við á, hvort lögbær yfirvöld hafa
veitt þau samþykki sem krafist er.
2. Við viðtöku á samþykki lögbærra yfirvalda skv. 1. mgr.
skal fylgisjóðurinn upplýsa höfuðsjóðinn um viðtökuna.
3. Fylgisjóðurinn skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til
að uppfylla kröfurnar í 64. gr. tilskipunar 2009/65/EB eins
fljótt og hægt er eftir að lögbær yfirvöld hafa veitt nauðsynleg
samþykki samkvæmt a-lið 1. mgr. 20. gr. í þessari tilskipun.
4. Ef greiðsla á afrakstri félagsslita höfuðsjóðsins skal
fara fram fyrir þann dag sem fylgisjóðurinn ætlar að byrja
að fjárfesta í öðrum höfuðsjóði samkvæmt a-lið 1. mgr.
20. gr. eða í samræmi við ný fjárfestingarmarkmið sín og
nýja fjárfestingarstefnu sína samkvæmt b-lið 1. mgr. 20. gr.
skulu lögbær yfirvöld fylgisjóðsins veita leyfi háð eftirfarandi
skilyrðum:
a) fylgisjóðurinn skal taka við afrakstri félagsslitanna:
i.

iv. önnur gögn sem krafist er skv. 3. mgr. 59. gr.
tilskipunar 2009/65/EB,
b) ef fylgisjóðurinn hyggst breytast í verðbréfasjóð sem
ekki er fylgisjóður í samræmi við b-lið 4. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB:
i.

umsókn sína um samþykki á tillögu að breytingum á
sjóðsreglum sínum eða stofnsamningi,

ii. breytingar á lýsingu sinni og lykilupplýsingum
fyrir fjárfesta í samræmi við 74. gr. og 82. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, eftir því sem við á,
c) ef fylgisjóður ætlar að slíta félaginu, tilkynningu þess
efnis.

í reiðufé eða

ii. hluta af eða öllum afrakstrinum í fríðu, ef
fylgisjóðurinn óskar eftir því og ef kveðið er á um það
í samkomulaginu milli fylgisjóðsins og höfuðsjóðsins
eða í innri hátternisreglum viðskipta og bindandi
ákvörðuninni um félagsslit,
b) reiðufé í eigu fylgisjóðs, eða sem tekið er við í samræmi við
þessa málsgrein, má aðeins endurfjárfesta í þeim tilgangi
að stýra reiðufé með skilvirkum hætti fyrir þann dag sem
fylgisjóðurinn mun byrja að fjárfesta annað hvort í öðrum
höfuðsjóði eða í samræmi við ný fjárfestingarmarkmið sín
og nýja fjárfestingarstefnu sína.
Ef ii-liður a-liðar í fyrstu undirgrein gildir, getur fylgisjóðurinn
hvenær sem er innleyst valfrjálsan hluta eignanna, sem
yfirfærðar voru í fríðu, fyrir reiðufé.
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2. undirþáttur
Málsmeðferðarreglur komi til samruna eða
skiptingar
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Orðalagið „verður áfram fylgisjóður sama höfuðsjóðs“ vísar
til tilvika þar sem:
a) höfuðsjóðurinn er viðtökusjóður í fyrirhuguðum samruna,

22. gr.
Umsókn um samþykki
1. Aðildarríki skulu krefjast þess að fylgisjóðurinn leggi
eftirfarandi fram til lögbærra yfirvalda sinna, eigi síðar en einum
mánuði eftir daginn sem fylgisjóðurinn tók við upplýsingunum
um fyrirhugaðan samruna eða skiptingu í samræmi við
aðra undirgrein 5. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB:
a) ef fylgisjóðurinn verður áfram fylgisjóður sama
höfuðsjóðs:
i.

