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Executive summary 

This thesis characterizes hedge funds as complex and heterogeneous investment forms, which 

cannot be defined explicitly. The legal form is residually based upon exemptions in national 

regulation with different variations across the jurisdictions. New York and London are the two 

major jurisdictions from where hedge funds operate, whereas this thesis limits its focus hereto.  

 

This thesis deals with hedge funds’ potential adverse influence on financial stability. It is found 

that hedge funds may adversely influence financial stability by having systemic risks, which may 

constitute a threat to the greater economy, as the financial system forms a vital part hereof. 

Such systemic risks can be divided into counterparty, investor and third party risks. The primary 

focus is on whether or not systemic risk may be reduced through regulation to achieve a higher 

level of transparency or by limiting the access to financial leverage. It is found that more trans-

parency or limitation of leverage will not necessarily provide financial stability.   

 

Regulation of transparency is based upon a trade-off between minimizing systemic risk in terms 

of liquidation of hedge funds and increase of systemic risk in terms of hedge funds not being 

represented on the financial markets. It is found that the level of transparency must take both 

effects into consideration and the most efficient way is sought to be through a mandatory disclo-

sure of material information to the market. The market will have sufficient information available 

in order to make efficient capital allocations, which will lower the risk of liquidation of hedge 

funds and still ensure the means of hedge funds’ existence, and consequently create a greater 

level of financial stability.      

 

Regulation of leverage is based upon a similar trade-off as that of transparency. Leverage is a 

definite segment used by hedge funds, which constitutes systemic risk in terms of liquidation of 

hedge funds, but also increases systemic risk, as leverage is vital to ensure the well functioning 

of the investment strategies, that are at the heart of hedge funds, which creates efficiency in the 

markets where hedge funds operate. It is found very difficult or even impossible to define a cer-

tain level of leverage to be determined in such trade-offs, as leverage is constituted by several 

different forms and are used diversely throughout the hedge fund industry. Instead regulation of 

the providers of leverage and of the products, which embed leverage are sought to balance the 

trade-off more efficiently and thereby creating a greater level of financial stability.  
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Furthermore, this thesis finds that regulation must be drafted on a common understanding and 

objective as hedge funds are internationally based and may very likely shift base of origins with-

out any delay. It is sought necessary to amend current regulation in the US due to a high rule-

based system, whereas the UK may alter its interpretation of current regulation due to a high 

principle-based system, in order to create the same regulation within these two very important 

jurisdictions.   
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1 Indledning 

I dette kapitel gives en generel introduktion til afhandlingens problemstilling og strukturen for 

den videre behandling.  

 

1.1 Relevans 

Finanskrisen har afledt utallige diskussioner omkring reformering af det finansielle system for at 

skabe finansiel stabilitet. Diskussionen har i stigende grad været rettet mod hedgefonde1, som 

anses for forårsagende eller medvirkende til et ustabilt finansielt system. Det er mere end 12 år 

siden at hedgefonde sidst var genstand for lignende fokus, efter det nære kollaps af LTCM i 

1998.   

 

Enkelte episoder har medvirket til yderligere fokus på hedgefonde, hvor særligt Madoff-sagen 

har givet negativ omtale. Selvom sagen ikke direkte vedrørte hedgefonde fik den alligevel fuld 

gennemslagskraft i reguleringsdiskussionen.2 Senest er hedgefonden, Paulson & Co., blevet 

kritiseret for involveringen i udvælgelsen af låneporteføljer til finansielle strukturerede obligatio-

ner og samtidigt at tage korte positioner heri. Paulson & Co. er ikke anklaget i sagen, men det 

skaber et dårligt omdømme, når der på mindre end 12 måneder, bogføres en gevinst på ca. 

USD 1 mia., som følge af 99% misligholdte låneporteføljer.3 Mediernes magt må således ikke 

undervurderes og det bidrager næppe til en nøgtern portrættering når hedgefonde portrætteres 

som gribbe der kaster sig over sagesløse ofre.   

 

Det bliver derved relevant for afhandlingen at skabe en større forståelse af hedgefonde og de-

res indvirkning på finansiel stabilitet, ud fra en analyse, som tager hensyn til både de negative 

og positive elementer, som regulering medfører. Det overordnede formål er at analysere hvorle-

des regulering af hedgefonde enten forøger eller reducerer finansiel stabilitet og derved bidrage 

til diskussionen omkring udfærdigelsen af eventuel regulering.   

 

1.2 Problemformulering 

Afhandlingens formål er at udfordre hvorledes transparens og gearing, hidhørende fra regule-

ringsdiskussionen, influerer på finansiel stabilitet. Forfatteren er ikke bekendt med, at der fore-

                                            
1 Hedgefonde, Hedge Funds og Hedgeforeninger dækker over samme betegnelse 
2 New York Times (13.12.2008) 
3 Børsen (19.04.2010), Financial Times (21.04.2010) 
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ligger lignende analyse, som den afhandlingen søger at afdække. Afhandlingen vil besvare 

følgende problemstilling:  

 

Hvorvidt vil regulering af transparens og gearing i 

hedgefonde medvirke til at skabe finansiel stabilitet? 

 

Til brug for besvarelsen benyttes nedenstående underspørgsmål: 

 

- hvad karakteriserer overordnet hedgefonde? 

- hvilket retsgrundlag gælder for hedgefonde i USA og England?  

- hvordan kan hedgefonde influere på finansiel stabilitet? 

- hvordan bør transparens reguleres for at skabe finansiel stabilitet? 

- hvordan bør gearing reguleres for at skabe finansiel stabilitet? 

- hvilke reguleringstendenser kan identificeres internationalt? 

- hvilke reguleringstiltag i USA og England kan medvirke til at skabe 

finansiel stabilitet? 

 

1.3 Metode 

Idet afhandlingen baseres på en international samfundsmæssig problemstilling, er der grund-

læggende tale om et makroanalyseniveau, dog kombineret med analyse på et mikroniveau, idet 

der må fordres et vist kendskab hedgefonde som analyseenhed.  

 

Til besvarelse af problemformuleringen anvendes en retsdogmatisk metode til at udlede gæl-

dende ret for hedgefonde, retsøkonomisk metode til at fastsætte den mest efficiente måde til at 

skabe finansiel stabilitet og endvidere en retspolitisk metode til at angive reguleringsforslag. Der 

foretages ikke en skarp opdelingen af de forskellige metodetilgange, mens den kronologiske 

analysetilgang sker i nævnte rækkefølge.   

  

Den retsdogmatiske analyse har til formål at udlede gældende ret ved hjælp af retskilderne og 

derved forudsige det resultat som domstolene eller andre juridiske interessenter vil komme frem 

til.4 Denne traditionelle analyse må dog for indeværende, modificeres, idet der først og frem-

                                            
4 Nielsen & Tvarnø (2008, s. 28-29, 31-32) 
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mest er tale om to fremmede retssystemer, det amerikanske og engelsk, hvorfor gældende ret 

udledes på anden vis end den danske retskildelære. Dernæst følger at hedgefonde netop eksi-

sterer som følge af et manglende retsgrundlag, hvorfor gældende ret beror på at udlede de 

undtagelsesbestemmelser som muliggør dette. Den retsdogmatiske analyse skal derfor ses 

som en kortlægning af den lovgivning, som kan ændres eller eventuelt udformes på ny for at nå 

de, i den retsøkonomiske analyse, identificerede mål. 

 

Den retsøkonomiske analyse vedrører den økonomiske del af problemstillingen. Selvom retsø-

konomien ikke umiddelbart er en del af retsvidenskaben,5 påkræves en økonomisk tilgang til 

problemstillingen, idet finansiel stabilitet vedrører en maksimering af den samfundsmæssige 

nytte. Retsøkonomien bidrager til den retspolitiske analyse, ved at opstille økonomiske mål og 

betragtninger for hvordan reguleringen bør udfærdiges. Berøringsfladen mellem retsøkonomien 

og retsvidenskaben bliver derved i et vist omfang flydende.6 Den neoklassiske økonomiske teori 

om det efficiente marked benyttes som et teoretisk ideelt benchmark,7 til sammenligning med 

hvad der kan konstateres i praksis. Herved undersøges det økonomiske grundlag for hvorledes 

transparens og gearing indvirker på den ideelle tilstand, som det finansielle system bør tilstræ-

be. Analyseniveauet er derved en kombination af markeds- og virksomhedsniveau, idet det 

undersøges hvorledes hedgefonde, som markedsaktører, indvirker på det finansielle system, 

som en samlet betegnelse for de finansielle markeder.  

 

Den retspolitiske analyse er på sin vis modsatrettet den retsdogmatiske analyse, idet der ved 

førstnævnte undersøges hvordan retstillingen bør være – nærmere betegnet de lege ferenda.8 

Retspolitikken er dog på sin vis afhængig af retsdogmatikken, idet sidstnævnte repræsenterer et 

udgangspunkt til brug for ændring af et eksisterende retsgrundlag og bidrager derved til forstå-

elsen af hvorfor en ændring eller ny udformning heraf er nødvendig. I den retspolitiske analyse 

inddrages ligeledes komparative aspekter. Den retspolitiske analyse har derved til formål at 

strukturere retsgrundlaget på en sådan måde at der skabes finansiel stabilitet.   

 

1.4 Struktur 

For at sikre et vis kendskab til hedgefonde foretages der i kapitel 2 en generel karakteristik her-

af. I kapitel 3 udledes gældende ret for hedgefonde til brug for den videre analyse. I kapitel 4 

                                            
5 Nielsen & Tvarnø (2008, s. 417, 419) 
6 Østergaard (2003, s. 277) 
7 Østergaard (2003, s. 273) 
8 Nielsen & Tvarnø (2008, s. 29, 430) 
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analyseres hvorledes hedgefonde kan forårsage ustabilitet i det finansielle system. Efterfølgen-

de analyseres det særskilt for henholdsvis transparens i kapitel 5 og gearing i kapitel 6, hvilke 

argumenter og overvejelser, der skal ligge bag eventuel regulering heraf, for at sikre finansiel 

stabilitet. I kapitel 7 vurderes hvorledes reguleringen bør udfærdiges. I kapitel 8 konkluderes 

analysen ved besvarelse af problemstillingen. I kapitel 9 perspektiveres til en mulig alternativ 

løsning af problemstillingen.    

 

1.5 Afgrænsning 

Hedgefonde er en yderst kompliceret investeringsform som berører vidt forskellige juridiske og 

økonomiske aspekter. En udtømmende afgrænsning er derfor uhensigtsmæssig grundet om-

fanget heraf og det manglende bidrag til yderligere at præcisere problemstillingen. Afgræsning 

er følgelig i hovedtræk, som løbende afgrænses yderligere, hvis nødvendigt. 

 

Regulering af hedgefonde og finansiel stabilitet indebærer en samfundsmæssig og international 

tilgang til hedgefonde. Andre aspekter omkring hedgefonde, såsom investorbeskyttelse, svind-

lende adfærd, aktionæraktivisme mv., behandles derfor ikke. En udtømmende international 

behandling er dog uhensigtsmæssigt og ganske vidtgående, idet hedgefonde varierer væsent-

ligt på tværs af jurisdiktioner hvori de er repræsenteret. Majoriteten er repræsenteret i USA og 

England, hvorved et fokus herpå anses for en nær global behandling af problemstillingen.  

 

Et vist kendskab til hedgefonde på mikroniveau er nødvendigt for at forstå indflydelsen på ma-

kroniveau, det vil sige det finansielle system. I den forbindelse udelades varianter af hed-

gefonde, så som, men ikke begrænset til, Fund-of-Hedge-Funds (FoHF), Managed Accounts, 

Feeder-Funds mv., hvorved der koncentreres om den tilbageblivende ”traditionelle” form. Det 

ligger dog uden for afhandlingens formål at afdække samtlige juridiske og økonomiske forhold, 

som relaterer sig hertil. Det er således ikke hensigten at foretage nærmere økonomiske og sta-

tistiske afkastmålinger af hedgefonde, eller andre mikrobaserede analyser. Karakteriseringen af 

hedgefonde skal skabe kendskab til investeringsformen og dens virke, hvorudfra reguleringsdi-

skussionen kan baseres. Følgelig skal retsgrundlaget ligeledes anskues ud fra hvad der kende-

tegner hedgefonde. Andre forhold som ikke har relevans for hedgefonde og deres mulige ind-

virkning på finansiel stabilitet vil således ikke behandles.  

 

Ved regulering forstås et lovmæssigt retligt indgreb med henblik på at skabe markedsdisciplin, 

det vil sige et efficient marked, hvorfor regulering tolkes indskrænkende, forskellig fra regulering 
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gennem tilsyn, udelukkende marked eller internt i hedgefonde. Markedsdisciplinen benyttes da 

indirekte, idet retsreglerne udfærdiges med henblik på, at fremme markedets effektivitet.  

 

Ved undersøgelse af transparens- og gearingsniveauet i hedgefonde og følgelig indflydelsen på 

finansiel stabilitet, vil der udelukkende fremføres de væsentligste argumenter, idet en udtøm-

mende argumentation ud fra mindre indflydelsesrige segmenter, vurderes at være uden rele-

vans.      

 

Ydermere tager afhandlingen ikke stilling til materiale efter den 20. september 2010.  

 

1.6 Litteratur mv.  

Grundet den nære tilknytning til USA og England, forelægger hovedparten af litteraturen på 

engelsk. Der er søgt forfattere som omfatter både teori og praksis, men bias det praktiske liv, 

idet konkret kendskab vurderes at være væsentligt. Hertil kommer rapporter fra internationale 

fora, tidsskrifter, avisartikler mv.. Førstehåndsindtryk er søgt gennem workshops med hedge-

fonde og regulatorer.  

 

Der er hovedsageligt anvendt amerikanske og engelske retskilder, suppleret med EU-retlige i 

det omfang det er nødvendigt. For amerikansk vedkommende er der udelukkende tale om rets-

kilder på føderalt niveau. For at understøtte visse pointer er der i nogen grad analogiseret til 

danske retskilder.  

 

Datamaterialet er indsamlet hos IFSL (International Financial Services London)9 og hos Dow 

Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes10. Data baseres på frivillig indberetning fra hedgefon-

de, hvorved der formodes en vis positiv bias i fremstillingen, da likviderede hedgefonde må 

have begrænset incitament til indberetning.   

                                            
9 Se www.ifsl.org.uk  
10 Se www.hedgeindex.com  
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2 Introduktion til hedgefonde  

Den mest korrekte måde at afgrænse hedgefonde er ud fra den angivne formålsbestemmelse 

som findes i Private Placement Memoranda, som kort beskriver forretningsplanen. På trods af 

variationer, er det muligt at uddrage essensen af typiske hedgefonde. Et eksempel er11:  

 

”Hedgefondens formål er at modtage midler fra en begrænset kreds af inve-

storer og investere kollektivt ud fra et princip om risikospredning, med hen-

blik på at skabe positive absolutte afkast.”  

 

I dette kapitel foretages en generel karakteristik af hedgefonde med inspiration fra ovenstående 

formålsbestemmelse. I afsnit 2.1 gennemgås udviklingen i sektoren. I afsnit 2.2 identificeres de 

jurisdiktioner hvor hedgefonde er tilhørende. I afsnit 2.3 beskrives hvordan hedgefonde typisk er 

strukturerede. I afsnit 2.4 behandles investeringsstrategier. I afsnit 2.5 berøres gearingsmulig-

heder. I afsnit 2.6 omtales kort aflønningsstrukturen. Endelige sammenfattes kapitlet i afsnit 2.7 

i form af oversigt over karakteristika.    

 

2.1 Udvikling 

I 1949 skabte Alfred W. Jones en særegen og ukendt strategi, der senere blev kendt som den 

første hedgefond, A.W. Jones & Co. Det specielle var kombinationen af gearing med kor-

te/lange positioner, som afdækkede markedsrisikoen (hedging).12 Den juridiske enhed, General 

Partnership,13 gjorde det muligt at undgå registrering hos SEC14 og derved opnå mest mulig 

fleksibilitet.15 Jones’ succes blev først offentligt kendt 17 år efter, i 1966 hvor det akkumulerede 

afkast over en tiårig periode estimeredes til 670%16. Den eksorbitante succes var starten på 

kraftigt vækst i hedgefonde, men mange blev igennem 1960’erne udkonkurreret af bull-

markedet17 fordi hedgen virkede hæmmende for afkastet og medførte et skifte til lange gearede 

positioner. Konsekvenserne var store da bear-markedet18 indtraf og blev forværret ved recessi-

onen19 i midten af 1970’erne.20  

 

                                            
11 Egentlig formålsbestemmelser er underlagt fortrolighedsklausuler 
12 Fortune Magazine (1966, s. 237-247) 
13 Juridisk person med direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse for deltagerne 
14 Securities and Exchange Commission – det amerikanske værdipapirtilsyn  
15 Lhabitant (2006, s. 8-11) 
16 Bedste investeringsforening i samme periode havde afkastet 358%, jf. Fortune Magazine (1996, s. 237)  
17 Bull som metafor for tyres angreb med opadstængende horn (opadgående trend) 
18 Bear som metafor for bjørnes angreb med nedadslående kløer (nedadgående trend) 
19 Defineret som fald i BNP i to eller flere sammenhængende kvartaler 
20 Lhabitant (2006, s. 11-12) 
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Fornyet interesse kom i 1986 ved Julian Robertsons’ Tiger Funds imponerende afkastgenere-

ring, der modsat Jones, ikke var baseret på individuelle aktier, men på ubalancerne i makro-

økonomien.21 Allerede året efter, i 1987, nærmere betegnet Black Monday den 19. oktober, blev 

hedgefonde igen svækket, da aktiemarkedet led det største dagstab nogensinde22, men i 1989 

havde sektoren rejst sig på ny og de hedgefonde der stod tilbage var blevet finansielle svær-

vægtere på de finansielle markeder.23  

 

Derefter skete et interessant skifte i berøringsfladen for hedgefonde, idet uafhængige tredjepar-

ter, i højere grad end tidligere, nu indirekte blev berørt af disses aktiviteter. De væsentligste 

episoder er Quantum Fund’s spekulation mod det britiske pund i 1992, den asiatiske krise i 

1997, LTCM’s nære kollaps i 1998, dot.com-boblen i 2000, Amaranth’s kollaps i 2006 og sene-

ste ved finanskrisen i 2007. Det er i disse episoder at diskussionen omkring hedgefonde og 

finansiel stabilitet tager sin begyndelse.  

 

Den globale udvikling fremgår af figur A, hvor der ses en signifikant vækst i antal og AUM (as-

sets under management). I 2007 skønnes AUM at have udgjort USD 2.100 mia., som det høje-

ste niveau nogensinde.  

 

 

IFSL (2005,2010), egen tilvirkning 

                                            
21 Institutional investor (1986, s. 86-92), Plesner (2003, s. 6) 
22 Greenspan (2007, s. 105) 
23 Lhabitant (2006, s. 13-14) 
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2.2 Jurisdiktioner  

Ved fastlæggelse af hjemsted, det vil sige hvor hedgefonden selskabsretlige er registreret, skel-

nes mellem onshore og offshore jurisdiktioner. Forskellen beror hovedsageligt på lempeligere 

selskabs- og skatteretlige paradigme offshore, typisk benævnt Tax Havens24. En stor del er 

placeret onshore i USA (2006; 32%) mod en mindre del i EU (2006; 8%), mens majoriteten er 

placeret offshore (2006; 55%). Enkelte jurisdiktioner i EU (Irland og Luxembourg) og i USA (De-

laware) tenderer til at skulle kategoriseres som offshore på grund af lempeligere regelsæt.25  

 

På trods af offshore majoriteten så opererer hedgefonde ikke reelt derfra, men er i stedet kon-

centreret i finanscentrene, New York og London, hvilket følger af managernes placering. New 

York og London repræsenterede 61% af AUM (New York; 41%, London; 20%), heriblandt 68% 

af de 100 største hedgefonde, i 2009.26 Grundet den væsentlige onshore andel i USA er det 

nødvendigt at inkludere både hedgefonde og managere som mulige reguleringssubjekter for 

amerikansk vedkommende. I England er det omvendt tilstrækkeligt at begrænse regulering til 

managere. Derved sikres den umiddelbart størst mulige reguleringssfære. Offshore regulering 

forfølges ikke nærmere.    

 

2.3 Struktur 

Hedgefondes struktur kompliceres ved at være bestå af flere parter. En udtømmende gennem-

gang af strukturen for hedgefonde vil sløre analysen unødvendigt, hvorfor denne simplificeres til 

en udgave bestående af investorer og managere som selskabsdeltagere og en prime broker 

som ekstern serviceyder.  

 

Limited Partnership (LP)27 har traditionelt været den foretrukne selskabsform for amerikansk 

baserede hedgefonde, hvilket hovedsageligt begrundes med fleksibiliteten heri.28 Der tages i 

det følgende udgangspunkt i denne retsform. LP består af en eller flere general partner(s), som 

hæfter personligt, direkte og ubegrænset, jf. Revised Uniform Limited Partnership Act (1976) 

(RULPA) sektion 403(a)29, samt en eller flere limited partner(s), der hæfter begrænset, jf. RUL-

PA sektion 303(a), jf. RULPA sektion 101(7). Som følge af den ubegrænsede hæftelse tillægges 

                                            
24 F.eks. Cayman Islands, BVI mv. 
25 Lhabitant (2006, s. 28) 
26 IFSL (2010, s. 3) 
27 Den danske pendant er K/S hvor en eller flere komplementar(er) hæfter personligt, direkte og ubegræn-
set, mens en eller flere kommanditister hæfter begrænset, jf. LEV § 2, stk. 2.  
28 Lhabitant (2006, s. 86)  
29 Defineret i Revised Partnership Act (1994), sektion 306(a) 
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general partner(s) forvaltningsbeføjelsen, jf. RULPA sektion 303(a) modsætningsvist, idet limi-

ted partner(s) kan blive frataget deres begrænsede hæftelse, hvorfor det sædvanligvis er gene-

ral partner, som er manager i hedgefonde. Det bemærkes at manageren kan gøre den ube-

grænsede hæftelse illusorisk ved, at benytte et af ham 100%-ejet selskab med begrænset hæf-

telse, som general partner. 

 

Investering i hedgefonde har typisk været forbeholdt formuende individuelle investorer grundet 

hedgefondes retsgrundlag, jf. kapitel 3. Over de senere år har institutionelle investorer dog teg-

net sig for en større andel af hedgefonde. I 1999 udgjorde disse 46% mod hele 74% i 2009, 

hvoraf størstedelen var Funds of Hedge Funds (29%) og pensionsselskaber (19%).30 En med-

virkende årsag hertil, kan være centralbankernes rentenedsættelser31 i 2001 og frem som reak-

tion på et faldende aktiemarked, hvorved investorerne kan have søgt alternative investeringer, 

såsom hedgefonde. Forøgelsen af institutionelle investorer har medvirket til hedgefondes inte-

grering i det finansielle system. Herved inddrages private investorer ligeledes, om end indirekte, 

igennem allokeringer af kapital til finansielle institutioner som placerer i hedgefonde.  

 

Prime brokers er de eksterne aktører der fungerer som mæglere af en række vitale ydelser til 

hedgefonde. Den umiddelbare eksterne relation er af illusorisk karakter, da prime brokers er en 

integreret del af hedgefonde, der reelt indgår i strukturen. Deres primære rolle er eksekvering af 

transaktioner, værdipapirbelåning og kreditfinansiering.32 Nærmere herom i afsnit 2.5. Vederla-

get er som oftest ydelsesafhængigt, hvorved indtjening vil afhænge af hedgefondes investe-

ringsstrategier.33 Prime broker-funktionen varetages typisk af få dominerende investeringsban-

ker34, som har gjort dette til deres speciale. I nyere tid er der sket et skifte til kommercielle ban-

ker ved overtagelsen af Bear Stearns, Lehman Brothers og Merrill Lynch under finanskrisen.35 

Det bemærkes at hedgefonde tillige kan have flere brokers og kreditorer end én prime broker, 

hvorfor den samlede betegnelse for disse betegnes finansielle modparter. 

