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AIFM

AIFM-direktivet implementerades i svensk lag förra 
året genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfon-
der. Mindre bolag behöver inte ansöka om AIFM-tillstånd – det 
räcker med en registrering hos Finansinspektionen. 

Mengus får som registrerad fondförvaltare hos Finansinspek-
tionen ett nytt regelverk att anpassa sig efter, men det är inte lika 
omfattande som för bolagen som har AIFM-tillståndet.

– Det finns vissa kriterier relaterat till bland annat storlek, ålder, 
struktur och belåning som gör att registrering passar oss i dags-
läget. I praktiken blir det en del krav som vi inte behöver anpassa 
oss till, exempelvis angår vissa saker kring förvaringsinstitut inte 
oss, säger Per Niklasson.

› Hur har ni ändrat ert arbetssätt för att klara de nya kraven?
– Egentligen inte så mycket, vi har haft god kontroll och höga 

krav redan tidigare, från investerarna och från oss själva.
› Ni ser ingen risk i att bara vara registrerade när ni ska ta in 

pengar till nya fonder?
– Vi har i huvudsak samma investerare i de två fonder vi har 

startat hittills, och vi har visat att vi har fått förtroende och håller 
hög kvalitet.

› Hur ser du på att det nya regelverket införs?
– Generellt är det bra. Vi förvaltar andras och egna pengar och 

då är god kontroll och tillit en absolut nödvändighet för vårt exis-
tensberättigande. Det handlar om trygghet för investerarna.  

Mengus väljer att  
registrera sig

 Mengus har valt att registrera sig som en AIFM (Alternative Investment 
Fund Manager) till skillnad från att söka tillstånd.
 – I dagsläget passade det med registrering för oss, vilket vi också fick 
bekräftat av Finansinspektionen under sommaren, säger Per Niklasson, 
partner på Mengus.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Mengus
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