umsókn sína um samþykki á því,

ii. eftir atvikum, umsókn sína um samþykki á tillögu að
breytingum á sjóðsreglum sínum eða stofnsamningi,
iii. eftir atvikum, breytingar á lýsingu sinni og
lykilupplýsingum fyrir fjárfesta í samræmi við 74. gr.
og 82. gr. tilskipunar 2009/65/EB, eftir því sem við á,
b) ef fylgisjóðurinn hefur í hyggju að verða fylgisjóður
í öðrum höfuðsjóði sem verður til við fyrirhugaðan
samruna eða skiptingu höfuðsjóðsins eða ef fylgisjóður
ætlar að fjárfesta minnst 85% af eignum sínum í
hlutdeildarskírteinum annars höfuðsjóðs sem ekki varð til
við samrunann eða skiptinguna:
i.

umsókn sína um samþykki á þeirri fjárfestingu,

ii. umsókn sína um samþykki á tillögu að breytingum á
sjóðsreglum sínum eða stofnsamningum,

b) höfuðsjóðurinn breytist ekki verulega þegar hann, við
fyrirhugaða skiptingu, breytist í verðbréfasjóð.
Orðalagið „verður fylgisjóður í öðrum höfuðsjóði við samruna
eða skiptingu höfuðsjóðsins“ vísar til tilvika þar sem:
a) höfuðsjóðurinn er samrunasjóðurinn og fylgisjóðurinn
verður, vegna samrunans, eigandi hlutdeildarskírteina
viðtökusjóðsins,
b) fylgisjóðurinn verður eigandi hlutdeildarskírteina
verðbréfasjóðs sem verður til við skiptingu og er verulega
frábrugðinn höfuðsjóðnum.
3. Í tilvikum þegar höfuðsjóðurinn veitti fylgisjóðnum
upplýsingarnar sem um getur eða sem eru sambærilegar
43. gr. tilskipunar 2009/65/EB fyrr en fjórum mánuðum fyrir
fyrirhugaðan gildistökudag, skal fylgisjóðurinn, þrátt fyrir
1. mgr., leggja fram til lögbærra yfirvalda sinna umsókn
eða tilkynningu sína í samræmi við einn af liðum a- til
d- í 1. mgr. þessarar greinar eigi síðar en þremur mánuðum
fyrir fyrirhugaðan gildistökudag samruna eða skiptingar
höfuðsjóðsins.
4. Fylgisjóðurinn skal, án ástæðulausrar tafar, upplýsa
eigendur hlutdeildarskírteina sinna og höfuðsjóðsins um
fyrirætlan sína að slíta félaginu.
23. gr.
Samþykki

iii. breytingar á lýsingu sinni og lykilupplýsingum
fyrir fjárfesta í samræmi við 74. gr. og 82. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, eftir því sem við á,
iv. önnur gögn sem krafist er skv. 3. mgr. 59. gr.
tilskipunar 2009/65/EB,
c) ef fylgisjóðurinn hyggst breytast í verðbréfasjóð sem
ekki er fylgisjóður í samræmi við b-lið 4. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB:
i.

umsókn sína um samþykki á tillögu að breytingum á
sjóðsreglum sínum eða stofnsamningi,

ii. breytingar á lýsingu sinni og lykilupplýsingum
fyrir fjárfesta í samræmi við 74. gr. og 82. gr.
tilskipunar 2009/65/EB, eftir því sem við á,
d) ef fylgisjóður ætlar að slíta félaginu, tilkynningu þess
efnis.
2. Að því er varðar beitingu a- og b-liðar 1. mgr. skal taka
tillit til eftirfarandi:

1. Upplýsa skal fylgisjóðinn innan 15 virkra daga frá
framlagningu fullkláraðra gagna sem um getur í a- til c-lið
1. mgr. 22. gr., eftir því sem við á, hvort lögbær yfirvöld hafa
veitt þau samþykki sem er krafist.
2. Við viðtöku á upplýsingum um samþykki lögbærra
yfirvalda skv. 1. mgr. skal fylgisjóðurinn upplýsa höfuðsjóðinn
um viðtökuna.
3. Eftir að fylgisjóðurinn hefur verið upplýstur um að
lögbær yfirvöld hafa veitt nauðsynleg samþykki samkvæmt
b-lið 1. mgr. 22. gr. þessarar tilskipunar skal fylgisjóðurinn,
án ástæðulausrar tafar, gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
uppfylla kröfurnar í 64. gr. tilskipunar 2009/65/EB.
4. Í tilvikum b- og c-liðar 1. mgr. 22. gr. þessarar tilskipunar
skal fylgisjóðurinn nýta rétt sinn til að óska eftir endurkaupum
og innlausn hlutdeildarskírteina sinna í höfuðsjóðnum í
samræmi við þriðju undirgrein 5. mgr. 60. gr. og 1. mgr. 45. gr.
tilskipunar 2009/65/EB ef lögbær yfirvöld fylgisjóðsins hafa
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ekki gefið nauðsynleg samþykki, sem krafist er skv. 1. mgr.
22. gr. þessarar tilskipunar, fyrir þann virka dag sem kemur
á undan síðasta deginum sem fylgisjóðurinn getur óskað eftir
endurkaupum og innlausn á hlutdeildarskírteinum sínum í
höfuðsjóðnum áður en samruninn eða skiptingin tekur gildi.
Fylgisjóðurinn skal einnig nýta þennan rétt í þeim tilgangi að
tryggja að réttindi eigenda hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins til
að óska eftir endurkaupum eða innlausn á hlutdeildarskírteinum
sínum í fylgisjóðnum samkvæmt d-lið 1. mgr. 64. gr.
tilskipunar 2009/65/EB verði ekki fyrir áhrifum af þessu.
Áður en rétturinn sem um getur í fyrstu undirgrein er nýttur
skal fylgisjóðurinn taka til athugunar aðrar lausnir sem
gætu hjálpað til við að koma í veg fyrir, eða minnka,
viðskiptakostnað eða önnur neikvæð áhrif að því er varðar
eigendur hlutdeildarskírteina fylgisjóðsins.
5. Ef fylgisjóðurinn óskar eftir endurkaupum eða innlausn
á hlutdeildarskírteinum sínum í höfuðsjóðnum skal hann fá
afhent eitt af eftirfarandi:
a) afrakstur af endurkaupunum eða innlausninni í reiðufé,
b) hluta af eða allan afrakstur af endurkaupunum eða
innlausninni í fríðu ef fylgisjóðurinn óskar eftir því og ef
samkomulagið milli fylgisjóðsins og höfuðsjóðsins kveður
á um það.
Ef b-liður fyrstu undirgreinar gildir, getur fylgisjóðurinn
hvenær sem er innleyst hvaða hluta eignanna sem er, sem
yfirfærðar voru í fríðu, fyrir reiðufé.
6. Lögbær yfirvöld fylgisjóðsins skulu gefa samþykki
með því skilyrði að reiðufé í eigu fylgisjóðs, eða sem tekið
er við í samræmi við 5. mgr., má aðeins endurfjárfesta í þeim
tilgangi að stýra reiðufé með skilvirkum hætti fyrir þann dag
sem fylgisjóðurinn mun byrja að fjárfesta annað hvort í nýja
höfuðsjóðnum eða í samræmi við ný fjárfestingarmarkmið sín
og nýja fjárfestingarstefnu sína.

3. ÞÁTTUR
Vörsluaðilar og endurskoðendur
1. undirþáttur
Vörsluaðilar

Nr. 54/1043

b) hvernig og hvenær sending upplýsinga frá vörsluaðila
höfuðsjóðsins til vörsluaðila fylgisjóðsins fer fram,
þ.m.t. allir gildandi frestir,
c) samræmingu á þátttöku beggja vörsluaðila í tengslum við
framkvæmdina, að því marki sem þykir viðeigandi miðað
við skyldur þeirra samkvæmt landslögum, þ.m.t.:
i.