 

                                            
30 IFSL (2010, s. 4) 
31 FED’s udlånsrente sænkes i 2001Q1 til 2004Q2 6,00% til 3,50%, hæves til 5,25% i 2007Q3 og sænkes 
til 0,25% i 2010Q3. FED anses for toneangivende, hvorved BoE har fulgt efter. For mere information se: 
www.newyorkfed.org og www.bankofengland.co.uk 
32 IFSL (2010, s. 6) 
33 Lhabitant (2006, s. 93-97) 
34 Repræsenterer sell-side på kapitalmarkedet, dvs. udbudssiden. 
35 IFSL (2010, s. 6) 
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2.4 Investeringsstrategier 

Ved at placere kollektivt forstås princippet om forvaltning af én samlet pulje på vegne af flere 

investorer og adskiller sig ikke fra den måde hvorpå investeringsforeninger investerer. Afkastet i 

hedgefonde måles absolut, hvilket hænger nært sammen med aflønningsstrukturen, da det 

muliggør objektiv måling af afkastpræstationen. Dette lader sig omvendt ikke gøre ved bench-

mark. Eksempelvis kan MSCI EUROPE-index være benchmark for investeringsforeninger som 

investerer i europæiske aktier, idet disse er nært sammenlignelige. Grundet hedgefondes vidt 

forskellige investeringsstrategier er det ikke muligt at skabe et retvisende benchmark. Deslige 

kan den uheldige situation, ved afkast målt mod benchmark, opstå når et relativt afkast faktisk 

er et absolut negativt afkast, men anses for positivt, idet det ligger over benchmarket.   

 

Risikospredning skal tages med et gran salt, idet angivelsen ikke dækker over nogen retlig eller 

økonomisk standard og blot benyttes som en generel betegnelse for investeringsstrategier, men 

udgør en central del af hedgefonde, som notorisk er tilknyttet til managere. Managere beskrives 

oftest som aktive investorer eller såkaldte α-investorer36, her forstået som investorer der jagter 

overnormale afkast. Metoderne til at opnå dette sker gennem et utal af alsidige og fleksible in-

vesteringsstrategier. Analyseselskaber har forsøgt at placere de enkelte strategier under nær-

mere definerede typer37. Opdelingen indebærer tre overordnede grupper, non-directional (ikke-

markedsorienteret), event-driven (momentum-orienteret) og directional (markedsorienteret), 

hvori de enkelte strategier placeres, jf. tabel A. Nedenfor beskrives kort den enkelte strategi38 

for at give en indikation af hvordan hedgefonde kan påvirke det finansielle system. Bemærk at 

de angivne strategier på ingen måde er udtømmende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Modsat passive investorer som kun påregner honorering af β-risiko.  
37 Inddelingen er baseret på Dow Jones Credit Suisse Indeks 
38 Lhabitant (2006 s. 163-350) 

Global Macro 

Long/Short Equity 

Emerging Markets 

Short Bias 

Distressed Securities 

Merger Arbitrage 

 

Event-driven Directional 

Equity Market-Neutral 

Convertible Arbitrage 

Fixed Income Arbitrage 

Non-directional 

Tabel A – Investeringsstrategier 

 egen tilvirkning 
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Equity market-neutral Udnytter inefficient prisfastsættelse på aktiemarkedet, mens mar-

kedsrisikoen afdækkes ved en kontinuerlig tilpasning af korte og 

lange positioner og derved neutraliseres. Afkastet genereres ud fra 

over- og undervurderede aktier som betegnes en dobbelt-α-strategi.  

 

Convertible Artibrage Udnytter inefficient prisfastsættelse af illikvide konvertible obligatio-

ner ved en kontinuerlig tilpasning af korte positioner i de underlig-

gende aktier, hvorved aktierisikoen afdækkes. Renterisikoen på den 

påtrykte obligationsrente afdækkes ved swaps eller futures. Afkastet 

genereres ud fra lange positioner i de konvertible obligationer.  

 

Fixed Income Arbitrage Udnytter inefficient prisfastsættelse af obligationer, mens renterisi-

koen afdækkes ved kontinuerlig tilpasning mellem korte og lange 

positioner. Kan indebære mere opportunistisk eksponering baseret 

på en retningsbestemt udvikling. Afkastet genereres ved prisforskel-

len på obligationerne.  

 

Distressed Securities Udnytter inefficient prisfastsættelse af illikvide nødlidende gældsin-

strumenter, hvori der tages lange positioner, eventuelt kombineret 

med aktiv deltagelse i rekonstruktionsprocessen. Afkastet genereres 

ved for lavt prisfastsætte gældsinstrumenter.  

 

Merger Arbitrage Udnytter selskaber som undergår M&A transaktioner efter annonce-

ring herom ved at tage lange positioner i target-selskabet (subjektet 

for transaktionen) og korte positioner i køber-selskabet, hvorved risi-

koen for manglende closing, afdækkes. Afkastet genereres ved pris-

forskellen i target på tidspunktet for annoncering og closing.   

 

Global Macro Udnytter den forventede trend på en vid række af globale markeder, 

som følge af makroøkonomiske ubalancer. Sådanne kan udnyttes 

ved lange eller korte positioner alt afhængig af retning. Afkastet ba-

seres på retningsbestemt forudsigelse.  
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Long/Short equity Udnytter, på samme måde som Equity market-neutral strategien in-

efficient prisfastsættelse på aktiemarkedet ved afdækning, men ikke 

neutralisering af markedsrisikoen. Her sker udelukkende en beløbs-

mæssig afdækning. Følgelig er strategien enten bias lange eller kor-

te positioner.   

 

Emerging Markets Udnytter globale opkommende økonomier som har taget tiltag til 

politiske og økonomiske reformer. Strategien er en overordnet angi-

velse af et markedsområde, hvor indeværende investeringsstrategier 

anvendes.  

 

Short Bias Udnytter et faldende aktiemarked ved at tage korte positioner som er 

afdækket med færre lange positioner, således strategien er bias kor-

te positioner. En dedikeret short bias strategi er en spejlvending af 

kun lange positioner.  

 

De fleste strategier indeholder en form for kort eller lange position til brug for hedging. Strategi-

ernes risici afspejles i afkastgenereringen, jf. figur B, som hvori udviklingen i de tre overordnede 

grupper sammen med S&P-indeks og det globale MSCIWorld-indeks, fremgår.  

 

 

Dow Jones Credit Suisse, egen tilvirkning 
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Det ses at udviklingen i alle indeks, efter 2002, har været nogenlunde ensartet dog fra forskelli-

ge niveauer. Der ses ligeledes en forskellig påvirkning af indeksene ved finanskrisen i 2007-

2009, hvor S&P og MSCI umiddelbart påvirkes relativt mere negativt i forhold til hedgefonde. 

For en nærmere opsplitning i investeringsstrategierne og en umiddelbar indikation af disses 

potentielle påvirkning af det finansielle system, henvises til bilag A.   

 

2.5 Gearing 

Oftest er gearing en nødvendighed, idet investeringsstrategier uden gearing genererer umiddel-

bare lave afkast. De mest anvendte metoder til at geare, det vil sige til at forøge egenkapitalen, 

er ved optagelse af kontant finansiering, etablering af korte positioner eller anvendelse af deri-

vater. 

 

Kontantlån vil som udgangspunkt ydes mod sikkerhed i de for beløbet erhvervede aktiver, ved 

etablering af de såkaldte margin accounts. I tidspunktet for lånets optagelse kræves at sikker-

heden udgør en vis procentdel af lånet, kaldet initial margin. Endvidere kræves at egenkapitalen 

(aktivernes værdi minus sikkerheden), løbende skal udgøre en vis procentdel af lånet, kaldet 

maintenance margin. Egenkapitalen svinger i takt med at aktivernes værdi forøges eller for-

mindskes. Kan maintenance margin ikke opretholdes, sker margin call, hvor der kræves indbe-

taling af kapital, yderligere sikkerhedsstillelse eller salg af aktiver. Retsvirkninger af manglende 

overholdelse berettiger långiver at tvangsrealisere aktiverne.39 Finansieringsformen er let an-

vendelig og fleksibel, men kan vise sig bekostelig ved faldende aktivpriser, hvis der sker margin 

call samtidigt med indløsningskrav fra investorerne, hvilket kan resultere i fire-sales, her forstået 

som dumpning af aktiver til spot priser langt under fundamentalværdien.  

 

Korte positioner etableres ved at låne værdipapirer for derefter umiddelbart at sælge dem i mar-

kedet. Salget medfører et øjeblikkeligt ”provenu”, som udtryk for gearingen, hvilket stilles som 

sikkerhed for positionen. Der kræves ligeledes overholdelse af initial margin ved at sikkerheden 

skal udgøre en vis procentdel af den korte position. Det samme er gældende for maintenance 

margin, idet egenkapitalen (sikkerheden minus værdien af den korte position) løbende skal 

udgøre en vis procentdel af den korte positions værdi. Egenkapitalen svinger i takt med at vær-

dien af den korte position forøges eller mindskes. En kort position lukkes ved køb af de lånte 

værdipapirer i markedet og tilbagelevering heraf til långiver. Margin calls anvendes deslige hvis 

                                            
39 Lhanbitant (2006, s. 122-126) 
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maintenance margin overskrides.40 En kort position kan, modsat en lang position, indebære et 

ubegrænset tab da der ikke er grænser for hvor meget værdipapirer kan stige, men for hvor 

meget de kan falde.    

 

Endvidere benytter hedgefonde mange forskellige derivater, både regulerede og uregulerede 

former. En konkret behandling af de anvendte metoder og instrumenter ligger uden for afhand-

lingens formål, hvorfor det blot skal pointeres, at hedgefonde anvender en bred skare af tilgæn-

gelige instrumenter, som findes på de finansielle markeder. Enkelte af instrumenterne er oplistet 

i, men ikke begrænset til, FIL bilag 5. Anvendelsen af derivater som gearing behandles i afsnit 

6.1.2.   

 

2.6 Aflønning 

Aflønningsstrukturen berøres kort for at skabe den fulde forståelse af hvordan hedgefonde ope-

rerer. Endvidere kan omkostninger antages at have en ikke uvæsentlig indflydelse på kvaliteten 

af managere. Formodningen bekræftes i en vis grad i empiriske undersøgelser, der indikerer en 

positiv korrelation mellem genereret afkast og manageres udannelse og erfaring.41  

 

Som introduceret af Jones i 1949 anvendes nøgletallet ”2/20” stadigt. Tallet knytter sig til to 

centrale aflønningsmomenter af managere. 2% af AUM i fast management fee og yderligere 

20% af afkastet i performance fee. Sidstnævnte kombineres typisk med hurdle rate42, high-

water mark43 og andre styringsredskaber til sikring af rette incitamenter.44 Aflønningen sker som 

water-fall hvor betalingerne rangordnes stigende efter management fee, investeret kapital, inve-

stors afkastkrav (hurdle rate), performance fee og derudover efter særskilt aftale. Aflønnings-

strukturen har derved indflydelse på såvel det krævede afkast som tiltrækning af managere.  

 

2.7 Oversigt 

Som sammenfatning anvendes tabel B som i punktform opridser de særegne kendetegn for 

hedgefonde. For at sætte investeringsformen i perspektiv er investeringsforeninger og kapital-

fonde medtaget for at afgrænse hedgefonde som selvstændig investeringsform.  

 

                                            
40 Lhabitant (2006, s. 126-138) 
41 Maxam (2006, s. 70)  
42 Investors afkastkrav som nedre grænse før performance fee udbetales 
43 Tidligere års afkast lavere end hurdle rate tilfalder investorerne før performance fee udbetales 
44 Lhabitant (2006, s. 30) 
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Tabel B – Sammenligning af investeringsformer  

 Hedgefonde Investeringsforeninger Kapitalfonde 

Afkast absolut relativt absolut 

Risiko lav/mellem/høj mellem høj 

Regulering lav høj lav 

Transparens lav høj lav 

Investeringsstrategi multiple diversifikation aktivt ejerskab 

Investeringsrammer frie begrænsede M&A (frie) 

Gearing ja nej ja 

Investorer begrænset adgang fri adgang begrænset adgang 

Indskud højt lavt højt 

Indløsning begrænset fri begrænset 

Omkostninger variable  faste variable 

Egen tilvirkning 
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3 Retsgrundlag  

Dette afsnit udleder gældende ret for hedgefonde, hvilket dog foregår på en utraditionel måde, 

idet eksistensgrundlaget for disse, baseres på undtagelsesbestemmelser. Derved udgøres 

hedgefonde at sammensatte bestemmelser som gør af investeringsformen ikke juridisk kan 

karakteriseres som én bestemt retsform. I afsnit 3.1 udledes retsgrundlaget for amerikanske 

hedgefonde og managere. I afsnit 3.2 udledes retsgrundlaget for engelsk managere.   

 

3.1 Amerikansk lovgivning 

De få, men væsentlige undtagelsesbestemmelser45, som fritager for registrering hos SEC inde-

bærer en ikke uvæsentlig omkostningsbesparelse for hedgefonde, idet fuld compliance, her for-

stået som efterlevelse, vil kræve væsentlig informationsdeling og selskabsmæssige begræns-

ninger.46  

 

3.1.1 Securities Act (1933) 

Securities Act (1933) vedrører udstedelse af værdipapirer, deriblandt andele i hedgefonde, hvil-

ket kræver registrering hos SEC, jf. sektion 6. Dette indebærer offentliggørelse af væsentlig 

finansiel information omkring udbuddet, således at investorerne kan investere på et oplyst 

grundlag, eksempelvis ved udarbejdelse af prospekt, jf. sektion 10. Registreringsprocessen 

kræver en detaljeret specificering af udstederen. Hedgefonde benytter fritagelsen angivet i sek-

tion 4(2), som fritager udbud der ikke vedrører offentligheden, det vil sige såkaldte private pla-

cements. Hvad dette nærmere indebærer, konkretiseres i Regulation D (17 CFR §230.501-

230.508), som er en administrativ forskrift udstedt af SEC. Den hyppigste anvendte fritagelse er 

Rule 506, som muliggør at udbuddet sker til et ubegrænset antal accredited investors, defineret 

i Rule 501, i alt væsentlighed som institutionelle eller private formuende investorer og højst 35 

non-accredited investors. Udbud til non-accredited investors kræver dog yderligere information 

herom. jf. Rule 502(b).  

 

3.1.2 Securities Exchange Act (1934) 

Securities Exchange Act (1934) vedrører omsætning af værdipapirer, deriblandt andele i hedge-

fonde. Omsætning forstås som handel med allerede udstedte værdipapirer, i det sekundære 

marked. Regulering sker med henblik på at sikre effektiviteten af markedsmekanismerne, jf. 

sektion 2. Registreringsprocessen indebærer ligeledes en detaljeret offentliggørelse af informa-

                                            
45 Lhabitant (2006, s. 39-54) og www.sec.gov/about/laws.shtml  
46 Lhabitant (2006, s. 51-52) 
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tion relaterende til omsætteren. Reguleringen omfatter mæglere (agenter), som er involveret i 

omsætning for andres regning, jf. sektion 3(a)(4) og forhandlere (principaler), som er involveret i 

omsætning for egen regning, men ikke som del af en regelmæssig virksomhed, jf. sektion 

3(a)(5), hvorved disse som udgangspunkt underlægges overvågning og tilsyn fra SEC, jf. sekti-

on 15. Reguleringsfritagelsen, som benyttes er angivet i sektion 3(a)(5)(B), idet hedgefonde 

typisk anses som forhandlere på grund af udstedelse, der ikke omsættes som led i regelmæssig 

virksomhed. Forhandlere vil på denne baggrund normalt være fritaget for registrering. Endelig 

vil udstedere, der har flere end 499 investorer under alle omstændigheder omfattes, jf. sektion 

12(g)(1).  

 

3.1.3 Investment Company Act (1940) 

Investment Company Act (1940) vedrører distributører, modsat udbydere, af værdipapirer, der-

iblandt andele i hedgefonde. Regulering indebærer registrering hos SEC, jf. sektion 8, samt 

begrænsninger for gearing, jf. sektion 18(f)(1), krav til distributørens organisation, jf. sektion, 16 

mv., hvilket i dets helhed er møntet på at investorerne har information omkring investeringsvirk-

somheden, dennes struktur og investeringsobjekterne, forinden disse foretager investering. I 

sektion 3(a)(1) defineres investment company som en virksomhed, der er beskæftiget med in-

vestering, reinvestering eller handel i værdipapirer. Hedgefonde vil som regel være omfattet af 

loven, men anvender enten fritagelsen i sektion 3(c)(1), som begrænser antallet af investorer til 

100 eller sektion 3(c)(7) som ikke begrænser antallet, men kræver at investorerne er qualified 

investors, defineret i sektion 2(a)(51)(A), i alt væsentlighed som strengere kapitalkrav end ac-

credited investors. Det bemærkes, at fritagelserne forudsætter ikke-henvendelse til offentlighe-

den (hvilket sker ved overholdes af Regulation D i Securities Act). 

 

3.1.4 Investment Advisers Act (1940) 

Investment Advisers Act (1940) vedrører rådgiveres investeringsrådgivning, deriblandt manage-

res rådgivning af hedgefonde. Regulering indebærer registrering hos SEC, som har til hensigt at 

beskytte investorer, jf. sektion 203(a), hvis der er tale om en investment adviser, defineret i sek-

tion 202(a)11 som en person, der mod betaling og som led i regelmæssig virksomhed, rådgiver 

direkte eller indirekte med hensyn til at investere i værdipapirer. Managere vil som regel omfat-

tes, men benytter fritagelsen i sektion 203(b)(3) som begrænser antallet af klienter til 15 over en 

12 måneders periode og forudsat der ikke rettes henvendelse til offentligheden (hvilket sker ved 

overholdes af Regulation D i Securities Act). Én hedgefond tælles som én klient, jf. sagen No. 

04-1434 Goldstein vs. SEC, hvor SEC krævede at der ved antallet skulle ses ”igennem” hedge-
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fonden og medtælle dennes investorer, men blev afvist af den amerikanske appeldomstol 

(Court of Appeals).    

 

Grundet undtagelsesbestemmelserne vil amerikanske domicilerede hedgefonde typisk have 

maksimalt 100 accredited investors eller mindre end 500 qualified investors for derigennem, at 

undgå omfattende regulering og registrering hos SEC. Af samme grund vil amerikanske domici-

lerede managere maksimalt have 15 hedgefonde som klienter. Disse undtagelsesbestemmelser 

har derved væsentlig præget, hvis ikke skabt, hedgefonde i USA.   

 

3.2 Engelsk lovgivning 

Idet England kun har et ubetydeligt antal hedgefonde domicileret, hvorfor kun retsgrundlaget for 

managere er relevant, idet disse i langt højere grad opererer fra England. Der gælder i mod-

sætning til USA ingen fritagelsesbestemmelser for managere i England, hvorfor disse skal regi-

streres.  

 

3.2.1 Financial Services and Markets Act (2000) 

Financial Services and Markets Act (2000) er den relevante lovgivning for managere. Til forskel 

fra amerikansk regulering skal managere i England, som oftest registreres hos FSA47 forinden 

en autoriseret aktivitet må udføres, jf. sektion 19. Enkelte undtagelser kan forekomme, men 

uden egentlig relevans for managere. Sådanne autoriserede aktiviteter er oplistet i Regulated 

Activities Order 200148 Part II, hvor blandt andet forvaltning og investering på vegne af andre er 

omfattet. En autoriseret aktivitet vil derved gælde for managere når sådanne vedrører den pri-

mære forretning, jf. sektion 22(1). Der gælder således ikke særregler for managere af hedge-

fonde, men i stedet for den aktivitet som enten selskaber eller personer udøver. Managere vil 

følgelig være forpligtede til at opnå autorisation hos FSA inden påbegyndelse af sådanne aktivi-

teter. Afhængig af den risiko som managere vurderes at udgøre på de fire objektiver, som angi-

vet i sektion 3-6, herunder af størst relevans for nærværende, sektion 3 vedrørende bevarelse 

af tilliden til det finansielle system, vil FSA tilpasse tilsynsvirksomheden i overensstemmelse 

hermed. En af de anvendte vurderingsmetoder er de såkaldte ARROW-besøg, hvor både ma-

nagerens egen risiko og risikoen for uafhængige tredjeparter vurderes.49 Jo højere risiko der 

vurderes desto mere tilsyn vil managere blive underlagt.  

                                            
47 Financial Supervisory Authority – det engelsk finanstilsyn 
48 Et Statutory Instrument, dvs. sekundær lovgivning (bekendtgørelse efter dansk ret) 
49 www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/supervise/index.shtml 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 26 

 

3.2.2 Outcomes-focused Regulation 

FSA anvender ved tilsynet med overholdelse af ovennævnte Financial Services and Markets 

Act (2000) en vurdering af de risici som de virksomheder, underlagt dette, udgør. FSA har i den 

forbindelse foretaget et markant skifte i tilgangen hertil ved i stedet at skulle sikre overholdelse 

af nærmere bestemte retningslinjer vil FSA nu i stedet sætte ind overfor de virksomheder, der 

efter FSA’s skøn udgør en risiko for de fire objektiver – heraf som nævnt den mest relevante for 

nærværende – bevarelse af tilliden til det finansielle system.50 Herved fastsætter FSA den 

compliance-standard som managere skal indordne sig efter. Reelt set kan standarden beskrives 

ved at FSA bedømmer managere ud fra en subjektiv standard, det vil sige, efter hvad FSA me-

ner, er tilstrækkeligt, men vil måle denne standard objektivt, ud fra hvad der faktisk kan konsta-

teres at managere gør. FSA’s rækkevidde må derfor siges at være betydelig mere vidtrækkende 

end SEC.  

                                            
50 www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2009/0312_hs.shtml  



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 27 

4 Påvirkning af finansiel stabilitet  

I dette kapitel analyseres hvorledes hedgefonde kan have negativ indvirkning på finansiel stabi-

litet. I afsnit 4.1 forklares vigtigheden af stabilitet i det finansielle system. I afsnit 4.2 analyseres 

mulige kanaler, som kan påvirke stabiliteten. I afsnit 4.3 fremføres de empiriske erfaringer. I af-

snit 4.4 berøres hedgefondes absolutte indflydelse i form af sektorens størrelse. Endelige sam-

menfattes kapitlet i afsnit 4.5.   

 

4.1 Finansiel stabilitet 

Det finansielle system er her defineret som en række komplekse interaktioner mellem finansielle 

markeder51 og disses aktører52 på et globalt niveau, hvorigennem der varetages opgaver af 

central samfundsmæssig betydning. De fire53 overordnede opgaver er defineret som:  

 

1. overførsel af forbrugsmuligheder over tid, 

2. kapitalallokering,  

3. risikoallokering, og 

4. forbindelse af præferencerne hos markedsaktørerne   

 

I det følgende ses udelukkende på opgaven om kapitalallokering. Den mest hensigtsmæssige 

allokering er kapitalen, som knap ressource, sker ved allokering til de aktører som opnår størst 

værdi herved. Simpelt udtrykt er det, det finansielle systems opgave at skabe efficient kapitalal-

lokering. Det er vigtigt at påpege det indbyggede risikoelement, som implicit ligger i kapitalallo-

kering, idet enhver allokering af kapital må forudsættes, at indebære et vist risikoelement.     

 

Det finansielle system er af central betydning for økonomien og derved den faktiske produktion, 

idet dets opgave er at allokere kapital til de ”projekter”, der repræsenterer størst økonomisk 

værdi. Effektiviteten af allokeringen har betydning for den værdi, som skabes. Dette bekræftes 

af empiriske studier54, der finder en afgørende sammenhæng mellem efficiensen af et finansielt 

system og økonomisk vækst. Derved følger, at opretholdelsen af et effektivt finansielt system er 

af central betydning for samfundet. Netop af denne grund er det fundamentalt at fordre et vel-

fungerende stabilt finansielt system.   

 

                                            
51 Eksempelvis kapital-, penge-, valuta-, derivat- og forsikringsmarkedet mv.  
52 Eksempelvis statslige og private finansielle institutioner, virksomheder, private mv. 
53 Østrup (2009, s. 1) og HM Treasury (2009, s. 17) 
54 HM Treasury (2009, s. 17) 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 28 

Finansiel stabilitet skal ikke forstås som en statisk tilstand, men i stedet som en dynamisk til-

stand, der kan tilpasse sig ændringer på de finansielle markeder. En koncis definition af finan-

siel stabilitet er dog ingenlunde ukompliceret, hvilket bekræftes af den manglende definition 

heraf i den danske lov fra 2008 omkring netop finansiel stabilitet. End ikke i forarbejderne hen-

tydes til en egentlig betydning. En mere præcis definition findes i stedet hos IMF:  

 

“A financial system is in a range of stability whenever it is capable of facilitat-

ing (rather than impeding) the performance of an economy, and of dissipat-

ing financial imbalances that arise endogenously or as a result of significant 

adverse and unanticipated events.”55 

 

Definitionen fokuserer på de ubalancer, der opstår endogent i form af markedsfejl eller decide-

rede chok, som derved hindrer det finansielle system i at medvirke til efficient ressourcealloke-

ring.56 Eksogene effekter vil ligeledes kunne skabe ubalancer såsom naturkatastrofer eller terro-

ristangreb, dog uden at kunne kontrolleres. Der er følgelig tale om betydelige ubalancer førend, 

finansiel stabilitet ikke længere er gældende tilstand. Følgelig undersøges det, om hedgefonde 

formodes at kunne forårsage sådanne ubalancer.  

 

4.2 Mulige kanaler til påvirkning af finansiel stab ilitet 

De ubalancer som medfører finansiel ustabilitet, defineres her som systemiske effekter. Det 

systemiske dækker over betydelige hændelser, hvis effekt har videregående57 og ikke blot isole-

rede konsekvenser. Derved er den systemisk effekt af en sådan karakter, at det finansielle sy-

stem bliver ustabilt som følge heraf. Måden hvorpå hedgefonde kan have systemisk effekt, op-

deles i modparts-, investor- og tredjepartsrisiko.58 Kollaps af hedgefonde kan derved skabe fi-

nansiel ustabilitet igennem tab på modparter, investorer eller tredjeparter. Det bemærkes at 

hedgefonde deslige kan udgør systemisk risiko uden kollaps, eksempelvis Quantum Funds’ 

spekulation mod det britiske pund i 1992, men sådanne situationer forfølges ikke videre. Syste-

misk risiko ved kollaps af hedgefonde er illustreret i nedenstående figur C, som ligeledes indike-

rer hedgefondes placering i det finansielle system. 

 

 

                                            
55 Schinasi (2004, s. 8) 
56 Schinasi (2004, s. 9) 
57 Det nyeste eksempler herpå er kollapset af Lehman Brothers som forårsagede en ”domino-effekt”  
58 ECB (2006, 70) og Athanassiou (2009, s. 66)  
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Det ses i figur C at systemisk risiko falder i tre dele. De sorte streger repræsenterer kapitalflow 

som til hedgefonde, og de røde repræsenterer tab som følge af kollaps. Det bemærkes at de 

uafhængige tredjeparter, som ikke umiddelbart investerer i hedgefonde, udsættes for negative 

effekter to gange. De enkelte dele behandles særskilt straks nedenfor.   

 

4.2.1 Modpartsrisiko 

Kanalen relaterer sig til tab hos finansielle modparter - herunder særligt prime brokers, grundet 

disses væsentlige eksponering overfor hedgefonde. Gennem optagelse af gearing i form af 

enten kontantlån eller etablering af korte positioner, vil misligholdelse af sådanne kreditfaciliteter 

kunne forårsage vanskeligheder for modparterne til at honorere egne forpligtelser. Derigennem 

kan opstå en selvforstærkende ”smitte-effekt”, som var tilfældet under finanskrisen efter Leh-

man Brothers kollaps, idet andre finansielle institutioner, som modparterne kontraherer med, 

kan afskære finansiering eller ændrer vilkårene herfor betydeligt på grund af frygt for deres afta-

leparters soliditet. Herved forøges risikoen for såvel sunde som usunde institutioner, som følge 

af manglende mulighed for at optage likviditet, idet markedet vil have tendens til at beskytte 

egen likviditet, hvilket kan resulterer i (unødige) kollaps af flere finansielle institutioner. En sådan 

risiko må antages at være forøget med kommercielle bankers erhvervelse af de investerings-

banker, som varetager prime broker-funktionen.  

Figur C - Systemisk risiko 

Egen tilvirkning 
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4.2.2 Investorrisiko 

Kanalen er lignende ovenstående modpartsrisiko, men vedrører en anden slags modpart, nem-

lig investorerne og deres tab af investeret kapital. Det må formodes, at investorerne generelt har 

en mindre eksponering over for hedgefonde, idet investeringer typisk ikke vil koncentreres hertil, 

modsat de finansielle modparter, hvis forretningsområde er bygget op omkring hedgefonde, i 

højere grad vil. Alligevel kan tab af investorernes indskud forårsage, at disse ikke længere for-

mår at varetage deres funktioner i det finansielle system og derved have systemisk effekt. En 

sådan risiko relaterer sig særligt til pensionsselskaber som er væsentlige investorer i hedgefon-

de. Følgerne er derved ikke forskellige fra de finansielle modparter, idet risikoen er, at tab hos 

investorerne ligeledes har en afsmittende effekt på andre finansielle institutioner og derigennem 

truer stabiliteten i det finansielle system.       

 

4.2.3 Tredjepartsrisiko 

Kanalen er forskellig fra de to ovenstående, da denne relaterer sig til indirekte eksponering og 

derved indirekte tab som følge af likvidation af hedgefonde. Kollaps i hedgefonde vil betyde en 

afvikling af de forvaltede aktiver, hvilket kan ske i et sådant tempo (fire-sales), at markeder for 

disse aktiver påvirkes så væsentligt, at de i værste fald risikerer at kollapse. Aktørerne, på så-

danne markeder, kan opleve store tab som følge heraf og derigennem selv få soliditetsmæssige 

vanskeligheder. Derved består tredjepartsrisikoen reelt i, at markeder, hvori hedgefonde opere-

rer, kan kollapse som følge af enorme aktivlikvidationer og, at andre markedsaktører herpå lider 

tab. Dette kan medføre en afsmittende effekt på andre markeder og aktører, som kan true stabi-

liteten i det finansielle system. Deslige vil tredjepartsrisikoen består i indirekte eksponering i de 

ovennævnte markedsaktører som lider tab. Det bemærkes at tredjepartsrisikoen betegnes som 

markedsrisiko eller systematisk risiko.   

 

4.2.4 Forbundenhed  

Den stringente opdeling oven for må ikke lede til konklusionen om, at systemisk effekt altid op-

træder i enten den ene eller den anden form. En nær forbindelse i mellem de ovenstående kan 

tænkes, at være mere reglen end undtagelsen, hvorved identifikationen i praksis kompliceres 

yderligere. Dette illustreres eksempelvis ved den successive rangfordeling af tabet ved kollaps 

af hedgefonde, idet investorer først lider tab og efterfølgende modparterne forudsat, at mere 

end egenkapitalen er gået tabt. Markederne, som er genstand for aktivafviklingen, vil lide tab 

som følge af modparternes forfølgelse af deres tilgodehavender. Følgelig vil kollaps af hedge-
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fonde typisk indeholde en fordeling af tabet, hvilket dog varierer alt efter størrelsen af hedge-

fonde, markedet der opereres på og den enkelte eksponering fra modparter og investorer. Des-

lige bør det nævnes, at kollaps af flere mindre hedgefonde, samlet set, kan medføre systemisk 

effekt.  

 

4.3 Empiriske erfaringer  

Når ovenstående kanaler tages i betragtning, er der ganske lidt empiri, der faktisk understøtter 

teorien. Dog eksisterer der to centrale episoder, som har været omdrejningspunkt for diskussio-

nen. Det vedrører det nære kollaps af LTCM i 1998 og det faktiske kollaps af Amaranth i 2006. 

Deslige illustrerer finanskrisen delvis hedgefondes potentielle indvirkning.   

  

4.3.1 Long Term Capital Management LP 

LTCM blev stiftet i 1994 af investeringsbranchens mest talentfulde matematikere og økonomer, 

deriblandt to Nobelprismodtagere, som tiltrak en startkapital på USD 1,25 mia., der blev investe-

ret ved komplekse fixed income arbitrage strategier, hvilket beroede på inefficient prisfastsæt-

telse af amerikanske investment grade statsobligationer og high-yield statsobligationer udstedt 

af udviklingslande.59 I grove træk bestod arbitrage i, at indtage korte positioner i amerikanske 

statsobligationer og lange positioner i udviklingslandenes statsobligationer, i forventningen om 

at spreadet derimellem ville mindskes. Strategien indebar et marginalt afkast med umiddelbar 

lav markedsrisiko, men krævede til gengæld væsentlig gearing. Gearingen var i 1997 på 25:160 

med aktiver for USD 120 mia., hvortil kom derivater på OTC-markedet61 med teoretiske beløb 

på over USD 1.000 mia. LTCM var yderst succesfuld og genererede i perioden 1994-1996 et 

gennemsnitlig årligt afkast på knap 50%.62  

 

Katastrofen indtræf i 1998, da Rusland standsede sine betalinger, hvilket medførte en flugt til 

mere sikre investeringer (flight to quality).63 LTCM blev ramt dobbelt ved de lange positioner i 

illikvide aktiver med lav kvalitet og ved de korte positioner i likvide aktiver med høj kvalitet, hvil-

ket blev accelereret ved gearingen. LTCM kunne ikke tiltrække ny kapital og måtte likvidere 

                                            
59 Spread mellem investment grad og high-yield kan ses som et estimat for den globale økonomi. Ved 
faldende spread ses udviklingsøkonomierne derved relativt, at forbedre deres økonomier, og vice versa.   
60 Aktiver i forhold til egenkapital 
61 Over the counter, uregulerede handelsplads hvor individuelle derivatkontrakter omsættes 
62 Lhabitant (2006, s. 152-153) 
63 Østrup (2008, s. 126) 
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positioner for at imødekomme den stigende grad af margin calls. Efter det blev offentligt kendt, 

hvilke aktiver LTCM besad, steg illikviditeten yderligere af frygt for fire-sales.64  

 

Frygten for et systemisk kollaps fik Federal Reserve Bank of New York (FED New York) til at 

intervenere ved at samle et konsortium på 14 af LTCM’s finansielle modparter, som tilførte ny 

kapital på USD 3,65 mia. mod at overtage 90% af andelene. Re-kapitaliseringen sikrede afvik-

ling i et passende tempo uden systemisk effekt og uden brug af offentlige midler. Det totale tab 

blev anslået til USD 4,6 mia.65 Ved en høring umiddelbart efter redningsaktionen redegjorde 

den amerikanske centralbanksdirektør, Alan Greenspan, for synspunkterne bag:  

 

[…] the act of unwinding LTCM's portfolio in a forced liqudiation would not 

only have a significant distorting impact on market prices but also in the 

process could produce large losses, or worse, for a number of creditors 

and counterparties, and for other market participants who were not directly 

involved with LTCM […] it was to the advantage to engender if at all possi-

ble an orderly resolution rather than let the firm go into disorderly fire-sale 

liquidation […]  

 

Greenspan indikerede direkte tab hos finansielle modparter og indirekte tab hos udenforstående 

markedsaktører som mulige følger af et kollaps. Det interessante er den potentielle systemiske 

effekt som likvidering formodedes at medføre, hvorfor LTCM er den første og indtil nu eneste 

hedgefond, som anses for at udgøre systemisk risiko. 

 

4.3.2 Amaranth Advisors LLC  

Amaranth der blev stiftet i 2000 havde en investeringsstrategi som var koncentreret til energi-

sektoren. Her udnyttede Amaranth differencer i markedsprisen for naturgasleverancer ved at 

satse på retningsbestemte bevægelser i markedet. Retningen beskrives som spreadet mellem 

leverancekontrakter på forskellige tidspunkter af året og udnyttes ved at tage korte eller lange 

positioner ud fra forventningen om, at spreadet mindskes eller forøges.  

 

Amaranth’s strategi vidste sig i 2005 at være rigtig, hvor orkanen Katrina, forårsagede store 

forstyrrelser i naturgasproduktionen i USA og fik markedsprisen til at stige voldsomt. Allerede 

                                            
64 Lhabitant (2006, s. 154-155) 
65 Ibid 
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det efterfølgende år led Amaranth enorme tab ved at tage lignende positioner, men på grund af 

en begivenhedsløs orkan-sæson efterfulgt af en mild vinter, som ledte til overproduktion af na-

turgas, faldt markedsprisen drastisk. Amaranth forsøgte at likvidere positionerne, men dette var 

besværliggjort på grund positionernes størrelse og naturgasmarkedets relative lille volumen. Det 

estimeres, at Amaranth repræsenterede knap halvdelen af udestående leverancekontrakter på 

the New York Mercantile Exchange. Hertil kommer handel på det uregulerede OTC-marked.66  

 

Af frygt for, at Amaranth ville misligholde sine gældsforpligtelser til finansielle modparter, over-

tog investeringsbanken, J.P. Morgan Chase og en anden hedgefond, Citadel Investment Group, 

Amaranths investeringsportefølje til væsentligt under markedsværdi, men forhindrede til gen-

gæld en hurtig afvikling heraf. Dette havde ingen systemisk effekt på det finansielle system, 

skønt det totale tab blev anslået til USD 6,6 mia.67 Det er interessant, at den amerikanske rege-

ring, i dette tilfælde undlader, at intervenere og i stedet overlader dette til markedet. Det kan 

tænkes at forskellen i markedskonjunkturen og aktivtypen har medvirket til denne beslutning.    

 

4.3.3 Finanskrisen 2007-2009 

Det finansielle system blev i 2007 ramt af den værste globale finansielle krise igennem nyere 

tid. Fald i den amerikanske ejendomssektor menes, at være den udløsende faktor,68 som også 

influerede væsentligt på hedgefonde.  

 

Det amerikanske system baseres på securitisation, hvor realkreditlån ompakkes til strukturerede 

finansielle produkter, Mortgage Backed Securities (MBS), som sælges i markedet, hvor Dan-

mark benytter et såkaldt balanceprincip, hvor realkreditlån finansieres gennem obligationsud-

stedelse til investorerne i markedet, som afspejler lånevilkårene, jf. RKL § 20, stk. 1. Securitisa-

tion skaber stor likviditet på bekostning af gennemsigtigheden, hvilket er omvendt for Danmark. 

Securitisation kan i simpleste form beskrives som långivers videresalg af lånepulje til et Special 

Purpose Vehichle (SPV) mod at få et kontant, tilbagediskonteret beløb svarende til værdien af 

de nu afståede lån. SPV’et udsteder da nye obligationer (MBS) i markedet, som baseres på de 

bagvedliggende aktiver – den købte lånepulje. Obligationerne opdeles i trancher, senior, mez-

zanine og junior, som afspejler kreditrisikoen.69 Junior indeholder efter egenkapitalen det høje-

ste afkast og den højeste risiko.  

                                            
66 Athanassiou (2009, s. 69-70) 
67 PSE (2007, s. 139) og Athanassiou (2009, s. 69-70) 
68 HM Treasury (2009, s. 27) 
69 Andersen et al. (2008, s. 216-218) 
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Hedgefonde tilførte stor likviditet til de strukturerede produkter, som i ikke uvæsentlig grad inde-

holdte subprime-lån70. Det faldende ejendomsmarked medførte misligholdelse af realkreditlån 

og i høj grad af subprime-lån. Dette skabte panik omkring værdien af MBS. To af Bear Stearns 

hedgefonde var de første som kollapsede, som investerede i illikvide Collateralized Debt Obliga-

tions (CDO71). Forinden havde Bear Stearns garanteret lån på USD 3,2 mia. hertil, men dette 

medførte forøget nervøsitet hos de finansielle modparter, som krævede mere sikkerhed. Positi-

onerne blev forsøgt likvideret frivilligt og efterfølgende ved tvang, men med begrænset succes. 

Følgen blev, at der nu var angivet en markedspris på CDO’erne og den var lav, hvilket berørte 

andre investorer med lignende aktiver i porteføljen. Det estimerede tab for de to hedgefonde 

blev opgjort til USD 200 mio.72 Det bemærkes, at der ikke sker en gentagelse af LTCM på trods 

af krisen omfang. Intervention af hedgefonde er ikke nødvendig, hvilket er det diametralt mod-

satte for penge- og forsikringsinstitutter. Dette kan indikere, at hedgefonde ikke har systemisk 

effekt og det på trods af, at hedgefonde led store tab i 2008 (se bilag A).   

 

4.4 Sektoren 

Til vurdering af systemisk effekt findes det hjælpsomt, at sætte den volumen, som hedgefonde 

udgør, i et sammenlignet perspektiv, for at vurdere eventuelle systemiske effekter på baggrund 

af den kapital som hedgefonde repræsentere i det finansielle system. Som benchmark er valgt 

BNP for Danmark og AUM for investeringsforeninger. Dette giver et indblik i sektorens relative 

størrelse og en indikation af den potentielle systemiske effekt.   

 

Danmarks BNP udgjorde i 2000 USD 160 mia.73, mens det estimeredes, at hedgefonde forval-

tede aktiver for USD 408 mia.74 svarende til en sektorstørrelse på mere end 250% af Danmarks 

BNP. Når disse tal opdateres til 2009, hvor Danmarks BNP udgjorde USD 320 mia.75 og hedge-

fonde estimeredes at forvalte aktiver for USD 1.700 mia.76, svarer dette til en fordobling af sek-

torstørrelsen til mere end 500% af Danmarks BNP. Vækstraten i AUM for hedgefonde er mar-

kant, når denne sammenholdes med udviklingen i dansk økonomi.  

 

                                            
70 Subprime er andenrangslån, hvilket er resultatet af amerikansk kreditvurdering. Iflg. Soros (2009, s. 110) 
udgjorde subprime, i 2003, 8% af lånefinansieringen, hvilket var steget til 20% i 2006.   
71 Indeholder forskellige gældsinstrumenter. 
72 New York Times (2007) 
73 Danmarks Statistik, BNP2000 i DKK 1.294 mia. ved DKK/USD 8,05 pr. 31.12.2000 
74 IFSL (2008, s. 1) 
75 Danmarks Statistik, BNP2009 i DKK 1.662 mia. ved DKK/USD 5,20 pr. 31.12.2009 
76 IFSL (2010, s. 1) 
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I 2000 estimeredes at investeringsforeninger forvaltede aktiver for USD 11.680 mia.77 svarende 

til, at hedgefonde udgjorde knap 4% i forhold til investeringsforeninger (eller er næsten 30 gan-

ge mindre). Når disse tal ligeledes opdateres til 2009, hvor traditionelle investeringsforeninger 

estimeredes at forvalte aktiver for USD 21.850 mia.78, svarer dette deslige til vækst i hedgefon-

de til 8% i forhold til investeringsforeninger (eller nu 13 gange mindre).  

 

Af ovenstående fremstår stærke indikationer for, at hedgefonde har øget deres relative indfly-

delse og derved potentielle påvirkning af det finansielle system. Sektoren udgør dog stadig en 

marginal del af finanssektoren. Det må imidlertid ikke drage til konklusionen om, at hedgefonde 

derfor heller ikke kan have nogen systemisk effekt. Der skal i stedet trædes varsomt, idet 

hedgefonde adskiller sig markant fra andre investeringsformer og kan have større indvirkning, 

end hvad AUM umiddelbart vidner om. Forfatteren forholder sig derfor skeptisk overfor Ström-

qvist (2009, s. 100-101) som netop antager, at hedgefonde har begrænset eller ingen effekt på 

markedet.  

 

4.5 Sammenfatning 

Et finansielt system, som efficient kapitalallokerer på tværs af de finansielle markeder, er af 

afgørende betydning for økonomien. Førend det finansielle system kan varetage denne funkti-

on, kræves stabilitet, idet allokeringen ellers vil ske inefficient eller i værste fald slet ikke. Sy-

stemiske effekter kan forårsage ustabilitet i form af videregående og ikke isolerede negative 

indvirkning på det finansielle system ved tab hos modparter, investorer eller uafhængige tredje-

parter. LTCM, Amaranth og finanskrisen vidner om, at hedgefonde kan have systemisk effekt. 

Hedgefond-markedet i absolutte termer vidner om en ubetydelig lille sektor. På baggrund af 

empirien kan hverken af- eller bekræftes, om hedgefonde faktisk har systemisk effekt. Det må 

dog antages, særligt ud fra LTCM og de i kapitel 2 nævnte karakteristika, at hedgefonde kan 

have systemisk effekt.  

 

Manglende transparens og høj gearing er som nævnt i kapitel 1 udvalgt som de formodede 

årsager til finansiel ustabilitet. Det analyseres i kapitel 5, hvorledes regulering gennem transpa-

rens, og i kapitel 6, hvorledes regulering gennem et gearingsloft, kan skabe finansiel stabilitet.  

 

 
                                            
77 EFAMA (2003, s. 1) i EUR 12.600 mia. omregnet ved USD/EUR 0,93 pr. 31.12.2000 
78 EFAMA (2009, s. 1) i EUR 15.280 mia. omregnet ved USD/EUR 1,43 pr. 31.12.2009 
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5 Regulering af transparens  

I dette kapitel analyseres, hvorvidt regulering gennem transparens kan medvirke til finansiel 

stabilitet. Reguleringsnødvendigheden analyseres ud fra en pro et contra argumentation. De 

positive og negative virkninger, som et højere informationsniveau i hedgefonde medfører, afve-

jes mod finansiel stabilitet. I afsnit 5.1 argumenteres pro transparens. I afsnit 5.2 argumenteres 

contra transparens. I afsnit 5.3 diskuteres det transparensniveau, som reguleringen bør tilstræ-

be. Endelig sammenfattes kapitlet i afsnit 5.4.    

 

5.1 Pro transparens 

Afsnit 4.1.1 vedrører informationsefficiens positive indvirkning på markedsaktørernes kapitalal-

lokering. Afsnit 4.1.2 vedrører reduktion af risikoen for markedskollaps. Afsnit 4.1.3 vedrører 

proaktiv og retroaktiv markedsdisciplin.  

 

5.1.1 Styrket informationsefficiens 

Med udgangspunkt i den neoklassiske teori om det efficiente marked gøres antagelser om, at 

fuld information sammen med fuld konkurrence, fuld rationalitet, ingen transaktionsomkostnin-

ger og ingen eksternaliteter sikrer mest efficiente ressourceallokering.79 En sådan tilstand be-

tegnes Pareto-efficient forstået som den tilstand, hvor det ikke er muligt at stille nogle bedre 

uden, at stille mindst én værre.80 Derved forstås, at kapitalen ikke kan skabe mere værdi ved 

anden anvendelse og er derfor allokeret på mest efficiente måde i markedet. Når kapitalen er 

efficient allokeret, kan det forudsættes, at risikoen, der relaterer sig hertil, ligeledes er efficient 

allokeret og markedsaktørerne vil følgelig allokere til de hedgefonde, hvor kapitalen skaber 

størst værdi. Helt konkret vil dette betyde allokering til hedgefonde som skaber det højeste af-

kast til den laveste risiko. Den modsatte situation, hvor markedsaktører lider tab og kapitalen 

ikke skaber størst mulig værdi, er ved en inefficient kapitalallokering til hedgefonde, idet marke-

det ikke fungerer optimalt. Inefficient kapitalallokering kan medføre finansiel ustabilitet som følge 

af tab af kapital i hedgefonde.  

  

Teorien om det efficiente marked, er mest af alt en teori, men benyttes her som et benchmark 

for, hvordan markedet bør kapitalallokere og til at indikere, hvor langt den faktiske markedstil-

stand er fra den Pareto-optimale tilstand.81 Når antagelsen om fuld information ikke kan opret-

                                            
79 Stiglitz & Walsh (2006, s. 240-242) 
80 Stiglitz & Walsh (2006, s. 221-222) 
81 Stiglitz & Walsh (2006, s. 28) 
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holdes er der i henhold til teorien tale om en markedsfejl med inefficient kapitalallokering til føl-

ge. Det forudsættes, at de resterende antagelser fortsat opretholdes. 

 

Informationens rolle i en allokeringsmæssig sammenhæng er undersøgt af den amerikanske 

økonom, Eugene Fama, som fremsatte hypotesen om det efficiente marked, the Efficient Mar-

ket Hypothesis (EMH). Hypotesen antager, at kapitalmarkedet er informationsefficient, når den 

tilgængelige information i markedet fuldt ud reflekteres i markedsprisen. Det essentielle i EMH 

er markedsprisens afhængighed af informationen udtrykt som informationsefficiens, hvilket ikke 

må forveksles med efficient kapitalallokering, og skal derfor snarere forstås som en væsentlig 

komponent til, hvorledes et efficient marked opnås.82 Informationsefficiens kan beskrives som 

”there is no such thing as a free lunch”, her forstået ved, at der ikke eksisterer arbitragemulig-

heder, idet markedsprisen er lig den fundamentale værdi. Oversat til hedgefonde betyder dette, 

at informationen i markedet præcist vil afspejle det afkast og den risiko som allokeringen også 

rent faktisk indebærer på det pågældende tidspunkt.  