aðferðin við að reikna út verðmæti hreinnar eignar fyrir
hvern og einn verðbréfasjóð, þ.m.t. allar viðeigandi
ráðstafanir til að koma í veg fyrir að hægt sé að sjá fyrir
verðsveiflur hlutdeildarskírteina þeirra á mörkuðum í
samræmi við 2. mgr. 60. gr. tilskipunar 2009/65/EB,

ii. meðhöndlun fyrirmæla frá fylgisjóði um að kaupa,
skrifa sig fyrir eða óska eftir endurkaupum eða innlausn
á hlutdeildarskírteinum í höfuðsjóðnum og um uppgjör
á slíkum viðskiptum, þ.m.t. hvers konar fyrirkomulag
um yfirfærslur eigna í fríðu,
d) samræmingu aðgerða í lok uppgjörsárs,
e) hvaða upplýsingar vörsluaðila höfuðsjóðsins ber að veita
vörsluaðila fylgisjóðsins um brot höfuðsjóðsins á lögum og
sjóðsreglum eða stofnsamningi og hvernig og hvenær skal
veita upplýsingarnar,
f) verklag við meðhöndlun sérstakra umsókna um aðstoð frá
einum vörsluaðila til annars,
g) greiningu á einstökum óvæntum atburðum sem einn
vörsluaðili ætti að tilkynna hinum vörsluaðilanum í hverju
tilviki fyrir sig og hvernig og hvenær slíkt skal gert.
25. gr.
Val á gildandi lögum
1. Aðildarríki skulu tryggja að þegar fylgisjóður og
höfuðsjóður hafa gert samkomulag í samræmi við 1. mgr.
60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, kveði samkomulagið milli
vörsluaðila höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins á um að lög
þess aðildarríkis, sem gilda um viðkomandi samkomulag
í samræmi við 14. gr. þessarar tilskipunar, gildi einnig um
samkomulagið um upplýsingaskipti milli vörsluaðilanna og að
báðir vörsluaðilarnir samþykki að dómstólar þess aðildarríkis
hafi einir dómsvald.

24. gr.
Inntak samkomulags um upplýsingaskipti á milli
vörsluaðila
Samkomulagið um upplýsingaskipti milli vörsluaðila höfuðsjóðsins og vörsluaðila fylgisjóðsins sem um getur í 1. mgr.
61. gr. tilskipunar 2009/65/EB skal fela í sér eftirfarandi:
a) auðkenni gagna og upplýsingaflokka sem bæði
vörslufyrirtækin koma til með að skiptast reglulega á, og
hvort annað vörslufyrirtækið leggur slíkar upplýsingar eða
gögn fram til hins vörslufyrirtækisins eða hvort þurfi að
óska eftir því,

2. Aðildarríki skulu tryggja að þegar innri hátternisreglur
viðskipta koma í stað samkomulagsins milli fylgisjóðs og
höfuðsjóðs í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr. 60. gr.
tilskipunar 2009/65/EB kveði samkomulagið milli vörsluaðila
höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins á um að lögin sem gilda um
samkomulagið um upplýsingaskipti milli vörsluaðilanna skulu
annað hvort vera lög aðildarríkisins þar sem fylgisjóðurinn
er stofnsettur eða, ef það er ekki sama aðildarríki, lög
aðildarríkisins þar sem höfuðsjóðurinn er stofnsettur og að
báðir vörsluaðilarnir samþykki að dómstólar viðkomandi
aðildarríkis hafi einir dómsvald.
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26. gr.
Skýrslugjöf vörsluaðila höfuðsjóðsins um frávik frá réttri
framkvæmd
Frávikin sem um getur í 2. mgr. 61. gr. tilskipunar 2009/65/EB
sem vörsluaðili höfuðsjóðsins verður var við meðan á störfum
hans stendur samkvæmt landslögum og sem gætu haft neikvæð
áhrif á fylgisjóðinn skulu fela í sér, en ekki takmarkast við:
a) skekkjur í útreikningi á verðmæti hreinnar eignar
höfuðsjóðsins,
b) skekkjur í viðskiptum eða uppgjöri á kaupum, áskriftum
eða óskum fylgisjóðsins eftir endurkaupum eða innlausn á
hlutdeildarskírteinum í höfuðsjóðnum,
c) skekkjur í greiðslum eða eignfærslu tekna af höfuðsjóðnum
eða í útreikningum á staðgreiðslusköttum,
d) brot á fjárfestingarmarkmiðum, -stefnu eða -áætlun
höfuðsjóðsins, eins og þeim er lýst í sjóðsreglunum eða
stofnsamningi, lýsingu eða lykilupplýsingum fyrir fjárfesta
sjóðsins,
e) brot á fjárfestingar- eða lántökutakmörkum sem sett eru
fram í landslögum eða sjóðsreglunum, stofnsamningnum,
lýsingunni eða lykilupplýsingum fyrir fjárfesta.