 

For at teste hypotesen i praksis anvendte Fama empirisk materiale for kursbevægelserne på det 

amerikanske børsmarked. Egentlig var der tale om et modbevis af hypotesen, som derved indi-

kerede ved hvilken informationsform, at markedet var efficient. Testen blev inddelt i tre former; 

1) svag, hvor markedsprisen reflekterede alt historisk information, 2) semi-stærk, hvor markeds-

prisen reflekterede alt offentlig tilgængelig information og 3) stærk, hvor markedsprisen reflekte-

rede alt information, hvad enten offentliggjort eller ej.83 Fama fandt, at det amerikanske børs-

marked var informationsefficient i både svag, semi-stærke og i enkelte tilfælde også stærk 

form.84 Markedet var ikke altid informationsefficient i stærk form, fordi markedsaktører med sær-

lig eller mere viden end markedet kunne skabe et overnormalt afkast. Denne særlige informati-

on var således ikke tilgængelig i markedet og kunne følgelig ikke indberegnes i markedsprisen, 

hvilket førte til delvis afvisning af EMH i den stærke form.85  

 

Det faktum, at EMH er en generel hypotese om det amerikanske børsmarkeds efficiens, afhol-

der ikke i, at efterprøve om hypotesen kan bekræftes på andre dele af kapitalmarkedet.86 Kapi-

talmarkedet er den overordnede betegnelse for de markeder, hvorpå udstedere kan optage 
                                            
82 Fama (1970, s. 383, 388) 
83 Ibid 
84 Det amerikanske børsmarked indeholder egenskaber som sjældent ses i andre markeder. Det er et 
yderst likvidt marked med høj omsætning, stor dybde, små handelsomkostninger, et højteknologisk han-
dels- og informationsudvekslingssystem, mange aktører mv. (Hansen, 2001, s. 83-86) 
85 Hansen (2001, s. 83-84) 
86 Stiglitz & Walsh (2006, s. 881) 
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kapital til finansiering mod udstedelse af værdipapirer. De to væsentligste markeder er aktie- og 

obligationsmarkedet, hvilket børsmarkedet udgør en særlig del af. Hedgefonde er ligeledes en 

del af kapitalmarkedet, men er afgørende forskelligt fra børsmarkedet ved, at der ikke sker om-

sætning af ejerandele. Kapitalmarkedet opdeles generelt i det primære marked, som vedrører 

udstedelsen, og det sekundære marked, som vedrører handlen med allerede udstedte papirer. 

Det særegne for hedgefonde er, at der ikke eksisterer noget sekundært marked, hvor markeds-

prisen på ejerandelene normalvist vil være udtrykt. Investorernes mulighed for handel med ejer-

andele er kun mulig ved tegning eller ved indløsning - i begge tilfælde med hedgefonde som 

modpart.87 EMH må derved anvendes ud fra en analogi om markedsprisen, idet informationen 

ikke reflekteres de facto. Værdien af ejerandele bestemmes som NAV88 (net asset value), det vil 

sige aktiver fratrukket passiver. Prisfastsættelsen må ske indirekte ved markedets reflektering af 

den information som ligger til grund for NAV. Anvendelsen af EMH er derfor uændret, idet den 

tilgængelige information reflekteres som det forventede afkast og risiko, og som surrogat for en 

de facto markedspris vil informationen i stedet forekomme gennem ”risikotypen” af hedgefonde. 

Dette bevirker, at investorerne kan differentiere hedgefonde ud fra risikoen og afkastet forbun-

det med allokeringen hertil. En højere adgang til information vil således mere efficient afspejle 

de faktiske risici og afkast, som forbindes med allokeringen til hedgefonde.  

 

Der foreligger imidlertid intet empirisk grundlag til test af EMH på hedgefonde, idet informatio-

nen omkring sådanne er yderst sparsom. Der forekommer derved, at markedsaktørerne ikke 

har forudsætning for at vurdere ”risikotypen”. Dette vidner om et paradoks, når informationseffi-

ciensen ikke kan bestemmes på grund af utilgængelig information, hvilket nødvendigvis må føre 

til resultatet om, at informationsefficiensen er begrænset. Regulering for mere information i mar-

kedet vil medføre en mere efficient reflektering af hedgefondes faktiske ”risikotype”. Ifølge EMH 

vil dette medvirke til, at kapitalallokeringen sker mere efficient og dermed komme tættere teori-

en om det efficiente marked. EMH støtter derved argumentet om, at mere tilgængelig informati-

on i markedet skal tilstræbes, hvilket aktualiseres gennem regulering.  

 

5.1.2 Reduceret risiko for markedskollaps 

Når der foreligger adskillelse i informationsniveauet, taler man om asymmetrisk information, idet 

nogle aktører har adgang til mere eller bedre information end andre. Dette er ganske typisk for 

hedgefonde grundet den centraliserede styring omkring manageren. De potentielle følger af a-

                                            
87 Omvendt er krav på indløsning hos udstederen ikke muligt på børsmarkedet 
88 Værdiansættelsesmetoden kendes fra investeringsforeninger 
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symmetrisk information er påvist af den amerikanske økonom, George Akerlof, i artiklen Mar-

kets of Lemons, der omhandler informationsproblemer i markedet for brugte biler og illustrerer, 

hvorledes asymmetri ultimativt kan forårsage markedskollaps. Eksemplet er illustreret ved, at 

køberen ikke har information omkring typen af den enkelte bil, men kun information om, at der 

befinder sig defekte biler (lemons) i markedet. Sælgeren har omvendt fuld information om typen 

af sin bil. Som kompensation for risikoen ved at møde sælgere med lemons vil køberen fastsæt-

te sit bud til et lavere niveau end prisen for ikke-defekte biler (cherries), det vil sige prisfastsæt-

telse ud fra en gennemsnitsbetragtning. Nedjusteringen af buddet vil medvirke til, at sælgere 

med cherries forlader markedet, idet deres aktiver repræsenterer en højere værdi. På sigt vil 

markedet indeholde langt flere lemons, da salg af disse til stadighed vil indebære en gevinst for 

sådanne sælgere. Dette vil på sigt resultere i en nedadgående spiral, hvor buddet kontinuerligt 

vil reduceres, indtil markedet ultimativt kollapser.89 Fænomenet betegnes adverse selection, her 

forstået som en negativ udvælgelse, idet asymmetrien resulterer i inefficient ressourcealloke-

ring.90  

 

Theory of Lemons er ikke begrænset til produktmarkedet, men kan ligeledes anvendes på 

hedgefonde. Ved anvendelse af samme tankegang vil markedsaktørerne have gennemsnitlig 

information omkring markedet og ikke den enkelte hedgefond. Konsekvensen kan være, at mar-

kedsaktørerne allokerer mindre kapital til hedgefonde eller stiller højere krav til afkast og rente 

som kompensation for ikke at kunne identificere efficiente (cherries) og inefficiente (lemons) 

kapitalallokeringer. Dette kan føre til, at hedgefonde som repræsenterer inefficient allokering 

forsøger at tiltrække kapital, mens hedgefonde som repræsenterer efficient allokering omvendt 

vil afholde sig herfra. Dette følger af, at kun managerne selv, modsat markedet, er velvidende 

om hvad den faktiske allokering indebærer af afkast og risici. Derved kan hedgefonde, der reelt 

repræsenterer en inefficient allokering tiltrække kapital fra investorer og finansielle modparter i 

form af henholdsvis hurdle rates og rente-/kreditvilkår på mere lempelige vilkår, end havde der 

været symmetrisk information. Markedsaktørerne vil således generelt kræve højere hurdle rates 

og mere strikse rente-/kreditvilkår ud fra gennemsnitsbetragtningen om, at visse hedgefonde 

repræsenterer inefficient allokering. Dette vil på samme måde som bilsælgere af cherries føre 

til, at hedgefonde som faktisk repræsenterer en efficient allokering gradvist vil få forøget deres 

finansieringsomkostninger i takt med, at flere hedgefonde som repræsenterer inefficient alloke-

ring til stadighed vil tiltrækkes af lempeligere finansieringsomkostninger, end hvad der reelt set 

                                            
89 Akerlof (1970) 
90 Hansen (2001, s. 14) 
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burde være tilfældet. Markedsaktørerne vil da ligeledes stå over for et adverse selection pro-

blem, hvilket kan ende i en overflod af inefficiente kapitalallokeringsbeslutninger, som ultimativt 

medfører et decideret kollaps af hedgefond-markedet.  

 

Det interessante ved hedgefond-markedet er dog, at det netop ikke er kollapset, selvom det 

umiddelbare høje niveau af asymmetri og uigennemsigtighed burde indikere det modsatte. I 

stedet har hedgefonde markant styrket AUM. Asymmetrisk information behøver derfor ikke nød-

vendigvis at være ensbetydende med markedskollaps, men det begrundes ikke med at der ej er 

lemons iblandt, for det er der. Ifølge IFSL blev 2% af alle hedgefonde i 2000 likvideret, hvilket i 

2009 var stedet til 11%.91 Der må således være stærke kræfter, som trækker i modsat retning af 

informationsasymmetrien, såsom populariteten, fascination og forhåbning om høje risikoneutra-

le afkast. Men selvom asymmetrien ikke faktisk har ledt til markedskollaps må risikoen for, at 

det kan, ikke undervurderes. I 2008 blev der konstateret store tab på finansmarkederne og i høj 

grad hos hedgefonde, hvor AUM blev reduceret med 30% fra det foregående år. Asymmetrien 

kan derved siges at være inaktiv så længe, markedet generelt viser høje afkast, idet der ikke 

tages notits af de underliggende risici, som er forbundet med allokeringen, men hvis markedet 

pludselig vender, vil asymmetrien ”aktiveres”, idet markedsaktørerne ikke kan differentiere de 

efficiente fra de inefficiente allokeringer. Hedgefonde kan signalere en anden ”risikotype”, som 

markedsaktørerne ikke kan verificere. Hedgefonde, over en bred kam, vil da blive ramt, idet 

markedsaktørerne må forventes at beskytte deres kapital imod tab og derved opsige kreditfacili-

teter eller udtrække kapital. Dette bliver en giftig likviditetscocktail, som kan resultere i et kollaps 

af flere hedgefonde og i værste fald markedet som helhed. Ved i stedet at regulere for et højere 

informationsniveau vil markedsaktørerne reducere risikoen for kollaps af en eller flere hedge-

fonde.    

 

5.1.3 Styrket markedsdisciplin 

Ved mere information vil markedskræfterne kunne disciplinere hedgefonde, som ikke indebærer 

en fordelagtig kapitalallokering ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Der vil således skabes 

intern konkurrence mellem hedgefonde, idet der kun vil allokeres kapital til de hedgefonde, som 

formår at skabe det højeste afkast. Dette vil reducere risikoen for inefficient kapitalallokering og 

følgelig risikoen for kollaps af hedgefonde. Markedskræfterne kan derved udgøre en proaktiv 

disciplinering. Adgangen til mere information vil da, som nævnt i de to ovenstående afsnit, med-

                                            
91 IFSL (2010, s. 2) 
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føre en mere efficient vurdering af kapitalallokeringen og derigennem mindske risiciene forbun-

det herved.  

 

Men markedet har også en afgørende interesse, såfremt der rent faktisk sker et kollaps af 

hedgefonde, i at reducere følgerne heraf og derved de negative indvirkninger på finansiel stabi-

litet. Dette må nødvendigvis ligeledes kræve et højere informationsniveau således, at markeds-

aktørerne bliver i stand til at vurdere hvilke forholdsregler, der bør tages. Det vil da være i mar-

kedsaktørernes interesse, at hedgefonde ikke kollapser, hvorfor disse har et klart incitament til 

at modvirke dette. Endvidere vil markedsaktørerne, grundet deres interaktion med hedgefonde, 

have det bedste kendskab hertil og må således kunne foretage et kritisk rettidigt indgreb. Derfor 

kan markedsaktørerne anvende et højere informationsniveau retroaktivt. En sådan tendens er 

eksempelvis illustreret med kollapset af Amaranth, hvor markedsdisciplinen forhindrede kollap-

set i at få systemisk effekt. Den massive aktivafvikling og derved risikoen for fire-sales blev 

undgået ved markedsaktørernes opkøb af Amaranth’s aktivporteføljer. I stedet for aggressive 

margin calls, som potentielt kunne have forårsaget en massiv afvikling af aktiverne, blev akti-

verne i stedet afviklet på en mere rolig og efficient måde. Lignende tendenser kan endvidere 

iagttages for det nære kollaps af LTCM. Dette illustrerer, hvorledes markedsaktørerne kan for-

hindre, at kollaps får systemiske effekter, idet det i højere grad bliver muligt at indtage kontrære 

positioner eller andre beskyttelsesmæssige foranstaltninger. Ved mere information har mar-

kedsaktørerne i højere grad mulighed for at forhindre systemiske effekter i at opstå, idet det 

bliver muligt at iværksætte redningsaktioner på et tidligere tidspunkt og før, det er for sent. Me-

toden kan med rette analogiseres som en insolvensmæssig restruktureringsproces, hvor den 

juridiske enhed forsøges omstruktureret eller alternativt afviklet konkursretligt med størst muligt 

udbytte til kreditorerne.  

 

5.2. Contra regulering 

Afsnit 4.2.1 vedrører informationsinefficiens i form af informationschok og følgelig inefficient 

kapitalallokering. Afsnit 4.2.2 vedrører udvanding af konkurrenceevne som begrænsning for 

hedgefondes virke eller eksistens. Afsnit 4.2.3 vedrører markedsaktørernes uændrede risikoap-

petit.  
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5.2.1 Informationschok 

Adgangen til mere information vil ikke styrke informationsefficiensen, men tværtimod lede til 

inefficiens på grund af overinformation i markedet. Der risikeres et decideret informationschok, 

når markedet bombarderes med enhver form for information relaterende til hedgefonde, hvilket 

kan resultere i misinformation.  

 

Informationschokket er særligt bekymrende for hedgefonde grundet den heterogenitet og dy-

namik, som investeringsstrategierne indebærer, hvilket medvirker til accelererende og evigt 

skiftende informationsstrømme. Det er netop kendetegnende for hedgefonde, at de kan tilpasse 

sig nye investeringsmuligheder på meget kort tid. Omstillingsevnen er således en essentiel del 

af hedgefonde, hvilket samtidigt betyder, at historisk information vil repræsentere ganske lille 

værdi for markedsaktørerne, og det må være betvivlende, om informationsmængden kan be-

handles på en efficient måde. Endvidere vil karakteren af information fra de enkelte hedgefond-

typer være af vidt forskellig karakter og væsentlighed, hvorfor der må kræves et særegent 

kendskab hertil, førend informationen kan anvendes korrekt. Der må deslige være en vis korre-

lation mellem informationsmængden, informationskompleksiteten og det tidsmæssige aspekt, 

hvori dette skal behandles. Beslutningerne må nødvendigvis blive påvirket heraf. Eksempelvis 

må undersøgelse af hedgefonde gribes anderledes an, hvis informationen er begrænset, end 

hvis informationen er udtømmende. Det risikeres derfor, at markedsaktørerne reflekterer ”risiko-

typen” af hedgefonde ud fra et tilfældigt og forkert informationsgrundlag, hvorved kapitalalloke-

ringen bliver inefficient. 

 

Der kan med fordel reflekteres til børsrettens behandling af lignende problemstilling. I VpHL § 

27, stk. 1 kræves offentliggørelse af intern viden i børsnoterede selskaber. Intern viden define-

res i VpHL § 34, stk. 2, som ”… specifikke oplysninger…, som må antages mærkbart at få be-

tydning for kursdannelsen…”. Der foretages derved en vurdering af informationens væsentlig-

hed, hvilket støtter argumentet om, at mere information ikke medfører en stærkere form af in-

formationsefficiens. Adgangen til for megen information kan i stedet betragtes som grundlag for 

irrationalitet. Endvidere kan der skeles til udarbejdelse af halv- og helårsregnskaber. Hvis regn-

skaber skulle indeholde samtlige forhold, relaterende til værdiansættelsen, ville det være ubru-

geligt. Her sker der ligeledes en væsentlighedsbegrænsning således, det bliver muligt at an-

vende informationen på en efficient måde. En begrænsning i transparensen og følgelig af mar-

kedsaktørernes adgang til information er ud fra et efficiens synspunkt en kritik af EMH. 
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I forlængelse af transparensbegrænsningen er det ligeledes problematisk, hvis markedsaktø-

rerne forudsætter, at fuld information, som antaget af Fama, medfører stærk informationseffi-

ciens, idet dette indebærer manglende incitament for markedsaktørerne til at behandle informa-

tionen på en aktiv måde. Markedsaktørerne har således ingen grund til, at afsætte omkostnin-

ger til behandlingen af informationen, når den efficiente kapitalallokeringsvurdering kan erhver-

ves vederlagsfrit i markedet. Dette fører til passiv informationsanvendelse, hvilket kan blive en 

selvforstærkende inefficienstendens, såfremt markedet ikke er i stand til at anvende den fulde 

information efficient. Med andre ord vil der ikke være aktiv efterprøvning af informationens vali-

ditet. Ved at begrænse transparensen må markedsaktørerne formodes at have et større incita-

ment til at behandle den tilgængelige information på en mere aktiv og dybdegående måde eller 

ved eget initiativ påkræve yderligere information. Reelt er situationen ikke anderledes end den 

aktive investeringsrolle, som hedgefonde indtager modsat investeringsforeninger, som investe-

rer ud fra en mere passiv strategi. Det er således en afgørende nødvendighed for efficient kapi-

talallokering, at markedsaktørerne er aktive i informationsanvendelsen, hvilket ikke formodes at 

være tilfældet ved fuld information. Tvært i mod, idet anvendelse af informationen må forventes 

mere overfladisk grundet mængden heraf. 

  

5.2.2 Udvanding af konkurrenceevne 

Investeringsstrategier hedgefondes væsentligste aktiver, som forretningsmodellen er bygget op 

omkring. Hemmeligholdelsen heraf for markedet er derfor af kritisk nødvendighed for succes. 

Disse strategier er som oftest resultatet af manageres særlige viden og evner, som er perfektio-

neret til, at udnytte selv de mindste arbitragemuligheder i markederne. Afkastet er således fuld-

stændig afhængigt af investeringsstrategien anvendelighed og markedets manglende kendskab 

hertil, idet der i høj grad er tale om et konkurrenceparameter, som muliggør differentiering ikke 

bare over for andre investeringsformer, men ligeledes overfor andre hedgefonde.  

 

En offentliggørelse af investeringsstrategier og handelspositioner vil udvande hedgefondes 

afkastgrundlag. Det forekommer plausibelt, at hedgefonde på sigt vil miste attraktiviteten overfor 

managere, da disse ikke kan lukrere på særlige viden og opnå deres performance fees, hvilket 

antages at være et betydeligt incitament til forvaltning af hedgefonde. Uden dette incitament 

bliver det vanskeligt at tiltrække de bedst kvalificerede. Følgelig vil hedgefonde miste, hvad der 

reelt set er karakteriserende for investeringsformen og derved i højere grad tilegne sig investe-

ringsforeninger, hvormed aflønningsstrukturen alt andet lige i hvert fald ikke kan opretholdes. 
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Hedgefonde vil da blive anset som dyre investeringsforeninger. I takt hermed vil de positive 

elementer, som hedgefonde bidrager med i det finansielle system, såsom arbitrære og kontrære 

investorer, ligeledes blive begrænset. På bekostning af mere information risikeres efficiensen af 

de markeder, som hedgefonde opererer på at svækkes, hvilket overordnet set vil svække det 

finansielle system og derfor ikke bidrage til finansiel stabilitet.  

 

Der kan med fordel skeles til løsningen af lignende problemstilling inden for det patentretlige 

område. PTL § 1 giver ”den, der har gjort en opfindelse… ret til efter ansøgning at… opnår ene-

ret til at udnytte den erhvervsmæssigt…”, hvorved der sikredes et økonomisk incitament til ud-

vikling og innovation. Uden et sådant incitament ville det være utopisk at forestille sig den mas-

sive udvikling, som eksempelvis er sket i medicinalindustrien. Klart er det, at det ikke skal for-

stås bogstaveligt i form af patentretlig beskyttelse af investeringsstrategier i hedgefonde. Poin-

ten er snarere, at eksklusiviteten af investeringsstrategierne skal bibeholdes for at sikre mana-

gernes incitament til, at udvikle nye, som medvirker til en højere grad af efficiens på de marke-

der, hvor hedgefonde opererer.  

 

Endvidere kan udvanding af konkurrenceevnen medføre fire-sales i allerede finansielt stressede 

hedgefonde, når markedet får detaljeret kendskab til de forvaltede aktiver. Risikoen er derved at 

markedet udnytter den information til at handle imod hedgefonde. Ved at indtage korte positio-

ner i det samme aktiv, som tvangslikvideres, kan disse aktører presse markedsprisen på det 

pågældende aktiv yderligere ned, idet udbuddet af aktivet forøges, hvilket forøger risikoen for 

margin calls og kan derfor resultere i et decideret kollaps af sådanne hedgefonde eller det på-

gældende aktivmarked. Situationen er dog ikke begrænset til negativ aktivacceleration af de 

lange positioner, idet markedet med information omkring hedgefondes korte positioner kan fore-

tage et såkaldt short squeeze. Her vil markedsaktører indtage lange positioner i samme aktiv 

som hedgefonden har korte positioner med det formål at drive markedsprisen op. Derved bliver 

det dyrere, at lukke de korte positioner, hvorfor risikoen for margin calls og tvangsrealisering 

forøges. Sker dette vil markedsprisen styrkes yderligere, idet udbuddet begrænses. Dette kan 

ligeledes føre til kollaps af hedgefonde eller opbygning af aktivbobler i det pågældende marked.      

 

Deslige kan en udvanding af hedgefondes konkurrenceevne gøre sig udslag i heard behavior, 

her forstået som flokmentalitet, hos andre aktører i markedet. Derved risikeres opbygning af 

aktivbobler i markedet, når aktørerne irrationelt skifter investeringsstrategi og tilegner sig dem 

anvendt af hedgefonde. Markedsaktørerne vil da typisk være mindre informeret om den risiko 
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forbundet med allokeringen, idet investeringsstrategien måske ligger langt fra deres oprindelige 

strategier. Som følge heraf kan der enten ske det, at managere mister incitament til at udvikle 

nye investeringsstrategier, da den identificerede arbitragemulighed hurtigt udtømmes på grund 

af kopierende investeringer hos aktører i markedet, eller ske det, at kapitalallokeringen sker på 

et inefficient grundlag, idet aktørerne på markedet påtager sig større risici, end de egentlig er 

klar over. Flokmentalitet kan således resultere i inefficient kapitalallokering med tab til følge for 

markedsaktørerne eller udenforstående tredjeparter, med finansiel ustabilitet som resultat.   

 

5.2.3 Search for yield 

Mere information vil ikke ændre på markedsaktørernes risikoadfærd og allokering af kapital til 

hedgefonde. Skiftet i investorbasen til institutionelle investorer, skal snarere ses som en accept 

af større risici som svar på et generelt lavt renteniveau i markedet. Investorerne har således 

fundet alternative veje til at placere kapital. Hedgefonde har blot efterkommet denne efterspørg-

sel, hvorfor problemet ikke relaterer sig til et spørgsmål om yderligere transparens, da dette ikke 

ændrer på investorernes investeringslyst og risikoaversion. Fokus skal i stedet rettes mod inve-

storerne og den risiko, som disse påtager sig forudsat, at disse udgør systemisk risiko, førend 

finansiel stabilitet kan fremmes.   

 

På samme måde som investorerne, har de finansielle modparter fundet hedgefond-sektoren 

som en særdeles lukrativ indtjeningskilde og har i stigende grad allokeret kapital hertil. Det må 

ligeledes formodes, at yderligere transparens i hedgefonde og dermed mere information for de 

finansielle modparter ikke vil ændre på allokeringsbeslutningen. Fokus må i stedet rettes mod 

de finansielle modparter, såfremt det vurderes, at den risiko, som disse påtager sig ved alloke-

ring, udgør en systemisk risiko for derigennem at fremme finansiel stabilitet.  

 

5.3 Diskussion af transparensniveau  

Af ovenstående pro et contra argumenter fremkommer et afvejningsgrundlag til, hvorledes 

transparensniveauet skal fastsættes således risikoen for kollaps af hedgefonde med systemisk 

effekt reduceres mest mulig. I sagens natur er der selvsagt tale om modsatrettede hensyn, 

hvorfor der ud fra en væsentlighedsvurdering må afvejes hvilke hensyn, som vejer tungest og 

derved skaber det højst mulige niveau af finansiel stabilitet.  

 

Hjørneløsningerne, enten ved regulering af fuld transparens eller ved ingen regulering, hvor 

transparensniveauet forbliver uændret, vil begge være uhensigtsmæssige løsningsmodeller, 
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som ikke vurderes at medvirke til finansiel stabilitet. Der må formodes at være tale om en stær-

kere korrelationseffekt, såfremt hjørneløsningerne anvendes, end hvis hensynene i stedet afve-

jes. Dette kan udtrykkes ved, at den opnåede finansielle stabilitet gennem regulering af fuld 

transparens eller bevarelse af status quo vil blive modvirket af stærkere finansiel ustabilitet som 

følge heraf. Grunden hertil skal findes i den fulde gennemslagskraft, som argumenterne vil ha-

ve, såfremt der ikke sker en afvejning, hvorfor finansiel stabilitet herved må fremstå som en 

umulighed.  

 

Ifølge teorien om det efficiente marked vil markedsaktørerne bære alle konsekvenserne af kapi-

talallokeringen deriblandt systemisk risiko, hvorfor de følgelig vil tage højde herfor. Dette anses 

som en antagelse der er svært forenelig med praksis, idet markedsaktørerne ved kapitalalloke-

ringerne ikke tager eller ikke kan tage hensyn til potentielle systemiske risici. Det må i stedet 

være en gældende antagelse, at markedsaktørerne kan mindske egen tabsrisiko i form af et 

højere informationsgrundlag, men følgerne af allokeringens betydning for finansiel stabilitet må 

omvendt formodes at være uden for deres rækkevidde. Ifølge Stiglitz (2009, s. 14) vil markeds-

aktører ikke tage højde for den potentielle systemiske risiko, tab på kapitalen medfører, men 

udelukkende vurdere allokeringen ud fra de forhold, som direkte vedrører aktørerne selv. Derfor 

vil markedet have betydelig vanskeligt ved at indregne den systemiske risiko i kapitalallokerin-

gen, hvorfor der opstår eksternaliteter, defineret som ”overproduktion”, som påvirker eksterne 

aktører eller samfundet negativt92. Den systemiske risiko opstår derved som en ”overproduktion” 

fra kapitalallokeringen. Eksternaliteter skyldes, at markedsaktørerne vil være bias i informati-

onsanvendelsen, og da systemisk risiko ikke er forbundet med nogle direkte omkostninger vil 

dette ikke indgå i kapitalallokeringsbeslutningen. End ikke hvis markedsaktørerne vitterligt øn-

skede at tage hensyn hertil må det formodes at være muligt, idet vurderingen forekommer 

umiddelbart yderst komplekst at foretage. En større adgang til information i markedet vil derfor 

kun reducere systemisk risiko til et givent niveau, hvorfor mere information ikke er en endelig 

løsning til finansiel stabilitet. 

 

Det accepteres at et højere transparensniveau generelt vil sikre en større informationsefficiens 

og derigennem en mere efficient kapitalallokering, hvorved risikoen for systemisk risiko reduce-

res. Ligeledes vil tredjepartsaktørerne, som opererer på de pågældende markeder have bedre 

mulighed for, at forhindre systemiske effekter i at opstå ved at indtage modsatrettede positioner 

eller andre foranstaltninger. Risikoen for overinformation antages at være af mindre betydning i 
                                            
92 Ikke begrænset til negativ, men kan også være positiv, eksempelvis innovation 
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praksis, når aktørerne, der anvender denne, er rationelle og professionelle. Det forventes, at 

disse evner en frasortering af irrelevant information. I fald dette ikke er muligt, bør sådanne 

aktører fraholde sig fra at allokere til hedgefonde. Endvidere må det forventes, at markedet selv 

varetager behandlingen af kompleks information ved specialisering heri. Her tænkes på en lig-

nende løsning som den kreditvurderingsbureauerne varetager ved vurdering af obligationsmar-

kedets bonitet. Der er dog stadig visse negative indvirkninger på finansiel stabilitet, som ikke 

umiddelbart lader sig løse. Disse fremkommer som afledte effekter, idet hedgefonde forhindres i 

at varetage funktioner, som bidrager til finansiel stabilitet. Den systemiske risiko vil da forøges 

på andre markeder. Man kan forsigtigt beskrive situation ved, at systemisk risiko flyttes fra 

hedgefonde til andre markeder. Det vil således ikke være relevant, at flytte systemisk risiko fra 

et sted i markedet til et andet, idet finansiel stabilitet er global.  

 

Afvejningen kan derfor anses som nødvendig information tilgængelig i markedet for at sikre 

efficient kapitalallokering og tilstrækkelig eksklusivitet til at sikre hedgefondes funktion. Hertil 

kommer problematikken omkring heterogeniteten i hedgefonde og den forskellig indvirkning en 

informationsregulering må formodes at medføre. At påkræve et særligt informationsniveau i 

hver type af hedgefonde vil være for vidtgående og delvis umulig, idet hedgefonde ikke lader sig 

endegyldigt definere, men kun tilnærmer sig visse overordnede strategier. Den mest hensigts-

mæssige måde til fastsættelse af afvejningen på vurderes at være ud fra et væsentlighedskrite-

rium, hvor hedgefonde skal offentliggøre information, som vurderes at have indflydelse på den 

individuelle hedgefonds ”risiko-type” og dermed af væsentlig betydning for markedsaktørernes 

kapitalallokering. En sådan løsningsmodel er lignende det offentliggørelseskrav som kendes fra 

børsmarkedet. Mulige konkrete indhold til et væsentlighedskriterium kan være: 

 

- porteføljerisici og ændring heraf,  

- gearing af balancen og ændring heri, 

- gearingen uden for balancen og ændring heri, 

- investeringsformål og ændring heraf, 

- managerens forventninger til markedet og ændring heri, 

- forvaltede aktivmasse og ændring heri, 

- ikke-regnskabsoplistede aktivmasse og ændring heri, 

- aktivkoncentrationer og ændringer heri, 

- regnskabspraksis for ikke-regnskabsoplistede aktiver, samt 

- reviderede regnskaber 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 48 

 

De ovenstående punkter vurderes at forbedre markedsaktørernes beslutningsgrundlag således, 

at kapitalallokeringen sker mere efficient i sektoren med lavere systemiske risiko til følge. Sam-

tidigt vurderes punkterne ikke at have så væsentlig negativ indflydelse på hedgefonde, at de 

ikke kan varetage de positive funktioner i det finansielle system.  

 

5.4 Sammenfatning 

Ud fra argumenter pro et contra regulering af et højere transparensgrundlag og hvordan dette i 

forskellige situation antages at kunne forøge og reducere systemiske effekt ved hedgefond-

kollaps. Regulering af transparensniveauet må nødvendigvis bero på en afvejning om, at skabe 

finansiel stabilitet. Informationsniveauet bør derfor styrkes, men kun til et sådant niveau hvor 

hedgefondes funktion ikke begrænses. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at anlægge en væ-

sentlighedsvurdering som anvendt på det børsretlige område, idet særskilt informationsniveau 

fra hver enkelt type af hedgefond er umulig, da disse ikke er klart definerede.  
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6 Regulering af gearing 

I dette kapitel analyseres, hvorvidt regulering gennem et gearingsloft kan medvirke til finansiel 

stabilitet. Reguleringsnødvendigheden analyseres deslige ud fra en pro et contra argumentati-

on. Gearingen adskiller sig fra transparens, idet der sker et konkret regulatorisk indgreb i de 

investeringsmetoder som hedgefonde anvender. I afsnit 6.1 argumenteres pro gearingsloft. I 

afsnit 6.2 argumenteres contra gearingsloft. I afsnit 6.3 diskuteres fastsættelse af gearingsloftet, 

som reguleringen bør tilstræbe. Endelig sammenfattes kapitlet i afsnit 6.4. 

 

6.1 Pro gearingsloft 

Afsnit 6.1.1 vedrører begrænsningen af tabsrisikoen hos markedsaktørerne. Afsnit 6.1.2 vedrø-

rer lignende forhold, men relaterende til brugen af derivater. Afsnit 6.1.3 vedrører hedgefondes 

likviditetsdrænende effekt. Afsnit 6.1.4 vedrører undgåelse af lignende LTCM-episoder. 

 

6.1.1 Tabsbegrænsning  

De finansielle modparter udgøres som nævnt af prime brokers, decentraliserede brokers og 

andre kreditorer. De væsentligste vil være prime brokers, idet handelsaktiviteterne fra andre 

brokers vil blive ”spejlet” og derved samlet her. Investeringsbankerne vil normalvis være den 

juridiske enhed, som forestår prime broker-funktionen.93 Før finanskrisen udgjorde tre ameri-

kanske investeringsbanker majoriteten af markedet og servicerede i 2006, knap 60%94 af AUM, 

men efter finanskrisen har overtagelser i sektoren medført en integrering i kommercielle banker, 

dog stadig fordelt på relativt få aktører – top 3 repræsenterer stadig mere end 50%95. Kollaps af 

hedgefonde og tab som følge heraf må formodes, at have stor gennemslagskraft på prime bro-

ker på grund af den høje koncentration i markedet og derved eksponering til hedgefonde. Dertil 

kommer en nær forbindelse til kommercielle banker, hvilket må lede til hurtigere ”smitte” af tab i 

det finansielle system. 

 

Ved finanskrisen blev det illustreret, hvorledes tab i investeringsbanker eller kommercielle ban-

ker kan have systemiske effekt. I 2007 led Bear Stearns massive tab som følge af at to egne 

hedgefonde kollapsede. Dog udeblev den umiddelbare effekt, idet J.P. Morgan med støtte fra 

FED, erhvervede Bear Stearns og derved forhindrede et kollaps. Senere i 2008 fik systemisk 

effekt dog fuld gennemslagskraft ved kollapset af Lehman Brothers. Det er værd at bemærke, 

                                            
93 Lhabitant (2006, s. 94) 
94 IFSL (2007, s. 7) fordelt på Morgan Stanley (22%), Bear Stearns (19%) og Goldman Sachs (17%) 
95 IFSL (2010, s. 7) fordelt på Goldman Sachs (19%), JP Morgan (19%) og Morgan Stanley (14%) 
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hvor relativ ubetydelig en andel Lehman Brothers repræsenterede af prime broker-markedet 

(2% i 2006), men hvor stor negativt gennemslagskraft kollapset af en sådan finansiel institution 

kan have på finansiel stabilitet.  

 

Gearingen, hvorigennem de finansielle modparter bliver eksponeret overfor hedgefonde, kan 

principielt inddeles i kontantfinansiering og værdipapirbelåning (korte positioner). Etableringen 

af sådanne gearingsformer vil typisk fordre sikkerhedsstillelse i form af enten kontanter eller 

anden sikkerhed. Manglende sikkerhedsstillelse vil medføre direkte gennemslagskraft for tab på 

hedgefonde, når modparterne ikke har nogen ”buffer” til at reducere tabet. Kravet til sikkerheds-

stillelse vedrører egentlig de finansielle modparter, men kan anvendes som indirekte begræns-

ning af gearingsoptagelsen. Ved at begrænse gearingen i hedgefonde, begrænses tilmed gen-

nemslagskraften af tab på arrangementer og dermed den systemiske risiko forbundet hermed. 

En begrænsning af gearingsanvendelsen vil derved ikke blot begrænse modpartsrisikoen, men 

tilmed tredjepartsrisikoen, som følge af mindre risiko for tvangsrealisering til spotpriser (fire-

sales), og endelige ligeledes investorrisikoen, jf. herom straks nedenfor.  

 

Et gearingsloft er ligeledes relevant for investorerne, hvor den systemiske effekt fremkommer 

som følge af, at institutionelle investorer lider tab, idet egenkapital i hedgefonde og dermed 

investorernes indskud tabes først i fald hedgefonde kollapser. At påstå gearing ikke relaterer sig 

til investorrisikoen vil således være forkert, idet gearing forøger den risiko, som investorerne 

påtager sig og derved også risikoen for tab. De to amerikanske økonomer, Merton Miller og 

Franco Modigliani (MM), statuerede ved deres proposition II, at afkastkrav for egenkapitalen er 

en positiv lineær funktion af kapitalstrukturen, hvorved denne stiger, i takt med at gearingen 

forøges. Ejernes samlede risiko forøges ved nu at påtage sig såvel operationel som finansiel 

(gearings-)risiko for investeringen.96 Gearingen kan derfor konkretiseres som en forøget risiko 

for insolvent likvidation. En begrænsning af den gearing, som hedgefonde må optage, vil såle-

des reducere den likvidationsrisiko og følgelig reducere risikoen for det tab, som investorerne 

kan lide. Risikoen for systemisk effekt i form af investorer, der lider tab, beror på det skifte, som 

er sket i investorbasen fra oprindelige private formuende personer til institutionelle investorer, 

der varetager afgørende funktioner i det finansielle system.97 Særligt pensionsselskaber har en 

essentiel rolle ved at sikre forbrugsmuligheder overføres over tid. I Østrup (2009-2) identificeres 

de danske pensionsselskabers tidligere problemer ved tab på aktiemarkedet, idet en stigende 

                                            
96 Corporate Fundamentals, s. 544-552 
97 I afsnit 2.3 fremgår det, at 75% i 2009 var institutionelle investorer og 25% heraf var pensionskasser 
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andel af pensionsselskabernes aktiver var anbragt heri. En lignende tendens må formodes at 

kunne gøre sig gældende for internationale pensionsselskaber ved stigende allokering til 

hedgefonde.  

 

6.1.2 Begrænsning af tab fra derivater 

Gearing kan endvidere forekomme mere indirekte i form af derivater. Førend et gearingsloft 

bliver anvendeligt, må anvendelsen af derivater ligeledes falde ind under et sådant loft, idet 

derivater indeholder gearing. Der er ingen deciderede udbydere af denne form for gearing, idet 

gearingen relaterer sig til selve derivatet, som består i en aftale om fremtidig præstation af en 

bestemt ydelse til en forudbestemt pris98, hvorfor begrænsningen nødvendigvis må relatere sig 

til anvendelsen af derivater.   

 

Det er relevant kort at nævne, hvad derivater dækker over, idet dette giver en forståelse for, 

hvorledes gearingsformen kan medvirke til systemisk effekt. Det karakteristiske for derivater er, 

at der er tale om et afledt produkt (eng. ”derive”), hvis værdi afhænger af et underlæggende 

aktiv. Der findes et utal af derivater, som det er uden for afhandlingens område at berøre, men 

eksempler herpå er options (call/put), forwards, futures, CDS, Swaps, MBS m.v. Gearingen kan 

illustreres ved en call-option på en aktie, hvor køberen af optionen mod at betale sælgeren en 

præmie herfor, får retten, men ikke forpligtelse til, at købe den underliggende aktie til en i forve-

jen fastsat kurs. Der kræves således mindre likviditet til, at købe optionen der repræsenterer en 

højere teoretisk værdi i form af den fastsatte aktiepris, hvormed gearingen består i forskellen 

ved udnyttelse.99 Derved forstås at afkastet og dermed også tabet er større bliver større end 

den oprindelige investerede kapital. Fordelen er netop den mindre kapital, som skal betales up 

front, men risikoen herved er manglende evne til at honorere forpligtelsen.  

 

Der skelnes mellem to overordnede typer af derivatmarkeder; det uregulerede OTC-marked, 

hvor individuelle udfærdigede derivater handles direkte mellem markedsaktørerne, og de regu-

lerede markedspladser, som eksempelvis the Chicago Mercantile Exchange, hvor standardise-

rede derivater omsættes med markedspladsen som modpart. OTC-markedet indebærer derved 

stor fleksibilitet i udfærdigelse af kontrakten, men indeholder en mere betydelig modpartsrisici, 

idet der oftest ikke er krav om margins, hvorfor opfyldelse afhænger direkte af, at den individuel-
                                            
98 Lhanbitant (2006, s.150) 
99 Udnyttelse afhænger af spotprisen (markedsprisen) i forhold til prisen ved, at udnytte optionen. Eksem-
pelvis vil en spotpris under call-options pris indebære gevinst for køberen, der reelt indtager en lang positi-
on, og tab for sælgeren. På samme måde vil en spotpris over put-options pris indebære gevinst for købe-
ren, der reelt indtager en kort position, og tab for sælgeren.  



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 52 

le modpart, og endelig vil markedet herfor typisk være illikvidt qua derivaternes individuelle ka-

rakter. Omvendt er de regulerede derivatmarkeder mindre fleksible på grund af standardiserin-

gen, men indebærer til gengæld mindre modpartsrisici, idet markedspladsen fungerer som 

modpart, og fordi der stilles krav om margins, og endelig vil markedspladser være mere likvide 

qua de standardiserede derivattyper.100  

 

Den systemiske effekt, som relaterer sig til OTC-derivater, og i mindre grad regulerede deriva-

ter, vedrører forskellige aspekter. Derivater indebærer modpartsrisici, idet en manglende evne til 

at opfylde forpligtelserne kan medføre væsentlige tab for sådanne modparter. Endvidere kan 

manglende evne til, at overholde forpligtelserne resultere i et kollaps af hedgefonde, hvormed 

tabsrisikoen for de finansielle modparter, investorerne og tredjeparterne, som agerer på samme 

marked som hedgefonde, alle forøges. Mest illustrative eksempel herpå er LTCM’s beholdning 

af OTC-derivater som udgjorde teoretiske beløb på mere end USD 1.000 mia. En begrænsning 

af derivatanvendelse på OTC-markedet må derfor bidrage mest til at begrænse følgerne af så-

dan indirekte gearing, idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogle begrænsninger i 

sådanne produkter. 

 

6.1.3 Begrænsning af likviditetsdræning   

Likviditetsrisikoen ved anvendelse af gearing forøges, idet hedgefonde er i stand til at påvirke 

markederne med mere kapital, end de faktisk besidder. Dette kan medføre forøget volatilitet alt 

afhængig af den likviditetsmængde, som hedgefonde repræsenterer. I enkelte markeder er 

denne mænge ganske væsentlig, eksempelvis blev det anslået, at hedgefonde i 2007 udgjorde 

30% af det samlede amerikanske obligationsmarked, nærmere fordelt på 55% af derivatmarke-

det for investment grade obligationer og på hele 80% af high-yield (junk bonds) obligationsmar-

kedet.101 Et lignende billede ses i Europa, hvor hedgefonde estimeres i 2006, at have udgjort 

33% af high-yield obligationsmarkedet.102 At hedgefonde er deciderede market-markers på vis-

se finansielle markeder, eller i hvert fald væsentligt repræsenteret, kan ikke afvises at være 

grundet signifikant gearing.  

 

Likviditetsdræning og volatilitet må være særlig effektfuld, når markedskonjunkturerne skifter, 

eller markedet udsættes for stress, idet hedgefonde kan blive tvunget til at sælge ud af aktivbe-

holdning for at imødekomme de finansielle modparters margin calls. Det kan antages, at toppen 
                                            
100 Lhanbitant (2006, s.144) 
101 Wall Street Journal (30.08.2007) 
102 Athanassiou (2009, s. 78) 
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af en højkonjunktur indebærer mest massiv gearingsanvendelse og dermed størst risiko for 

systemisk effekt, da hedgefonde, i takt med at arbitragemulighederne bliver mindre på grund af 

mere efficiente markedstilstande må anvende markant mere gearing til at skabe de samme 

afkast, som havde markederne været inefficiente. Kollaps af sådanne gearede hedgefonde ved 

ændringer i markedet kan resulterer i en massiv tvangsafvikling af sådanne positioner med li-

kviditetsbegrænsning til følge for de pågældende markeder, hvorfor den systemiske effekt i form 

af tredjepartsrisiko, forøges. Ændringer i markedet kan tilmed skyldes makroøkonomisk forhold, 

såsom ændringer i udlånsrenten, hvilket vil påvirke kontantlånsfinansieringen umiddelbart i form 

af ændrede finansieringsvilkår. Typisk beror faciliteterne på variable rentevilkår, som afspejler 

centralbankens udlånsrente tillagt et risikotillæg (spread) som fastsat ud fra en individuel kredit-

vurdering. En begrænsning af gearing vil ligeledes begrænse denne makroøkonomiske følsom-

hed.  

 

6.1.4 Gentagelse af LTCM 

På nuværende tidspunkt har hedgefonde ubegrænsede muligheder for at anvende gearing i alle 

dets afarter. Sådanne muligheder skaber frygt for gentagelser af LTCM, idet dennes gearings-

forhold udviklede sig til helt absurde i takt med, at egenkapitalen gik tabt og ramte på et tids-

punkt forholdet 500:1.103 En lignende situation må undgås, idet LTCM antages at være det kla-

reste eksempel på, hvordan hedgefonde i praksis kan have systemisk effekt. Et gearingsloft vil 

begrænse risikoen for lignende tilfælde, idet der indirekte vil stilles krav om en vis egenkapital i 

hedgefonde. Dette følger af, at egenkapitalen fluktuerer som residualet af aktivernes værdi fra-

trukket forpligtelsernes værdi. Overholdes af et gearingsforhold vil derved kræve nedbringelse 

af kreditfaciliteter eller tilførsel af ny kapital såfremt, hedgefonde måtte lide tab på aktivmassen 

og derved reducere egenkapitalen. Dette kan deslige ses som et alternativ til at kræve mini-

mumskapital i hedgefonde i form af direkte regulering herom. Et gearingsloft kan derved forbed-

re hedgefondes soliditet, idet hedgefonde tvinges til at være mere påpasselig med gearingsop-

tagelsen.  

 

6.2 Contra gearingsloft  

Afsnit 6.2.1 vedrører skævvridningen af hedgefonde markedsfunktioner. Afsnit 6.2.2 vedrører 

investorernes delvis mulighed for ekstern gearingsoptagelse. Afsnit 6.2.3 vedrører begrænsnin-

                                            
103 Lhanbitant (2006, s. 154) 
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gen af likviditetstilførslen og risikoallokeringen. Afsnit 6.2.4 vedrører markedsdisciplinens hånd-

tering af gearingen.  

 

6.2.1 Skævvridning af markedsfunktioner 

Gearing har lige siden A.W. Jones & Co. været en essentiel del af hedgefondes investerings-

strategi og dermed afkastgenerering, hvilket i større eller mindre grad er gældende for samtlige 

strategier, jf. afsnit 2.4. Ved begrænsning af gearing, begrænses investeringsstrategierne lige-

ledes og dermed de positive funktioner, som hedgefonde bidrager med til finansiel stabilitet. 

Sådanne funktioner er resultatet af hedgefondes fleksibilitet, som i høj grad muliggøres ved 

anvendelse af de forskellige gearingsformer. Deslige er anvendelsen af gearing vidt forskellig 

på tværs af investeringsstrategierne. En indførelse af gearingsloft som inkluderer kontantfinan-

siering, værdipapirbelåning og derivatanvendelse kan have en disproportional begrænsning af 

de forskellige typer af hedgefonde, hvilket er resultatet af den heterogenitet, der præger hedge-

fonde.  

 

Det karakteristiske for non-directional investeringsstrategierne er afdækning af risici i en sådan 

grad, at eksponeringen til markedet bliver neutral. Idet afdækningen relaterer sig til modsatret-

tede eksponeringer er det afkast som strategierne generere af umiddelbar marginal procentuel 

værdi. Eksempelvis vil Fixed Income Arbitrage-strategier oftest indebære meget små procentpo-

int i afkast. Dette var blandt andet en af grundene til, at LTCM anvendte så massive mængder 

gearing. Hvorvidt det af LTCM anvendte gearingsniveau var nødvendigt kan diskuteres, men 

pointen er dog fortsat den, at gearing er en essentiel del af sådanne strategier. Når gearingsmu-

lighederne begrænses kan sådanne hedgefonde, vælge en af to løsninger. For det første kan 

hedgefonde afdække mindre risici, hvormed afhængigheden af gearing mindskes, da afkastet 

øges, men ligeledes forøges risikoen for tab og dermed systemisk risiko. For det andet kan 

hedgefonde vælge, at fravælge investeringsstrategien for i stedet at implementere strategier, 

som ikke indebærer behov for gearing i samme størrelsesorden, men følgerne vil være uænd-

rede, idet risikoen for tab forøges og dermed systemisk risiko ligeså. I sidstnævnte tilfælde vil 

der tillige ske en begrænsning af de positive funktioner, som non-directional strategierne medfø-

rer, hvilket kan lede til inefficiens på sådanne markeder. Deslige vil konsekvensen af gearings-

loft blive en begrænsning af innovationen i investeringsstrategier og derved fleksibiliteten i det 

finansielle system.     
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Event-driven og directional investeringsstrategier vil tilmed blive berørt af et gearingsloft, men 

ikke i samme grad som non-directional, idet førstnævnte indebærer større risici og derved min-

dre afdækning. Afhængigt af på hvilket niveau gearingsloftet fastsættes, kan det dog ikke afvi-

ses, at de retningsbestemte strategier tillige vil berøres negativt, eksempelvis ved en begræns-

ning af derivater, som typisk anvendes til at indtage modsatrettede positioner til afdækning af 

risici. For eksempel vil de yderst retningsbestemte strategier, Short Bias og i endnu højere grad 

Dedicated Short, som henholdsvis indebærer overvægt og udelukkende korte positioner, blive 

væsentligt berørt ved begrænsning af gearing, i form af værdipapirbelåning. Alt andet lige vil et 

gearingsloft skævvride hedgefonde ved at begrænse visse strategier og koncentrere andre, 

hvilket må formodes at reducere snarere end fremme finansiel stabilitet.  