25.9.2014

e) greiningu á málefnum sem ber að meðhöndla sem frávik
sem birta skal í endurskoðunarskýrslu höfuðsjóðsins að því
er varðar aðra undirgrein 2. mgr. 62. gr. tilskipunar 2009/65/
EB,

f) hvernig og hvenær skal meðhöndla sérstakar umsóknir
eins endurskoðandans um aðstoð hins endurskoðandans,
þ.m.t. ósk um nánari upplýsingar um frávik sem birt eru í
endurskoðunarskýrslu endurskoðanda höfuðsjóðsins.

2. Samkomulagið sem um getur í 1. mgr. skal fela í sér
ákvæði um undirbúning endurskoðunarskýrslnanna sem um
getur í 2. mgr. 62. gr. og 73. gr. tilskipunar 2009/65/EB og
hvernig og hvenær skal leggja fram endurskoðunarskýrslu
höfuðsjóðsins og drög að henni til endurskoðanda fylgisjóðsins.

3. Ef fylgisjóðurinn og höfuðsjóðurinn loka ekki uppgjörsári
sínu á sama degi skal í samkomulaginu sem um getur í
1. mgr. fjalla um með hvaða hætti og hvenær endurskoðandi
höfuðsjóðsins skal taka saman sérstöku skýrsluna sem krafist
er í fyrstu undirgrein 2. mgr. 62. gr. tilskipunar 2009/65/
EB og leggja hana og drög að henni fram til endurskoðanda
fylgisjóðsins.

28. gr.
2. undirþáttur
Endurskoðendur

Val á gildandi lögum

27. gr.
Samkomulag um upplýsingaskipti á milli endurskoðenda
1. Samkomulagið um upplýsingaskipti milli endurskoðanda
höfuðsjóðsins og endurskoðanda fylgisjóðsins sem um getur
í 1. mgr. 62. gr. tilskipunar 2009/65/EB skal fela í sér
eftirfarandi:
a) tilgreiningu gagna og upplýsingaflokka sem endurskoðendurnir koma til með að skiptast reglulega á,
b) hvort annar endurskoðandinn leggi fram upplýsingarnar
eða gögnin sem um getur í a-lið til hins endurskoðandans
eða hvort óska þurfi eftir þeim,
c) hvernig og hvenær, þ.m.t. allir gildandi frestir, sending
upplýsinga frá endurskoðanda höfuðsjóðsins til
endurskoðanda fylgisjóðsins fer fram,
d) samræmingu á þátttöku hvers endurskoðanda fyrir sig í
aðgerðum í lok uppgjörsárs fyrir viðkomandi verðbréfasjóð,

1. Aðildarríki skal tryggja að þegar fylgisjóður og
höfuðsjóður hafa gert samkomulag, í samræmi við 1. mgr.
60. gr. tilskipunar 2009/65/EB, kveði samkomulagið milli
endurskoðenda höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins á um að lög
þess aðildarríkis, sem gilda um viðkomandi samkomulag
í samræmi við 14. gr. þessarar tilskipunar, gildi einnig um
samkomulagið um upplýsingaskipti milli endurskoðendanna
og að báðir endurskoðendurnir samþykki að dómstólar þess
aðildarríkis hafi einir dómsvald.