 

6.2.2 Delvis ekstern gearingsoptagelse 

Et gearingsloft vil deslige kun have delvis effekt, idet investorerne kan optage gearing uden for 

hedgefonde. Reelt set kan investorerne optage den samme mængde gearing, målt relativt, sva-

rende det en ejerandel i hedgefonde repræsenterer. Investorerne kan optage kontantfinansie-

ring, belåne værdipapirer og indgå derivatkontrakter på egen hånd. Det skal dog bemærkes, at 

der er visse vanskeligheder forbundet hermed, idet investorerne ikke kan opnå den samme form 

for diversificering ved værdipapirbelåning og ved indgåelse af derivatkontrakter som hvis dette 

skete i hedgefonde. Deslige kan der være begrænsninger i den regulering, som investorerne er 

omfattet af, som umuliggør dette. Sådanne udfordringer bevirker, at den mest sandsynlige form 

for ekstern gearingsoptagelse antages at være kontantfinansiering, hvorved der bliver tale om 

en delvis ekstern gearing.  

 

Teorien om ekstern gearingsoptagelse findes i MM Proposition I, som statuerer, at et selskabs 

værdi er uafhængig af dets kapitalstruktur, hvorfor niveauet af fremmedkapital ikke influerer på 

selskabets værdi. Dette begrundes investorernes mulighed for at optage gæld i private regi, 

udenom selskabet, altså som bagvedliggende gearing, hvilket er lig den situation, hvor selska-

bet selv optager gæld.104 I forhold til hedgefonde vil dette betyde, at gearingsniveauet overord-

net set er uændret og den systemiske risiko, behøver nødvendigvis heller ikke at blive ændret, 

såfremt det forudsættes, at hedgefonde og investorerne har samme soliditetsgrad og derved 

konstituerer den samme tabsrisiko for de finansielle modparter. Det kan således have systemisk 

effekt, hvad enten hedgefonden eller de finansielle investorer kollapser. Såfremt dette antages, 

vil en gearingsbegrænsning ingen effekt have på kontantfinansiering, men i stedet have en af-
                                            
104 Ross et al. (2006, s. 544-552) 
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ledt negativ effekt på hedgefondes finansieringsomkostninger som forøges grundet den skatte-

mæssige behandling af kapitalstrukturen. Hedgefonde vil miste den skattemæssige fordel, som 

gearing i form af kontant gældsfinansiering typisk indebærer ved at være fradragsberettiget og 

som ikke gælder egenkapitalfinansiering – forudsat at hedgefonden er et skatteretligt subjekt. 

Værdien af et sådant ”skatteskjold” afhænger naturligvis af skatteprocenten og af, om fradrags-

retten på nogen måde er begrænset.105 Deslige må hedgefonde qua gearingsloftet affinde sig 

med et højere niveau af egenkapitalfinansiering, som oftest sker til en højere rente end den, 

hvortil gæld kan optages.106 Det er deslige ikke utænkeligt, at de forøgede omkostninger og 

honorering af højere afkastkrav vil føre til større risici, som kompensation for den manglende 

fradragsmulighed, hvorved et gearingsloft samlet set ikke reducerer den systemiske risiko.   

 

6.2.3 Begrænset likviditet og risikoallokering  

Ved anvendelse af gearing bliver det muligt, at forstærke den positive effekt som hidrører fra 

hedgefondes tilstedeværelse på de finansielle markeder. Hedgefonde er likviditetstilførende ved 

at være massivt repræsenteret på såvel likvide som illikvide markeder. Derved medvirker 

hedgefonde til at skabe nye markeder ved at søge nye afkastmuligheder. Eksempelvis i form 

investering i Emerging Markets og af mere eksotisk karakter, Weather Markets107 som et deri-

vat-marked, hvorigennem risici relaterende til vejrfænomener eller temperaturforskelle m.v. kan 

afdækkes eller påtages.  

 

Søgningen efter nye markeder er nødvendig i takt med at eksisterende markeder bliver mere 

efficiente og arbitragemulighederne udtømmes. Opdyrkelsen af nye markeder opstå som følge 

af markedets efterspørgsel heraf, idet aktørernes risikoprofiler er forskellige, herved forstået 

som, at nogle ønsker at afdække risici, mens andre ønsker at påtage sig sådanne. Herved bli-

ver det muligt at skabe nye markeder for efficient risikoallokering og derved ligeledes efficient 

kapitalallokering, hvorigennem der i det hele bidrages til et mere stabilt finansielt system. Idet 

hedgefonde som oftest besidder en større risikoappetit end andre investorer, vil disse typisk 

være store aftagere på sådanne nye markeder. Såfremt hedgefonde begrænses heri kan dette 

medføre en inefficient kapitalkapitalallokering med systemisk risiko til følge på grund af tab hos 

sådanne markedsaktører. 

 

                                            
105 Ross et al. (2006, s. 544-552) 
106 Ross et al. (2006, s. 545) 
107 Lhabitant (2006, s. 381-382) 
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Endvidere kan den fleksibilitet, som kendetegner hedgefonde kombineret med et højt likviditets-

beredskab og risikovillighed virke kontracyklisk på finansielt stressede markeder ved at forhin-

dre eller begrænse tredjepartsrisikoen for aktiver, som har været eller er udsat for fire-sales. 

Typisk vil fire-sales indebære en arbitragemulighed for hedgefonde til at indtage lange positio-

ner i det pågældende aktiv. Hedgefonde fungerer derved som kontrære investorer ved likvidi-

tetstilførslen og medvirker i form af modsatrettede positioner stabiliserende på markedet og på 

det finansielle system. ECB registrerede en sådan kontracyklisk effekt i 2007 med hedgefonde 

som købere af strukturerede finansielle boligobligationer indeholdende subprime-lån.108 Den 

modsatte situation, hvor der er tale om et overvurderet marked, i form af aktivbobler, kan ligele-

des forestilles. Hedgefondes kontrærere handelspositioner vil således kunne reducere risikoen 

for brist heraf, hvorved systemisk risiko i form af tredjepartsrisiko begrænses. Et gearingsloft vil 

begrænse hedgefonde i deres evne til at virke kontrære på grund af begrænset likviditetsad-

gang, hvilket vil forøge finansiel ustabilitet.  

 

Ydermere kan et gearingsloft accelerere allerede konstaterede tab ved at påtvinge likvidering af 

positioner og derigennem forøge risikoen for tredjepartsrisiko og kollaps af hedgefonde. Situati-

onen opstår grundet egenkapitalens residuale bestemmelse, som naturligvis vil blive reduceret i 

takt med at tab på aktiverne konstateres og dermed medføre en stigning i gearingsforholdet. 

Såfremt hedgefonde er pligtige til overholdelse heraf, vil det blive nødvendigt med indskud af 

kapital eller afvikling af aktiver, med risiko for fire-sales i sidstnævnte tilfælde. Hertil kommer, at 

egenkapitalen vil fluktuere løbende, hvorfor omkostninger forbundet med overholdelse af gea-

ringsloftet kan blive uforholdsmæssigt stort. Sådanne forhold bevirker, at risikoen for tab i alle-

rede finansiel pressede hedgefonde blot vil forøges, hvorfor også den systemiske risiko forøges. 

  

6.2.4 Markedet kan kontrollere afvikling   

Perioden fra LTCM og frem vidner om en styrkelse af det finansielle system til at absorbere selv 

umiddelbare store finansielle institutioners kollaps. Følgelig vil en begrænsning af gearing ikke 

føre til finansiel stabilitet i et større omfang end det, der allerede er tilfældet, men i stedet have 

negative konsekvenser for hedgefondes positive funktioner i markedet. Det praktiske eksempel 

herpå er kollapset af Amaranth, som ikke fik systemisk effekt, idet der ved hjælp fra markedsak-

tørerne blev sikret en kontrolleret afvikling af aktiverne og dette på trods af, at der var tale om 

en større afvikling end LTCM. Markedsaktørerne som kontraherer med finansielt stressede 

hedgefonde samt tredjeparter, som operer på samme markeder som hedgefonde, har således 
                                            
108 ECB (2007, s. 47) 
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et stærkt incitament til at forhindre en ukontrolleret afvikling heraf, idet manglende intervention 

eller vil forøge den systemiske risiko. Markedsaktørernes intervention må antages for plausibel, 

da samtlige aktører hvad enten direkte eller indirekte eksponeret over for hedgefonde, vil være 

deres egen allokering nærmest.  

 

6.3 Diskussion af gearingsloft 

Af ovenstående pro et contra argumenter fremkommer et afvejningsgrundlag til, hvorledes gea-

ringsloftet skal fastsættes således risikoen for kollaps af hedgefonde reduceres mest mulig. På 

samme måde som diskussionen vedrørende transparens er der for gearing ligeledes tale om 

modsatrettede hensyn som alle må afvejes med henblik på, at nå det fælles mål for finansiel 

stabilitet.  

 

Virkninger forbundet med hjørneløsningerne, ved enten at begrænsning gearing eller ej, frem-

står umiddelbart tydeligt grundet den tvedeling som gearing indebærer. Manager, George Soros 

beskriver dette således: ”Using leverage can produce superior results when the going is good, 

but it can wipe you out when events fail to conform to your expectations”. Udfordringen ved 

afvejningen er således den omskiftelighed som gearingen indebærer. En ubegrænset adgang til 

gearing vil ikke nødvendigvis indebære systemiske effekter, men snarere bidrage til hedgefon-

des positive funktioner på markederne. Gearingen kan dog på meget kort tid skifte karakter og 

få systemiske effekter som følge af hedgefondes kollaps. Omvendt vil en begrænsning af gea-

ringen umiddelbart hindre hedgefonde i deres funktion og blot flytte den systemiske risiko an-

detsteds i det finansielle system. Afvejning vurderes derfor, at skulle forhindre de store omskifte-

ligheder i gearingens indvirkninger, mens hedgefondes funktion i videst mulige omfang bibehol-

des.    

 

Definitionen af gearing er ikke umiddelbar entydig, idet denne dækker over flere finansierings-

muligheder, men dog det til fælles, at den oprindelige investering, her forstået som egenkapita-

len, forøges. Definitionen må nødvendigvis indeholde såvel kontantfinansiering, værdipapirbe-

låning og derivater. At vurdere gearingsloftet ud fra én samlet definition vurderes imidlertid at 

være umuligt, idet sammensætningen af gearingsvariationerne er uendelige med vidt forskellige 

risici forbundet hermed. Det antages derfor, at ét gearingsloft har uproportionel indvirkning på 

hedgefonde ligegyldigt, hvordan det fastsættes grundet heterogeniteten i hedgefonde. Følgelig 

findes det mere hensigtsmæssigt at behandle gearingsvarianterne separate.  
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En begrænsning af kontantfinansiering og/eller værdipapirbelåning antages at begrænse risiko-

en for kollaps af hedgefonde og derved ligeledes direkte begrænse modpartsrisiko og indirekte 

investor- og tredjepartrisiko. Forskellen i gearingsvarianterne er, at værdipapirbelåning er en 

mere aggressiv gearingsform, idet der ikke et maksimum for størrelsen af det tab der kan lides, 

modsat kontantfinansiering hvor de lange positioner maksimalt kan falde til kurs 0. Følgelig må 

værdipapirbelåning udgøre en større systemisk risiko qua den større tabsrisiko for hedgefonde.   

 

En absolut begrænsning af forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, må antages at ha-

ve vidt forskellige indvirkninger på typerne af hedgefonde. Eksempelvis vil Long/Short hedge-

fonde blive ramt hårdest, idet disse anvender såvel gearede lange som korte positioner. Derved 

vil sådanne strategiers positive indvirkning på markedet, her i form af arbitrære investering, 

reduceres. Andet eksempel er Short Bias og Dedicated Short strategiernes kontrære investering 

også reduceres. Ideelt set bør en sådan fastsættelse ske individuelt for hver type, men på grund 

af manglende definition af subjekterne som genstand for regulering, anses det for umuligt. Al-

ternativ kan tænkes en løsning hvor gearingsforholdet nedjusteres i takt med, at det pågælden-

de marked, hvor strategierne anvendes, bliver mere efficiente, hvorved virkningerne af eksem-

pelvis et skifte i markedskonjunkturer ikke vil medføre signifikante tab fra den forøgede gea-

ringsanvendelse. Også denne løsning er svær at efterkomme i praksis, idet lovgiver reelt skal 

have en lignende viden om det pågældende marked som hedgefonde der opererer derpå. 

 

I stedet vurderes en indirekte reguleringstilgang at være mest virksom. Herved forstås regule-

ring ud fra andre forhold som indvirker på beslutningen om gearingsoptagelse, men som ikke 

absolut begrænser den. Herved bevares fleksibiliteten ved anvendelse af gearingen, mens den 

samtidigt reduceres, afhængig af de indirekte restriktioner, idet hedgefonde må foretage hen-

sigtsmæssighedsvurdering af gearingen. Herved undgås eksempelvis den situation, hvor hed-

gefonde pludselig kommer i karambolage med et absolut gearingsforhold og må foretage nega-

tive tilpasninger til en ellers positivt virkende investeringsstrategi. Deslige vil en sådan løsning 

ikke begrænse muligheden for at virke kontrære, idet hedgefonde til stadighed vil kunne indgå 

med stor gearing i markeder, som er stærkt undervurderede, og derigennem skabe mere effi-

ciens, idet arbitragen i sig selv må formodes at udgøre et incitament til stor kapitaltilførsel, hvis 

gevinst forhøjet pantesikkerhed eller minimumskrav til egenkapital mv. Ved brug af indirekte 

regulering lægges der således op til en mere markedsbestemt fastsættelse af et efficient gea-

ringsniveau til reduktion af systemisk risiko, i stedet for lovgivers endelige fastsættelse herom. 

Dette sikrer en mere flydende tilpasning til markedet med mere fleksibilitet til sikring af de positi-
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ve elementer fra hedgefondes funktion. Det bemærkes, at lovgiver kan justere på denne fleksi-

bilitet såfremt det findes nødvendigt. Forslag til en sådan mulig indirekte regulering af gearings-

loft kan være: 

 

- at begrænse skattefradragsprocenten (for kontantfinansiering),  

- at kræve større sikkerhedsstillelse ved margin accounts, 

- at kræve minimumsniveau af egenkapital,  

- at begrænse positioner i enkelte værdipapirer, instrumenter eller markeder, 

- at kræve maksimalt én prime broker, og 

- at kræve centralisering eller regulering af værdpapirbelåning 

 

Gearing, ved indgåelse af derivatkontrakter, er afgørende forskellig fra de to allerede diskutere-

de gearingsformer, idet gearingen vil fremstå mere indirekte, eksempelvis som forwards, som 

forpligter til at sælge eller købe et givent aktiv til en i fremtiden fastsat pris.109 Afvejningen bliver 

derved ikke et spørgsmål om hedgefondes anvendelse af ydelser, men i stedet anvendelser af 

aktivtyper. Den primære risiko relaterende hertil er dog sammenfaldende med de allerede 

nævnte gearingsformer, nemlig i form af modpartsrisiko - her konkretiseret i form af derivatmod-

parten. 

 

En begrænsning af derivatanvendelse vil kunne begrænse det tab, som derivatmodparterne vil 

lide som følge af hedgefondes kollaps, men da disse indgår som en central del af et ikke uvæ-

sentlig antal af investeringsstrategier, må dette medføre en hæmmende uproportional effekt på 

sådanne. Dertil kommer at mange af de finansielle markeder er afhængige af sådanne produk-

ter i de daglige forretningsgange for, at kunne afdække passende finansielle, operationelle og 

markedsmæssige risici. En absolut begrænsning vil da blot begrænse markedet for sådanne 

produkter og derved have negativ indflydelse på kapitalallokeringen andetsteds i det finansielle 

system. Dette er dog under forudsætning af at hedgefonde ikke udelukkende er aftagere ud fra 

et spekulationssynspunkt, idet dette kan lede til aktivbobler. Den ideelle løsning ville i tråd med 

de foregående behandlede gearingsformer være en begrænsning som relaterede sig til hver 

enkelt hedgefonds anvendelse af derivater, som knyttede sig til netop disses investeringsstrate-

gier således, at der ikke ske en uproportionel vridning af hedgefondes funktioner, men grundet 

de samme årsager, hvilket være sig heterogeniteten og den manglende klare definition af 

                                            
109 Lhanbitant (2006, s. 144) 
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hedgefonde, lader denne løsning, at være praktisk svær at efterkomme. I stedet det ligeledes 

mest hensigtsmæssigt med en indirekte reguleringstilgang som ovenfor. Mulige forslag hertil 

kan være: 

 

- at kræve et forbud mod spekulation, 

- at regulere OTC-markedet, 

- at kræve en vis minimumssoliditet hos modparterne,  

- at kræve større indbygget sikkerhedsstillelse i produkterne,  

- at introducere kreditrisikomåling for produkterne, og 

- at kræve godkendelse for at handel 

 

6.4 Sammenfatning 

Ud fra argumenter omkring pro et contra regulering af en gearingsbegrænsning og hvordan 

dette i forskellige situationer antages at kunne forøge og reducere systemiske effekt som følge 

af hedgefond-kollaps. Det vurderes generelt mest hensigtsmæssigt at lade markedet foretage 

fastsættelsen af et gearingsloft ud fra nærmere fastsatte indirekte reguleringstiltag. Således 

fastholdes størst mulig fleksibilitet af anvendelsesmuligheder for gearingen, hvorved hedgefon-

des positive indvirkninger i det finansielle system bevares, mens den systemiske risiko ved gea-

ring reduceres mest mulig. Det er op til lovgiver at forstå den nærmere udfærdigelse af den 

indirekte påvirkning af gearing, og kan derved tage specielle hensyn til opbygning af systemisk 

risiko i visse segmenter i markedet.  
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7 Finansiel stabilitet ved regulering  

Dette kapitel vedrører mulige forslag til udfærdigelse af regulering med henblik på at stabe fi-

nansiel stabilitet. I afsnit 7.1 analyseres de internationale reguleringstendenser. I afsnit 7.2 og i 

afsnit 7.3 behandles henholdsvis fremtidig regulering i USA og i England. I afsnit 7.4 reflekteres 

over mulige reguleringstiltag med afsæt i kapitel 5 og 6, og fungerer tilmed som sammenfatning 

på kapitlet.  

 

7.1 Internationale tendenser  

Afsnit 7.1 vedrører de internationale organisationer som har bidraget til reguleringsdiskussio-

nen. Afsnit 7.2 vedrører tendenser i perioden efter LTCM. Afsnit 7.3 vedrører tendenser i perio-

den indtil finanskrisen. Afsnit 7.4 vedrører tendenser i perioden efter finanskrisen indtil nu.  

 

7.1.1 Organisationer 

Arbejderne for de væsentligste organisationer er medtaget. Dette indebærer arbejder i statsligt 

forum ved det særligt betydningsfulde G7/G8/G20110, arbejder af organisationer ved FSF/FSB111 

(Financial Stability Forum/Board), Joint Forum112, IOSCO113 (International Organisation of Secu-

rities Commissions) og IMF114 (International Monetary Fund), arbejder i EU ved Kommissio-

nen115, arbejder i USA ved PWG116 (President’s Working Group), arbejder i England ved FSA117 

(Financial Services Authority) og HM Treasury118 (Her Majesty’s Treasury), samt arbejder af in-

teresseorganisationer ved HFSB119 (Hedge Fund Standards Board) og PES120 (Party of Europe-

an Socialists).  

 

7.1.2 Perioden efter LTCM 

Efter det nære LTCM-kollaps kommer der internationalt politisk fokus på hedgefonde ved G7-

mødet i 1999 i Tyskland. På mødet tilkendegives et fremtidigt fokus på de systemiske risici som 

                                            
110 G7 (1975) består af de rigeste lande samt EU. G8 (1998) inkluderer Rusland. G20 (1999) består af G8 
samt de ”nye” økonomier. Møderne er mellem statsledere, finansministre og centralbanksdirektører. G20 
er det primære forum for supranationale økonomiske anliggender.  
111 FSF (1999) fremmer finansiel stabilitet ved nationale tilsynssamarbejder. FSB (2009) har erstattet FSF.  
112 Joint Forum (1996) er forum for bank-, forsikrings- og værdipapirtilsyn.   
113 IOSCO (1983) udgøres af nationale finanstilsyn og repræsenterer 95% af samtlige tilsyn.  
114 IMF (1944) er organisation med formål at fremme internationale monetære forhold. 
115 Kommissionen (1957) er med Rådet og Parlamentet, den lovgivende magt i EU. 
116 PWG (1988) er amerikansk arbejdsgruppe, der består af finansministeriet, centralbanken og SEC.  
117 FSA (1985) er finansielt tilsyn i England.  
118 HM Treasury er Englands økonomi- og finansministerium.  
119 HFSB (2007) er privat organisation som fastsætter bedst praksis for hedgefonde. 
120 PSE er europæiske parti af socialdemokrater.  
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højt gearede finansielle institutioner, heriblandt hedgefonde, udgør.121 Som svar herpå frem-

lægger IOSCO anbefalinger om en effektiv risikostyring hos de finansielle modparter, hvilket 

kræver at disse indsamler tilstrækkelig information om hedgefonde. ISOCO vurderer at offent-

liggørelse af informationen er nødvendigt, idet finansielle modparter udelukkende har interesse i 

den konkrete eksponering til hedgefonde og ikke den systemiske effekt forbundet hertil. Til-

synsmyndigheder anses som nødvendige grundet en forskellig interesse i informationen. 

IOSCO anbefaler derved forskellig information til markedet og tilsynsmyndighederne og påpe-

ger endvidere udfordringen ved informationsdeling på tværs af jurisdiktionerne.122  

 

FSF anbefaler, i 2000, markedsdisciplin som effektiv styringsredskab for de negative indvirknin-

ger hedgefonde kan have. Dette skal ske ved et forbedret tilsyn med og regulering af de finan-

sielle modparter, et højere transparensniveau og bedre overvågning hos tilsynsmyndigheder-

ne.123 Senere, i 2000, understreges det på G7-mødet i Japan, at FSF’s anbefalinger omkring 

markedsdisciplin for at sikre effektiv regulering, støttes.124 Herved illustreres det at regulering 

gennem markedsdisciplin vurderes at være mest effektiv.  

 

7.1.3 Perioden indtil finanskrisen 

I 2004 anlægger IMF et andet syn på hedgefonde, hvor markedsdisciplinens evne til at skabe 

finansiel stabilitet, genovervejelse. Deslige bemærke IMF en generelt forøget kapitalallokering 

fra institutionelle investorer, som følge af høje afkast fra hedgefonde og formoder en forøget 

anvendelse af gearing til at fastholde dette. Informationsniveauet findes ikke væsentligt ændret 

siden LTCM, hvorfor IMF mener at informationsniveauet hæmmer markedets effektivitet og der-

med muligheden for finansiel stabilitet, og et større krav til offentliggørelse af information er nød-

vendigt.125 

 

På de efterfølgende G7-møder, i 2007, i Tyskland og i USA kommer der fornyet fokus på mar-

kedsdisciplinen og information, som afgørende faktorer for fastholdelse af finansiel stabilitet. En 

opdatering af FSF’s anbefalinger fra 2000, som generelt viderefører regulering gennem mar-

kedsdisciplin, som den mest effektive tilgang til finansiel stabilitet, fastholdes og støttes af G7-

                                            
121 G7 (1999, s. 3) 
122 IOSCO (1999, s. 21-36) 
123 FSF (2000, s. 2, 4, 29-35) 
124 G7 (2000, s. 9)  
125 IMF (2004, s. 45-58) 
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landene.126 FSF påpeger dog krav om mere information til markedsaktørerne førend markeds-

disciplinen virker efter hensigten.127 

 

PES udfordrer, i 2007, markedsdisciplinens opretholdelse af finansiel stabilitet og kræver yderli-

gere regulering til at skabe et højere informationsniveau. Den information som markedsaktører-

ne besidder vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at reducere systemisk risiko. PES foreslår i 

stedet ét fælles regelsæt for informationskrav til hedgefonde, som kan deles internationalt. PES 

foreslår deslige en standardisering af informationsformatet til brug for sammenligning. Uden 

transparens og pålidelig datemateriale, anser PES det for umuligt at undgå opbygning af sy-

stemisk risiko.128 

 

IMF påpeger, i 2007, endnu engang nødvendigheden af at markedsaktørerne kræver større 

information inden kontrahering med hedgefonde, men erkender ligeledes hedgefondes stadigt 

stigende popularitet, hvorved dette vanskeliggøres. IMF anbefaler endvidere at hedgefonde 

overvåges indirekte gennem deres finansielle modparter, da denne løsning vurderes mest effek-

tiv. IMF gør ydermere opmærksom på at man i USA regulerer gennem markedsdisciplin, hvor-

med moral hazard undgås, mens man i England regulerer gennem tilsynsmyndighederne, som 

kan skabe moral hazard. IMF anbefaler, at informationen generelt standardiseres, men bemær-

ker samtidig vanskelighederne ved de forskellige investeringsstrategier.129  

 

HFSB fremlægger i 2008 en række standarder for bedste markedspraksis for hedgefonde. An-

vendeligheden forudsætter selvsagt myndighedernes opbakning til regulering gennem mar-

kedsdisciplin. Et centralt element er transparens omkring investeringsstrategi, risiko, afkast mv. 

hvilket formodes at styrke allokeringsefficiensen. HFSB erkender problematikken omkring må-

ling af gearing og lader det være op til managerne, at udvikle en standard herfor.130 

 

I 2008 peger FSF generelt på forbedring af transparens og stærkere aktion fra tilsynsmyndighe-

derne. FSF bemærker deslige at den massive nedgearing og likvidering af finansielle aktiver 

under finanskrisen, udgjorde en trussel til finansiel stabilitet, som skyldtes manglende informati-

on.131 

                                            
126 G7 (2007-1) og G7 (2007-2) 
127 FSF (2007, s. 2-4, 6-7,) 
128 PSE (2007, s. 18-19, 24-25, 132-145, 159-161, 166) 
129 IMF (2007, s. 29-37, 54-61) 
130 HFSB (2008, s. 4-11, 36, 40-45, app. E) 
131 FSF (2008, s. 7-12) 
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7.1.4 Perioden efter finanskrisen 

I 2008, under finanskrisen, bemærker IMF at arbejdet i England for et fælles regelsæt om mere 

transparens møder modstand fra hedgefonde, hvilket begrundes i den større forhandlingsstyrke 

hos hedgefonde, som følge af likviditetstilførslen til finansielt stressede markeder. IMF anbefa-

ler, at transparensniveauet fastsættes uden at hæmme hedgefondes positive elementer.132  

 

På G20-mødet, i USA i 2008, sættes der spørgsmål om hvorvidt finansielle institutioner med sy-

stemisk indflydelse er tilstrækkeligt regulerede. G20 fastsætter en aktionsplan for et omfattende 

reformeringsarbejde af det finansielle system.133 Dette indikerer et begyndende skifte i regule-

ringstilgangen.   

 

I 2009 fremlægger PWG en række standarder for bedst markedspraksis for hedgefonde, men 

konkret møntet på managere. Standarderne kræver en højere grad af transparens som væsent-

lig måde til hvorpå systemisk risiko nedbringes. Det anbefales, at en lignende oplysningspligt 

som gældende for regulerede selskaber også skal gælde hedgefonde. Vedrørende gearing 

påpeger PWG at niveauet herfor skal oplyses fuldt ud uafhængigt af hvordan den er optaget.134 

 

FSA udgiver, i 2009, den omfattende Turner-rapport, som handlingsplan for at imødekomme 

fremtidige finansielle kriser. Det anbefales at FSA gives autoritet til at indhente nødvendig in-

formation om signifikante indflydelsesrige hedgefonde via managerne i London for at vurdere 

systemisk risiko. Endvidere anbefales en øvre grænse for gearingsoptagelse til forhindring af 

ekstrem aktivvækst. FSA anser international regulering af systemisk vigtige institutioner, uaf-

hængigt af den juridiske definition, for essentielt.135 

 

Kommissionen udsender, i 2009, Larosiere-rapporten som påpeger at den manglende identifi-

kation af den risiko som det finansielle system blev udsat for, skyldes manglende transparens i 

hedgefonde. Kommissionen anser det for nødvendigt at markedsaktørerne og tilsynsmyndighe-

derne, gennem højere transparens, får adgang til at vurdere sådanne risici. Kommissionen an-

befaler registrering af managere for at sikre den nødvendige transparens. Kommissionen påpe-

                                            
132 IMF (2008, s. 77-80) 
133 G20 (2008) 
134 PWG (2009, s. i-vi, 1-12) 
135 FSA (2009, s. 5-10, 36-37, 70-74, 85-86, 119) 
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ger også gearing i form af innovative strukturerede finansielle produkter som medårsag til kri-

sens ekspansion, men nævner ikke hedgefonde i den forbindelse.136  

 

Det centrale G20-møde i England i 2009 markerer en milepæl i global reguleringsdiskussion da 

implementeringen af aktionsplanen, som udarbejdet på tidligere møde i USA, konkret kræver 

registrering af hedgefonde og/eller managere for at sikre et passende informationsniveau. Den-

ne information skal deslige formidles på tværs af jurisdiktionerne. Hertil kommer, at de nationale 

tilsynsmyndigheder skal overvåge og stille større krav til risikostyringen hos de finansielle mod-

parter som er eksponeret i hedgefonde.137 Der er derved sket et skifte fra fremme markedsdi-

sciplin indirekte til nu direkte ved regulering af hedgefonde.  

  

IOSCO fremlægger, i 2009, konkrete anbefalinger til at imødekomme de systemiske effekter i 

hedgefonde, idet gældende regulering er utilstrækkelig.138 I tråd med G20, kræver IOSCO regi-

strering af hedgefonde og/eller managere, hvilket skal give nationale tilsynsmyndigheder den 

fornødne autoritet til at kræve tilstrækkelig information til at vurdere systemisk risiko.139  

 

HM Treasury anlægger i 2009 anbefalinger til reformering af det finansielle marked. I tider med 

stressede finansielle markeder vurderer HM Treasury at transparens vil virke til at effektivisere 

markedsdisciplinen, men bør tilmed suppleres med overvågning fra tilsynsmyndigheder. Såle-

des finder HM Treasury at regulering af managere skal intensiveres så det bliver muligt, at på-

kræve den nødvendige information.140 

 

De efterfølgende G20-møder, i 2009 og 2010, i USA og Canada, følger på nært hold implemen-

teringen af retningslinjerne i de enkelte lande og organisationer. G20 støtter i den forbindelse 

IOSCO’s anbefalinger fra 2009.141  

 

Joint Forum kommer i 2010 frem til at systemiske risici ikke afbødes tilfredsstillende ved eksiste-

rende regulering. Fokus rettes mod direkte regulering af hedgefonde og managere i stedet for 

indirekte gennem finansielle modparter. Hedgefondes risikoproducere skal vurderes af uafhæn-

gige tredjeparter, som endvidere skal foretage stress-tests heraf. Tilsynsmyndighederne skal 

                                            
136 Kommissionen (2009, s. 1-12, 23-25, 64) 
137 G20 (2009-1) og G20 (2009-2) 
138 IOSCO (2009-1, s. 21-28) 
139 IOSCO (2009-2 s. 15-16) 
140 HM Treasury (2009 s. 4-6, 35-45, 58-59, 78, 83-85) 
141 G20 (2009-4) og G20 (2010)  
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kræve tilstrækkelig information til vurdering af systemisk risiko. Deslige åbner Joint Forum for 

muligheden af gearingsbegrænsning for at mindske den konkurrencemæssige fordel som 

hedgefonde har overfor traditionelle investeringsforeninger.142  

 

I seneste rapport fra IOSCO i 2010 understreges vigtigheden af international informationsdeling 

mellem tilsynsmyndighederne førend systemisk effekt kan reduceres. IOSCO vurderer at infor-

mation er absolut nødvendigt for et velfungerende finansielt system, idet markedsaktørerne 

derigennem får en indikation af risikoen ved allokeringen, således der ikke akkumuleres skjulte 

risici som potentielt kan være en trussel til stabiliteten.143 FSB bemærker ligeledes i 2010, at 

USA og EU har fremsat konkrete reguleringsforslag.144 

 

7.1.5 Opsummering 

Tilgangen til regulering af hedgefonde har foretaget visse materielle skift henover tiden. G7/G8/-

G20 må, som følge af den magtfulde internationale repræsentation have størst ”præjudikatvær-

di” til nye reguleringstiltag. Regulering gennem markedsdisciplinen har længe været den fore-

trukne løsning ved indirekte regulering af de finansielle modparter og investorer. Dette supple-

res med regulering gennem tilsynsdisciplin som løbende får en mere international karakter. 

Branchen bidrager selv med soft-law regulering gennem bedst markedspraksis. Først sidste år 

åbnes for direkte regulering af hedgefonde eller managere for at fremme markedsdisciplinen 

yderligere.  

 

7.2 Fremtidig regulering i USA 

Den amerikanske lovgivningsproces skal kort berøres. Den lovgivende magt i USA er Kongres-

sen, som er bilateralt fordelt på to kamre; Senatet og Repræsentanternes Hus. Førend et lov-

forslag kan blive til lov kræver det vedtaget i Kongressen samt underskrevet af Præsidenten.145 

 

7.2.1 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Pr otection Act (2010)  

Den 21. juli 2010 underskrev den amerikanske Præsident et af de mest omfattende lovforslag i 

nyere amerikansk tid, ind som lov. Loven, her forkortet som Dodd-Frank Act, reformerer det 

finansielle system på mange områder og træder i kraft den 21. juli 2011, jf. sektion 311. Grundet 

                                            
142 Joint Forum (2010, s. 53-64) 
143 IOSCO (2010, s. 3, 7-11, 22-24) 
144 FSB (2010, s. 17) 
145 www.senate.gov/legislative/common/briefing/Enactment_law.htm 
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omfanget af Dodd-Frank Act medtages kun de væsentlige områder med umiddelbar betydning 

for afhandlingens problemstilling, det være sig TITLE I, IV og VI.   

 

TITLE I omhandler Financial Stability Act (2010), hvorved oprettes en ny tilsynsmyndighed, Fi-

nancial Stability Oversight Council (Rådet), bestående af medlemmer fra nuværende tilsyns-

myndigheder, deriblandt SEC, jf. sektion 111. Dets opgave bliver, at identificere opbygning af 

systemiske risici i markedet blandt andet fra ikke-bank finansielle institutioner146, deriblandt 

hedgefonde, fremme markedsdisciplinen og gribe aktivt ind overfor trusler til det finansielle sy-

stem, jf. sektion 112. Rådet kan beslutte ud fra ganske vide muligheder at sådanne institutioner, 

såfremt de vurderes at udgøre systemisk risiko, får mærkatet ”systemisk vigtig”, hvilket medfø-

rer tilsyn fra Rådet, jf. sektion 113. Rådet autoriseres til at udstede mere vidtgående standarder 

som disse institutioner skal overholde, eksempelvis offentliggørelse af information, minimums-

kapital, minimumslikviditet, gearingsgrænser, gennemførelse af stress-tests mv., alle med hen-

blik på at skabe finansiel stabilitet, jf. sektion 115. Deslige kan det påkræves, at sektion-113-

institutioner forpligtes at skulle udarbejde rapporter til brug for Rådets vurdering af systemisk ef-

fekt, jf. sektion 115. Rådet gives endvidere videregående beføjelser til at begrænse sektion-113-

institutioners virke, eksempelvis ved at kræve visse aktiviteter stoppet, jf. sektion 121(a). Det 

bemærkes at loven i sektion 123 påkræver en undersøgelse af de indvirkninger loven vil medfø-

re for markedsefficiens og økonomisk vækst ved at reducere systemisk risiko.  

 

TITLE IV omhandler Private Fund Investment Advisers Registration Act (2010) og har direkte 

indflydelse på det retsgrundlag som managere indtil nu har anvendt. Den nuværende fritagel-

sesregel i Investment Advisers Act (1940), sektion 203(b)(3), nævnt i afsnit 3.1.4, som anven-

des af managere for at undgå registrering hos SEC, ophæves, jf. sektion 403. Også managere 

som nu har færre end 15 klienter (hedgefonde) bliver registreringspligtige og derved underlagt 

tilsyn. Der åbnes dog for nye snævrere fritagelsesmuligheder, idet managere af ”private funds”, 

som benytter fritagelsesreglerne for registrering af investeringsvirksomheder i Investment Com-

pany Act (1940), sektion 3(c)(1) eller sektion 3(c)(7), nævnt i afsnit 3.1.3, deriblandt hedgefon-

de, kan undgå registrering hvis de forvalter aktiver for mindre end USD 150 mio., jf. sektion 408. 

Ved registrering af managere stilles der yderligere krav til hvilken information som SEC må på-

kræve, eksempelvis rapporter til Rådet, AUM, gearingsniveau, modpartsrisiko, aktiver på balan-

cen mv., jf. sektion 404. Deslige justeres tærskelværdien for accredited investors i Regulation D, 

                                            
146 Defineret i sektion 102(a)(4)(B), som en institution der primært udøver finansiel aktivitet  
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Rule 501, til et højere niveau, jf. sektion 413. Loven er trådt i kraft i form af frivillig compliance, jf. 

sektion 419.  

 

TITLE VI omhandler Bank and Savings Association Holding Company and Depository Insti-

tuions Regulatory Improvements Act (2010), hvilket inkluderer den såkaldte ”Volcker-rule” som 

regulerer proprietary trading, her forstået som det at investere på egne vegne. Proprietary tra-

ding bliver direkte forbudt for indskudsdækkede bankenheder147, som deslige forbydes at er-

hverve ejerandele, forvalte, indgå partnerselskab eller opnå kontrol med hedgefonde148 - andre 

bankenheder, under tilsyn af Rådet, underlægges et større kapitalkrav, jf. i det hele sektion 

619149.150 Dog oplister sektion 619151 visse undtagelser til det generelle proprietary trading for-

bud, såsom handel med amerikanske statsobligationer, obligationer udstedt af Fannie Mae eller 

Freddie Mac (realkreditinstitutter), risikonedbringende hedging mv. I samme sektion oplister 

loven ligeledes undtagelser vedrørende eksponering til hedgefonde, eksempelvis i form af leve-

ring af stiftelseskapital, investering angivet ved de minimis grænser, prime brokage mv. Det 

bemærkes, at undtagelserne i begge tilfælde er gjort betingede af en række forhold, og er derfor 

ikke fuldbyrdende undtagelser.  

 

7.2.2 Hedge Fund Transparency Bill 

Senatet har fremsat lovforslaget Hedge Fund Transparency Bill den 29. januar 2009, som har til 

formål at øge transparensen ved at fjerne fritagelsesreglerne i Investment Company Act (1940) 

sektion 3(c)(1) og sektion 3(c)(7). Fritagelsesreglerne videreføres dog i lovens sektion 6(a)(6) 

og sektion 6(a)(7), med den væsentlige ændring at store investeringsvirksomheder, med AUM 

på mere end USD 50 mio. skal opfylde en række krav førend de falder uden for lovens anven-

delsesområde. Disse krav er eksempelvis registrering hos SEC, informationsdeling på årsbasis 

omkring en række forhold, heriblandt AUM, antallet af limited partners, navn og adresse på de 

fysiske ejere, m.v. Derudover kommer at sådan information vil gøres offentligt tilgængelig. Kra-

vene er omvendt ikke gældende for hedgefonde med AUM mindre end USD 50 mio. hvorfor 

undtagelsesreglerne for sådanne er fuldt ud gældende. Lovforslaget afventer godkendelse i 

Kongressen og af Præsidenten. 

   

                                            
147 Indskud i banker omfattet af sektion 3 i Federal Deposit Insurance Act dækkes op til USD 250.000.  
148 Defineret som investeringsvirksomheder som benytter fritagelsesreglerne for registrering i Investment 
Company Act (1940), sektion 3(c)(1) eller sektion 3(c)(7) 
149 Tilføjelse af sektion 13(a)(1) og 13(a)(2) til Bank Holding Company Act (1956). 
150 Adskillelsen minder om Glass-Steagall Act (1933) der adskilte investerings- og kommercielle banker. 
151 Tilføjelse af sektion 13(d) til Bank Holding Company Act (1956) 
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7.3 Fremtidig regulering i England 

Idet England er en del af EU må det EU-retlige regelsæt nødvendigvis følges, hvilket også in-

kluderer implementeringen af ny lovgivning i form af regler – alt afhængig af typen af retsakt. 

Kort skal den EU-retlige lovgivningsproces da nævnes. Autoritet til fremsættelse af forslag til 

retsakt foreligger hos Kommissionen, hvorefter Rådet og Parlamentet, som udgangspunkt, i 

fællesskab vedtager denne.  

 

7.3.1 Alternative Investment Fund Manager Directive  

Et direktiv er bindende med hensyn til dets mål, men det overlades til medlemsstaten at be-

stemme formen og gennemførelsen i national lovgivning, jf. artikel 249(3) EF. England er der-

ved pligtigt til at skulle implementere direktiver i national ret. I forbindelse hermed har Kommis-

sionen fremsat direktivforslag Alternative Investment Fund Manager af 30. april 2009 (”AIFM-

direktivet”). Det fremgår i begrundelsen for direktivet at det blandt andet skal sikre reducering af 

systemiske risiko, hvor der eksplicit nævnes hedgefonde i form af deres anvendelse af gearing. 

 

Direktivet har været genstand for omfattende diskussion og forelægger i flere versioner, men er 

endnu ikke vedtaget.152 Her ses udelukkende på AIFM-direktivet i dets oprindelige tekst. AIFM-

direktivet omfatter forvaltere af de investeringsenheder, som ikke i forvejen er reguleret ved 

UCITS-direktivet, jf. artikel 2. Derved er anvendelsesområdet de tilbageværende alternative 

investeringsenheder, som falder uden for UCITS-direktivet. Fokus er derved ikke på investe-

ringsenheder, der vil sige hedgefonde, men på managere der forvalter sådanne. Managere skal 

autoriseres af nationale tilsyn før forvaltning må ske, jf. artikel 4. Dog fritages managere med 

samlede aktiver under forvaltning på mindre end EUR 100 mio., hvis gearing anvendes, eller på 

mindre end EUR 500 mio., hvis gearing ikke er anvendt, jf. artikel 2(2). Tilladelsen vil gælde i 

alle medlemsstater og da anvende et ”europæisk pas”, som kendt fra UCITS, til markedsføring 

på tværs af EU, jf. artikel 6(1).  

 

Kapitel IV vedrører krav om gennemsigtighed. Forvalterne skal således oplyse investorerne om 

en række forhold relaterende til investeringsenheden forinden investering og løbende, hvilket 

eksempelvis indebærer beskrivelse af investeringsstrategi, værdiansættelsesmetode m.m., jf. 

artikel 20. Endvidere skal forvalterne oplyse myndighederne regelmæssigt om en række forhold 

relaterende til investeringsenheden om, men ikke begrænset til, på hvilke markeder der opere-

                                            
152 Næste Rådsmøde er 19. oktober 2010 hvor direktivet behandles igen 
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res, anvendte instrumenter, short-selling m.m., jf. artikel 21. Deslige skal der for hver investe-

ringsenhed udarbejdes et regnskab, jf. artikel 19.  

 

Derudover gælder i Kapitel V særregler for forvaltere hvis investeringsenheder systematisk an-

vender høj gearing, hvilket indebærer oplysningerne herom til investorerne og myndighederne, 

jf. artikel 23 og 24. Baggrunden er at myndighederne skal anvende oplysninger herom til at 

fastslå i hvilket omgang gearingen medvirker til systemisk risiko og at denne information stilles 

til rådighed for andre grænseoverskridende myndigheder, jf. artikel 25(1) og (2). Der gives i den 

forbindelse både Kommissionen og nationale myndigheder mulighed for, at fastsætte et nærme-

re gearingsniveau, jf. artikel 25(3) og (4). 

 

7.4 Reguleringstiltag 

Formået med afhandlingen er ikke at vurdere de enkelte ovenstående reguleringstiltag, hvad 

enten fremsat eller vedtaget (en fuldstændig behandling heraf kræver særskilt og udtømmende 

behandling som ligger uden for nærværende afhandling), hvorfor disse i stedet indgår i en præ-

liminær vurdering af hvordan det analyserede i kapitel 5, vedrørende transparens, og i kapitel 6, 

vedrørende gearing, implementeres mest hensigtsmæssigt i USA og England.  

 

7.4.1 Konformitet  

Førend regulering kan blive effektivt må der tilstræbes et uniformeret regelsæt for USA og Eng-

land, da disse jurisdiktioner repræsenterer størstedelen af markedet for hedgefonde, når der 

tages hensyn til at både hedgefonde og managere medregnes som reguleringssubjekter. Så-

fremt regulering ikke er konform kan der identificeres to mulige udfald.  

 

For det første kan der opstå reguleringsarbitrage, idet hedgefonde må formodes at søge derhen 

hvor reguleringen er lempeligst og med færrest compliance-omkostninger. Situationen kan be-

skrives som race-to-the-bottom, hvilket har berettiget offshore domicilernes eksistens. Konkur-

rencen herfra må dog antages at være begrænset, idet managere bliver subjekt for regulering 

når disse er placeret i New York og London, som må formodes at være så vigtige markeder, da 

de repræsenterer massiv adgang til kapital og kommerciel ekspertise. Forskydningen fra USA 

eller England til offshore antages derfor for minimal, mens den interne forskydning imellem de to 

jurisdiktioner er mere plausibel. Risikoen er at markedet, hvorfra hedgefonde flytter, mister de 

positive funktioner som hedgefonde her varetager.  
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For det andet kan det medføre positiv konkurrence, idet regulering anses som et kvalitetsstem-

pel for de hedgefonde som omfattes, hvorved disse kan have bedre mulighed for at tiltrække 

kapital end andre hedgefonde som ikke omfattes. Situationen kan beskrives som race-to-the-

top. Effekten bliver dog lig den for reguleringsarbitrage, forvridende, men her med stigende 

reguleringskvalitet. 

 

Et ensartet regelsæt kan eliminere sådanne mulige udfald, men flytterisikoen må ikke overvur-

deres, da såvel det amerikanske og europæiske marked er særligt lukrative, hvorfor der må 

formodes at være tale om signifikante forskelle før udfaldene bliver aktuelle. Derved antages det 

sufficient hvis jurisdiktionerne blot tilegner sig hinanden.  

 

7.4.2 Rule-based og Principle-based  

Det fremgår af kapitel 3, at hedgefonde reguleres forskelligt, idet USA anvender en rule-based 

tilgang, mens England anvender en principle-based tilgang. Kontrasten er stor, idet den ameri-

kanske tilgang beror på detaljerede regelsæt (umiddelbart konstaterbart ved Dodd-Frank Act på 

2.298 sider), hvilket ikke giver megen rum til fortolkning, men omvendt skaber rimelig klarhed 

over reguleringens rækkevidde. Den engelske tilgang beror i stedet på færre, generelle regler, 

som bygger på et friere skøn i fortolkningen af rækkevidden, hvilket gør regulering mere ab-

strakt og forudsigeligheden vanskeligere. Hvorvidt rule-based eller principle-based er at fore-

trække, berøres ikke, når det blot forskellen haves in mente.    

  

7.4.3 Implementeringsforslag – transparens 

Først og fremmest må det kræves at information om hedgefonde gøres tilgængeligt for marke-

det, det vil sige offentligheden, hvilket vil være i direkte strid med de undtagelsesbestemmelser i 

afsnit 3.1, for de amerikanske domicilerede hedgefonde. Som følge heraf vil hedgefonde skulle 

registreres hos SEC, hvilket blandt andet inkluderer udarbejdelse af signifikant informationsma-

teriel (prospekt), oplysninger om investeringsstrategi mv., idet der nu markedsføres overfor 

detailinvestorer.  

 

En simpel mellemløsning på konflikten med undtagelsesbestemmelserne, kan være opretholdes 

heraf, på trods af offentliggørelsen, men med et strengere adgangskrav hertil detailinvestorer. 

Derved opnås den investorbeskyttelse som reguleringen umiddelbart har til formål at skabe, alt 

imens (potentielle) institutionelle investorer og (potentielle) finansielle modparter vil få adgang til 

den væsentlige information, til brug for kapitalallokeringsbeslutningen. Væsentlighedskriteriet 
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må følgelig struktureres på en sådan måde, at informationsniveauet fastsættes på et lavere 

niveau end hvad der kræves af reguleringen som udgangspunkt, såfremt denne mellemløsning 

skal have nogen effekt.    

 

Med vedtagelse af Dodd-Frank Act (2010) TITLE IV, for managere og med eventuelle vedtagel-

se af Hedge Fund Transparency Bill, for hedgefonde, lægges der op til registrering af begge 

retssubjekter, og dermed også SEC’s eller Rådets hjemmel til at påkræve offentliggørelse af 

specifik/yderligere information. Denne information er dog mest med hensigt på at forudse og 

reagerer på opbygning af systemisk risiko for at sikre finansiel stabilitet, hvorved regulering sker 

gennem tilsyn og ikke markedet. Det vurderes derfor at væsentlighedskriteriet til offentliggørelse 

af information i markedet ikke bliver tilstrækkelig tilgodeset i Dodd-Frank Act (2010), hvorfor der 

anbefales indført en klausul, som i mere generelle termer, forpligter hedgefonde og managere til 

at offentliggøre den information, der antages at have mærkbar indflydelse på markedsaktører-

nes kapitalallokeringsbeslutning.    