2. Aðildarríki skulu tryggja að þegar innri hátternisreglur
viðskipta hafa komið í stað samkomulagsins milli fylgisjóðsins
og höfuðsjóðsins í samræmi við þriðju undirgrein 1. mgr.
60. gr. tilskipunar 2009/65/EB kveði samkomulagið milli
endurskoðenda höfuðsjóðsins og fylgisjóðsins á um að lögin
sem gilda um samkomulagið um upplýsingaskipti milli
endurskoðendanna skulu annað hvort vera lög aðildarríkisins
þar sem fylgisjóðurinn er stofnsettur eða, ef það er ekki
sama aðildarríki, lög aðildarríkisins þar sem höfuðsjóðurinn
er stofnsettur og að báðir endurskoðendurnir samþykki að
dómstólar viðkomandi aðildarríkis hafi einir dómsvald.
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4. ÞÁTTUR
Háttur á veitingu upplýsinga til eigenda hlutdeildarskírteina
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h) skilyrði fyrir því að verðbréfasjóður frá öðru aðildarríki
geti tekið hlutdeildarskírteini sín af markaði í viðkomandi
aðildarríki,

29. gr.
Háttur á veitingu upplýsinga til eigenda
hlutdeildarskírteina
Aðildarríki skulu tryggja að fylgisjóðurinn veiti upplýsingarnar
til eigenda hlutdeildarskírteina skv. 1. mgr. 64. gr.
tilskipunar 2009/65/EB á sama hátt og mælt var fyrir um í
7. gr. þessarar tilskipunar.
IV. KAFLI

i) nákvæmt inntak upplýsinganna sem aðildarríki krefst að
teknar séu með í B-hluta tilkynningarinnar eins og um
getur í 1. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 584/2010 frá 1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar
snið og inntak staðlaðrar tilkynningar og staðfestingar á
verðbréfasjóði, notkun rafrænna samskipta milli lögbærra
yfirvalda vegna tilkynninga og verklagsreglur vegna
sannprófunar á staðnum og rannsókna sem og upplýsingaskipti milli lögbærra yfirvalda(6),

TILKYNNINGARAÐFERÐ
j) tilgreint tölvupóstfang að því er varðar 32. gr.
30. gr.
Umfang upplýsinga sem aðildarríki eiga að
gera aðgengilegar í samræmi við 3. mgr. 91. gr.
tilskipunar 2009/65/EB

2. Aðildarríki skulu veita upplýsingarnar sem tilgreindar
eru í 1. mgr. sem lýsingu í samfelldu máli eða samsetningu af
samfelldu máli og röð tilvísana eða tengla í frumskjölin.

1. Aðildarríki skulu tryggja að eftirfarandi flokkar upplýsinga um viðeigandi lög og stjórnsýslufyrirmæli séu
gerðir aðgengilegir í samræmi við 3. mgr. 91. gr. tilskipunar
2009/65/EB:
a) skilgreiningin á hugtakinu „markaðssetning á hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóðs“ eða jafngildu lagalegu hugtaki,
annað hvort eins og það er sett fram í landslöggjöf eða
notað í raun,
b) kröfur um inntak, framsetningu og kynningu markaðsefnis,
þ.m.t. allar lögboðnar viðvaranir og takmarkanir á notkun
tiltekinna orða eða orðasambanda,
c) með fyrirvara um IX. kafla tilskipunar 2009/65/EB,
upplýsingar um allar viðbótarupplýsingar sem krafist er að
birta skuli fjárfestum,
d) upplýsingar um allar undanþágur frá reglum eða kröfum að
því er varðar fyrirkomulag markaðssetningar sem gilda í
viðkomandi aðildarríki um tiltekna verðbréfasjóði, tiltekna
flokka hlutabréfa verðbréfasjóðs eða tiltekna flokka
fjárfesta,

31. gr.
Aðgangur gistiaðildarríkis verðbréfasjóðs að skjölum
1. Aðildarríki skulu krefjast þess að verðbréfasjóðir
tryggi að rafrænt eintak hvers einasta skjals sem um getur í
2. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB sé gert aðgengilegt á
vefsetri verðbréfasjóðsins eða vefsetri rekstrarfélagsins sem
stjórnar viðkomandi verðbréfasjóði eða á öðru vefsetri sem
verðbréfasjóður hefur tilgreint í tilkynningu sinni, sem lögð
er fram í samræmi við 1. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB
eða uppfærslur á henni. Öll gögn sem gerð eru aðgengileg á
vefsetri skulu lögð fram á rafrænu formi sem er almennt notað.

2. Aðildarríki skulu krefjast þess að verðbréfasjóðir tryggi
að gistiaðildarríki verðbréfasjóðsins hafi aðgang að vefsetrinu
sem um getur í 1. mgr.

32. gr.
Uppfærslur gagna

e) kröfur um hvers konar skýrslugjöf eða sendingu upplýsinga
til lögbærra yfirvalda þess aðildarríkis og málsmeðferð við
framlagningu á uppfærðum útgáfum gagna sem krafist er,
f) kröfur um hvers konar þóknanir eða aðrar fjárhæðir
sem skal greiða lögbærum yfirvöldum eða öðrum
lögskipuðum aðilum í því aðildarríki, annað hvort við
upphaf markaðssetningar eða reglulega eftir það,
g) kröfur í tengslum við aðstöðu sem skal gera aðgengilega
fyrir eigendur hlutdeildarskírteina eins og krafist er í
92. gr. tilskipunar 2009/65/EB,

1. Lögbær yfirvöld skulu tilgreina tölvupóstfang í
þeim tilgangi að taka við tilkynningum um uppfærslur og
breytingar á gögnum sem um getur í 2. mgr. 93. gr. tilskipunar
2009/65/EB, skv. 7. mgr. 93. gr. þeirrar tilskipunar.
2. Aðildarríki skulu leyfa verðbréfasjóðum að tilkynna um
hvers konar uppfærslu eða breytingu á gögnunum sem um
getur í 2. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skv. 7. mgr.
93. gr. sömu tilskipunar með tölvupósti, sem skal senda á
tölvupóstfangið sem um getur í 1. mgr.
(6)
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Í tölvupóstinum sem sendur er til að tilkynna um slíka
uppfærslu eða breytingu má annað hvort lýsa uppfærslunni
eða breytingunni sem hefur verið framkvæmd, eða leggja fram
nýja útgáfu gagnanna í viðhengi.
3. Aðildarríki skulu krefjast þess að öll gögn sem send eru
sem viðhengi við tölvupóstinn, sem um getur í 2. mgr., skulu
lögð fram á rafrænu formi sem almennt er notað.
33. gr.
Þróun almennra gagnavinnslukerfa
1. Til að auðvelda aðgengi lögbærra yfirvalda gistiaðildarríkis
verðbréfasjóðs að upplýsingum eða gögnum sem um getur í
1. mgr., 2. mgr. og 3. mgr. 93. gr. tilskipunar 2009/65/EB, að
því er varðar 7. mgr. 93. gr. þeirrar tilskipunar, mega lögbær
yfirvöld aðildarríkja koma á fót, með samræmdum hætti,
háþróuðu rafrænu gagnavinnslukerfi og miðlægu geymslukerfi
sem er sameiginlegt fyrir öll aðildarríki.
2. Samræming milli aðildarríkja sem um getur í 1. mgr.
skal fara fram innan samstarfsnefndar evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila.
V. KAFLI
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Þau skulu þó samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli
til að fara að 7. gr. og 29. gr. eigi síðar en 31. desember 2013.
Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta
þessara ákvæða og samsvörunartöflu yfir viðkomandi ákvæði
og þessa tilskipun.
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.
2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.
35. gr.
Gildistaka
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
36. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

LOKAÁKVÆÐI
Gjört í Brussel, 1. júlí 2010.

34. gr.
Lögleiðing

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar
en 30. júní 2011.

forseti.

_____________

José Manuel BARROSO