 

Idet managere i England allerede på nuværende tidspunkt påkræves registreret, vil det blot 

kræve at FSA udarbejder nye eller ændrer eksisterende principper, med henblik på at definere 

et væsentlighedskrav som managere derved underlægges – hvilket kan ske under lovændrin-

ger. Dette udgangspunkt modificeres dog såfremt AIFM-direktivet vedtages og reglerne omkring 

gennemsigtighed, nødvendigvis, skal implementeres i engelsk ret. De påkrævede informationer, 

nævnt i AIFM-direktivet, som managere skal offentliggøre til markedsaktørerne, minder delvis 

om de amerikanske krav, men indeholder ej heller nogen væsentlighedsklausul. Introduktion af 

en sådan, formodes ligeledes at bidrage til bedre kapitalallokering til hedgefonde.     

 

7.4.3 Implementeringsforslag – gearing 

Idet det fandtes mest hensigtsmæssigt for nedbringelse af systemisk risiko og styrkelse af fi-

nansiel stabilitet, at regulere gearingsspørgsmålet eksternt hedgefonde, skal der for indeværen-

de blot nævnes hvad den fremtidige lovgivning kunne medføre desangående.  

 

Det er både tilfældet i USA og England, at tilsynsmyndighederne gives beføjelser under hen-

holdsvis Dodd-Frank Act (2010) TITLE I og IV, og AIFM-direktivet, til at fastsætte gearingsni-

veau for hedgefonde og managere. Bestemmelserne vedrører dog ikke hvordan sådanne ni-

veauer fastsættes, hvilket netop er det problematiske, idet gearing består af flere varianter af 

gældsforpligtelse, som er svær opdelelige.  
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Idet en indirekte reguleringstilgang menes at være mere effektiv, jf. kapitel 6, skal implemente-

ring af sådan regulering vedrøre udbyderne af gearing og de finansielle produkter hvori gearin-

gen er indbygget. Dette vedrører regulering som ligger uden for nærværende afhandlings for-

mål, hvorfor dette ikke behandles.  

 

 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 75 

8 Konklusion 

Regulering af hedgefonde beror reelt på en selvmodsigelse, idet hedgefonde netop er karakte-

riseret som en investeringsform, som ikke er underlagt regulering. I stedet er hedgefonde op-

stået som residualet af den lovgivning, som omfatter regulerede investeringsformer, hvilket ska-

ber en høj grad af fleksibilitet og investeringsfrihed. Det er derfor vanskeligt at afgrænse hedge-

fonde juridisk med henblik på at statuere subjektet for regulering. En nærmere konkretisering af 

hedgefonde er derfor nødvendigt, førend regulering bliver anvendelig.  

 

Hedgefonde kan defineres som private investeringspuljer, der investerer kollektivt på vegne af 

en begrænset kreds af investorer ud fra strategier om risikospredning og med henblik på at 

skabe et absolut afkast. Det centrale i afgræsningen er de særegne investeringsstrategier, som 

optræder i vidt forskellige variationer, men alle, i større eller mindre grad, karakteriseret ved en 

form for hedging af risici. Når dette er tilfældet, dækker hedgefonde i dets videste begreb over 

strategier, som kan anvendes uafhængigt af den juridiske enhed, forudsat der ikke gælder be-

grænsninger i den særlovgivning, som omfatter disse. Det interessante er imidlertid den form for 

hedgefonde, som ikke omfattes af nogen begrænsninger, hvilket er gældende for privatretlige 

subjekter, der ejes og drives af en begrænset kreds ved en eller flere fysiske og juridiske perso-

ner.  

 

Det forekommer umiddelbart uforeneligt med den privatretlige sfære at regulere hedgefonde 

med mindre, afgørende samfundsmæssige forhold taler herfor. En sund og bæredygtig sam-

fundsøkonomi er afhængig af, at det finansielle system varetager de essentielle omfordelinger 

af kapitalen og dertilhørende risici på de finansielle markeder, nødvendige for at skabe vækst 

på produktmarkederne. Grundlæggende udgør det finansielle system fundamentet i markeder-

nes effektivitet. Formår det finansielle system at varetage denne funktion, foreligger der finansiel 

stabilitet. Negativ indflydelse på finansiel stabilitet er systemiske effekter, som resulterer i usta-

bilitet med markante samfundsmæssige tab til følge. Regulering af hedgefonde er derved be-

grundet i indicierne om, at kollaps af hedgefonde udgør systemiske risici, hvilke nødvendigvis 

skal neutraliseres eller begrænses gennem regulering.  

 

I takt med at hedgefonde har forøget deres indflydelse på finansmarkederne i form af en ekspo-

nentiel forøgelse af aktiver under forvaltning, er integreringen i det finansielle system forøget, 

hvormed hedgefonde i højere grad har fået indflydelse på finansiel stabilitet. I praksis forekom-
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mer det nære kollaps af LTCM som det mest illustrative eksempel herpå. Integrationen i det 

finansielle system har medført en øget forbundenhed mellem hedgefonde og andre finansielle 

institutioner, hvorfor et kollaps af hedgefonde kan føre til systemisk effekt gennem tre overord-

nede kanaler. Sådanne kanaler relaterer sig til eksponering over for finansielle modparter i form 

af kreditgivere, institutionelle investorer, i form af primært pensionsselskaber og indirekte over-

for tredjeparter, i form af negativ påvirkning af de markeder hvorpå hedgefonde opererer. En 

regulering må derved tilstræbe at reducere den systemiske effekt fra sådanne kanaler mest 

muligt. Selvom det ikke er bevist, at hedgefonde udgør sådanne systemiske risici, på nær LTCM 

som egentlig blot var en formodning, kan det alligevel ikke afvises at være et plausibelt udfald, 

såfremt hedgefonde kollapser, hvilket kan støttes analogt på de faktiske og nære kollaps, som 

har været af andre finansielle institutioner såsom investerings- eller kommercielle banker, forsik-

ringsselskaber mv.  

 

Begrebet regulering dækker over flere mulige former, hvorpå hedgefonde kan disciplineres. 

Afhandlingen har beskæftiget sig med hvorledes, finansiel stabilitet kan fremmes igennem re-

geldisciplin, herved forstået som retsregler, og måden hvorpå disse skal udfærdiges. Idet der 

ikke eksisterer noget internationalt regelsæt for hedgefonde, skal der nødvendigvis tages stilling 

til de enkelte regelsæt i de forskellige jurisdiktioner. Størstedelen af hedgefonde og dets mana-

gere, som herved referer til to separate reguleringssubjekter, er registreret i USA og England, 

hvorfor reguleringen i sådanne jurisdiktioner udgør den størst mulige indflydelse på finansiel 

stabilitet hvad enten positivt eller negativt. På trods af at der i disse jurisdiktioner ikke gælder 

særlige regelsæt for hedgefonde, eksisterer der visse undtagelsesbestemmelser i USA, som 

hedgefonde gør brug af og deslige kan ny lovgivning ud fra de identificerede karakteristika, som 

kendetegner hedgefonde, indføres. Det konkrete indhold til reguleringen vedrører, hvorledes 

niveauet af henholdsvis transparens og gearing bør struktureres således, at finansiel stabilitet 

sikres.  

 

Afhandlingen finder at et højere transparensniveau i hedgefonde ikke nødvendigvis medfører 

finansiel stabilitet. Hedgefonde medvirker i nuværende udformning til at udvikle og effektivisere 

de markeder hvorpå, de er repræsenteret. En sådan funktion må ikke begrænses som følge af 

regulering, idet dette i sig selv kan medføre forøget risici for systemisk effekt og derved finansiel 

ustabilitet. Endvidere findes det uhensigtsmæssigt med et detaljereguleret transparensniveau 

for hver enkelt type hedgefond, idet definitionerne heraf ikke er mulige. I stedet vurderes infor-

mationen gjort tilgængelig for markedet ud fra en væsentlighedsbetragtning, som kendes fra det 
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børsretlige område, hvorved markedsaktørerne får mulighed for at træffe mere efficiente kapi-

talallokeringsbeslutninger og derigennem disciplinere de hedgefonde, som repræsenterer ineffi-

ciente risiciforhold. De finansielle modparter vil derigennem kunne reducere tabsrisikoen for 

hedgefondeksponering ved at kende risiciene forbundet herved og følgelig risikoen for kollaps 

af hedgefonde. Det samme gør sig gældende for de finansielle investorer. Som afledt effekt af 

sådanne tabsreduceringer vil tredjepartsrisikoen tilmed nedbringes, idet likvidering af aktivposi-

tionerne ikke vil ske tvangsmæssigt. En offentliggørelse af væsentlig information vurderes såle-

des, at ville skabe højere grad af efficient kapitalallokering til hedgefonde, derved reducere 

sandsynligheden for de systemiske risici forbundet ved kollaps heraf og derigennem overordnet 

bidrage til yderligere finansiel stabilitet.   

 

Afhandlingen finder ligeledes, at et loft på den gearing som hedgefonde må optage, ikke nød-

vendigvis medfører finansiel stabilitet. En sådan begrænsning vurderes at udgøre et mere direk-

te indgreb i hedgefonde, idet der helt konkret sættes grænser for anvendelsen af investerings-

strategierne, hvori gearing i forskellige former repræsenterer en central del. På samme måde 

som ved transparensspørgsmålet, må hedgefondes positive bidrag til finansiel stabilitet ikke 

begrænses. Deslige findes det vanskeligt, at fastsætte et decideret niveau for gearing, idet gea-

ring dækker over flere forskellige variationer anvendt forskelligt afhængigt af investeringsstrate-

gierne. En væsentlighedsbetragtning a la transparens vil ej heller være anvendelig, idet det 

forudsættes decideret vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vurdere hvornår en påtaget gearing, skal 

anses som væsentlig, i langt højere grad end hvornår information anses for væsentlig. I stedet 

findes en indirekte reguleringstilgang som et mere realistisk alternativ, hvor gearingen kan be-

grænses ved at pålægge udbyderne heraf, de finansielle modparter, et loft for eksponering til 

hedgefonde og regulere derivatmarkedet således, eksponeringen i visse derivatprodukter kan 

styres og følgelig begrænses gennem autoriserede markedspladser. Sådanne indirekte regule-

ringstiltag vurderes derved at kunne reducere de systemiske risici ved gearing i fald der skete 

kollaps af hedgefonde og derigennem overordnet ligeledes bidrage til yderligere finansiel stabili-

tet.  

 

Slutteligt finder afhandlingen, at et internationalt konformt regelsæt er en nødvendighed for re-

guleringens effektivitet, hvormed særligt amerikansk og engelsk regulering desangående må 

tilegne sig hinanden. Grundet USA’s rule-based regulering påkræves lovændringer, mens Eng-

lands principle-based regulering kan imødekommes med praksisændring hos FSA.  
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Klart er det, at andre væsentlige momenter, som afhandlingen ikke har berørt, indgår i bedøm-

melsen af, hvorvidt hedgefonde skal reguleres for at skabe højere grad af finansiel stabilitet. Det 

er således afhandlingens formål at bidrage konstruktivt til den samlede analyse og vurdering, 

som må påkræves, førend regulering af hedgefonde lægges fast. Der er derfor brug for yderli-

gere fokus på andre områder relaterende til hedgefonde.  
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9 Perspektivering 

Tilsynsdisciplin er en alternativ reguleringsmåde til markedsdisciplin og det skal her kort overve-

jes om regulering herigennem kan medføre øget finansiel stabilitet. En finansiel tilsynsvirksom-

hed vil udøve regulering gennem overvågning af markedet for at identificere mulige opbygninger 

af systemisk risiko og følgelig gribe ind heroverfor.  

 

Overvågningen må nødvendigvis påkræve adgangen til information førend tilsynet kan interve-

nere på baggrund heraf. Det skal bemærkes at tilsynet, nødvendigvis må have adgang til fuld 

information, idet selv den mest uvæsentlige information kan spille afgørende rolle i vurderingen 

af systemisk effekt. Informationsdeling må ske direkte til tilsynet, udenom markedet for at undgå 

de negative virkninger, som fuld information medfører for hedgefonde og implicit for finansiel 

stabilitet. På baggrund af denne information kan tilsynet konkret intervenere.   

 

Til varetagelse af overvågning og intervention, står tilsynet overfor en yderst kompleks opgave, 

idet systemisk effekt kan opstå på flere forskellige måder, hvor ingen nødvendigvis behøves at 

være signifikante. Reelt set står tilsynet overfor ”Pandoras æske” af potentielle muligheder for 

hvordan systemisk effekt kan opstå. Til løsning heraf må tilsynet nødvendigvis besidde de værk-

tøjer og kompetencer. Tilsynsvirksomhedernes kompetencer skal ikke kritiseres, men det skal 

blot understreges, at der må kræves en særlig viden før overvågningen og følgelig interventio-

nen har effekt. Dertil kan knyttes den formodning at tilsynet ikke formår at holde på den mest 

talentfulde arbejdsstyrke, på grund af det erhvervslivets ofte mere attraktive aflønningsordnin-

ger. I praksis understøttes det te synspunkt af at tilsyn ikke så finanskrisen komme.  

 

Eksistensen af et tilsyn kan have afledte negative effekter i form af moral hazard, defineret som 

adfærdsskifte hos en aktør, som følge af ændrede forhold – typisk beskrevet, som en forsik-

ring.153 Et sådan adfærdsskifte kan tænkes at ske ved tilsynets eksistens. Såfremt tilsynet inter-

venere i markedet på grund af opbygning af systemisk risiko, kan det tænkes at markedsaktø-

rerne ikke i samme grad vil undersøge hedgefonde inden kapitalallokering. Dette kan ske ud fra 

forventningen om at risikoen for at netop den enkelte markedsaktørs inefficiente allokering, får 

mindre betydning for markedsaktøren selv og det finansielle system, fordi der er en forventning 

om at tilsynet reagerer herpå og træffer foranstaltninger, som forhindrer systemiske effekter. 

Anvender tilsynet omvendt ikke den analyserede information, kan en lignende situation stadig 

                                            
153 Eide & Stavang (2001, s. 41) 
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opstå fordi markedsaktørerne til stadighed har en forventning om reaktion og når denne udebli-

ver, må den systemiske effekt formodes kraftigere, på grund af den inefficiente kapitalallokering. 

Klart er det at risikoen for adfærdsændring er størst når hedgefonde med systemisk effekter 

kollapser og bliver understøttet af staten (bail-outs). Denne adfærdsændring kan eksempelvis 

ses i pengeinstitutsektoren efter introduktionen af et utal af redningspakker.  Risikoen for moral 

hazard kan have været medvirkende til den løsningsmodel NY FED anvendte til at redde LTCM, 

uden brug af skatteprovenu.   

 

Et finansielt tilsyn må formodes at kunne bidrage yderligere til finansiel stabilitet, gennem over-

vågning og intervention, men der er væsentlige udfordringer forbundet med varetagelse af en 

sådan funktion, samt negative afledte effekter som kan modvirke finansiel stabilitet. Sådanne 

afvejninger bør erindres, såfremt finansiel stabilitet ønskes fremmet via tilsynsdisciplin.  



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 81 

10 Litteraturliste 

10.1 Bøger 

Andersen, Lennart Lynge (red). Andersen, Niels Chr.; Gorton Lars; Hveem, Dag Jør-

gen; Juul, Henrik; Jørgensen, Tanja; Legind, Nina Dietz; Meding, Frederik; Tama-

sauskas, Andreas & Vinten, Helene. 2008. Videregående Kreditret (Kredit- og kapital-

markedsretsserien 6). København: Forlaget Thomson 

 

Athanassiou, Phoebus. 2009. Hedge Fund Regulation in the European Union – Current 

Trends and Future Prospects. Alphen aan den Rijn (Holland): Kluwer Law International 

 

Eide, Erling & Stavang, Endre. 2001. Rettsøkonomi – Analyse for privatrett og miljørett. 

Oslo (Norge): J.W. Cappelens Forlag.   

 

Greenspan, Alan. 2007. The Age of Turbulence – Adventures in a New World. New 

York (USA): the Penguin Group 

 

Hansen, Jesper Lau. 2001. Informationsmisbrug – En analyse af de centrale bestem-

melser i børsrettens informationsregime. Gentofte: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  

 

Lhabitant, Francois-Serge. 2006. Handbook of Hedge Funds. Chichester (England): 

John Wiley & Sons Ltd.  

 

Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. 2008. Retskilder og Retsteorier. København: Ju-

rist- og Økonomforbundets Forlag. 2. udgave.  

 

Penman, Stephen H. 2010. Financial Statement Analysis and Security Valuation. New 

York (USA): McGraw-Hill/Irwin. 4. udgave.  

 

Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolph W. & Jordan, Bradford D. 2006. Corporate Fi-

nance Fundamentals. New York (USA): McGraw-Hill/Irwin. 7. udgave.  

 

Soros, George. 2009. Finanskrisen og nedsmeltningen. Falun (Sverige): ScandBook. 2. 

udgave. 

 

Stiglitz, Joseph E. & Walsh, Carl E. 2006. Economics. New York (USA): W.W. Norton & 

Company. 4. udgave. 

 

Stiglitz, Joseph E. 2009. New Perspectives on Regulation (red. David Moss & John Cis-

ternino) – Regulation and Failure (chapter 1). Cambridge (USA): The Tobin Project. 
 

10.2 Videnskabelige rapporter 

ECB. 2006. Hedge Funds: Developments and Policy Implications (Monthly Bulletin) 

 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 82 

ECB. 2007. Financial Stability Review. 

 

EFAMA. 2003. International Statistical Release (2003:Q4). 

 

EFAMA. 2009. International Statistical Release (2009:Q3). 

 

FSA. 2009. The Turner Review – A Regulatory Response to the Global Banking Crisis.  

 

FSF. 2000. Report of the Working Group on Highly Leveraged Institutions.  

 

FSF. 2007. Update of the FSF Report on Highly Leveraged Institutions. 

 

FSF. 2008. Report of the FSF on Enhancing Market and Institutional Resilience. 

 

FSB. 2010. Progress since the St. Andrews Meeting in implementing the G20 recom-

mendations for Strengthening Financial Stability.  

 

HFSB. 2008. Hedge Fund Standards: Final Report. 

 

HM Treasury. 2009. Reforming Financial Markets. 

 

IFSL Research. 2005. Hedge Funds 2008 (inkl. separat datasæt). 

 

IFSL Research. 2007. Hedge Funds 2007 (inkl. separat datasæt). 

 

IFSL Research. 2008. Hedge Funds 2008 (inkl. separat datasæt). 

 

IFSL Research. 2009. Hedge Funds 2009 (inkl. separat datasæt). 

 

IFSL Research. 2010. Hedge Funds 2010 (inkl. separat datasæt). 

 

IMF. 2004. Global Financial Stability Report (Ch. II: Global Financial Market Develop-

ments). 

 

IMF. 2007. Global Financial Stability Report (Ch. I: Assessing Global Financial Risks). 

 

IMF. 2008. Global Financial Stability Report (Ch. II: Structured Finance: Issues of 

Valuation and Disclosure. 

 

IOSCO. 1999. Hedge Funds and Other Highly Leveraged Institutions. 

 

IOSCO. 2009-1. Hedge Funds Oversight – Consultation Report. 

 

IOSCO. 2009-2. Hedge Funds Oversight – Final Report. 

 

IOSCO. 2010. Principles Regarding Cross-Border Supervisory Cooperation.  



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 83 

 

Joint Forum. 2010. Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regula-

tion – Key Issues and Recommendations. 

 

Kommissionen. 2009. The Larosiere Report (The High-level Group on Financial Super-

vision in the EU). 

 

PSE. 2007. Hedge Funds and Private Equity – A Critical Analysis. 

 

PWG. 2009. Best Practices for the Hedge Fund Industry (Asset Managers’ Committee). 
 

10.3 Referater 

G7. 1999. Communiqué of Finance Ministers and Central Bank Governors.  

(Bonn, Tyskland). 

 

G7. 2000. Finance Ministers on Strengthening the International Architecture.  

(Fukuoka, Japan). 

 

G7. 2007-1. Communiqué of Finance Ministers and Central Bank Governors.  

(Essen, Tyskland). 

 

G7. 2007-2. Communiqué of Finance Ministers and Central Bank Governors.  

(Washington, USA). 

 

G20. 2008. Heads of States on Financial Markets and the World Economy.  

(Washington, USA). 

 

G20. 2009-1. Heads of States on Strengthening the Financial System.  

(London, England). 

 

G20. 2009-2. Heads of States on The Global Plan for Recovery and Reform.  

(London, England). 

 

G20. 2009-4. Communiqué of Heads of States.  

(Pittsburgh, USA). 

 
G20. 2010. Communiqué of Heads of States.  

(Toronto, Canada). 
 

10.4 Videnskabelige artikler 

Akerlof, George A. 1970. The Market for ”Lemons”: Quality and the Market Mechanism. 

Quaterly Journal of Economics: Vol. 84, Issue 3, 488-500. 

 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 84 

Berkel, Sander van. 2008. Should Hedge Funds be Regulated? Journal of Banking 

Regulation: Vol. 9, Issue 3, 196-223. 

 
Edwards, Franklin R. & Caglayan, Mustafa Onur. 2001. Hedge Fund Performance and 

Manager Skill. The Journal of Futures Markets: Vol. 21, Issue 11, 1003-1028. 

 

Fama, Eugene F. 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical 

Work. The Journal of Finance: Vol. 25, Issue 2, 383-417. 

 

Maxam, Clark L.; Nikbakht, Ehsan; Petrova, Milena & Spieler, Andrew C. 2006. Man-

ager Characteristics and Hedge Fund Performance. Journal of Applied Finance: Vol. 

16, Issue 2, 57-70. 

 

Plesner, Søren. 2003. Hedge-fonde. Finans/Invest: nr. 6, 4-12. 

 

Rose, Caspar. 2007. Private equity i den juridiske orkans øje – stærke kræfter ønsker 

øget (selv)regulering. Finans/Invest: nr. 7, 21-24. 

 

Schinasi, Garry J. 2004. Defining Financial Stability – IMF Working Paper. 1-19. 

 

Strömqvist, Maria. 2009. Hedge funds and financial crisis. Economic Review: Vol. 1, 87-

106. 

 

Till, Hilary. 2007. The Amaranth Collapse: What Happened and What Have We Learned 

Thus Far?. EDHEC Risk and Asset Management Research Centre: 1-11. 

 

Østergaard, Kim. 2003. Metode på cand.merc.jur. studiet. Juridisk Institut, CBS: 269-

285. 
 

10.5 Avisartikler 

Børsen. 19.04.2010. Goldman Sachs i gabestokken. 

 

Financial Times. 21.04.2010. Paulson & Co. tells investors it was ’open’. 

 

Fortune Magazine. April 1966. The Jones That Nobody Keeps Up With. 

 

Institutional Investor. May 1986. The Red-Hot World of Julian Robertson. 

 

New York Times. 23.06.2007. $3.2 Billion Move by Bear Stearns to Rescue Fund. 

 

New York Times. 21.09.2007. Bear Stearns Profit Plunges 61% on Subprime Woes.  

 

New York Times. 13.12.2008. Look at Wall St. Wizard Find Magic Had Spectics. 

 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 85 

Wall Street Journal. 30.08.2007. Credit Crunch: Market’s Ride: Hedge Funds Do About 

30% of Bond Trade, Study Says. 
 

10.6 Retskilder 

Danmark 

 

LBKG 2008-09-04 nr. 898 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 

(”RKL”) 

 

LBKG 2009-01.28 nr. 91 Patentloven (”PTL”) 

 

LBKG 2009-09-15 nr. 875 om finansiel stabilitet  

 

LBKG 2010-05-19 nr. 559 om visse erhvervsdrivende virksomheder (”LEV”)  

 

LFF 2008-10-08 nr. 33 om forslag til lov om finansiel stabilitet  

 

USA 

 

Uniform Partnership Act (1915) with 1997 Amendments (”RUPA”) 

 

Uniform Limited Partnership Act (1976) with 1985 Amendments (”RULPA”) 

 

Securites Act (1933) 

 

Securities Exchange Act (1934) 

 

Investment Company Act (1940) 

 

Investment Advisers Act (1940) 

 

Hedge Fund Transparency Bill (2009) 

 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010), TITLE I 

Financial Stability Act, TITLE IV Private Fund Investment Advisors Registration 

Act (2010), og TITLE VI Bank and Savings Association Holding Company and 

Depository Instituions Regulatory Improvements Act 

 

England 

 

Financial Services and Markets Act (2000) 

 

Financial Services and Markets Act (Regulated Activities Order) 2001 

 

EU 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 86 

 

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets Direktiv om forvaltere af alternative 

investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) og 

2009/…/EF(Det nye UCITS-direktiv) (reference: KOM(2009)0207) 

10.7 Web sites 

Sidst besøgt den 19. september 2010 

 
www.amaicmte.org 

 

www.bankofengland.co.uk 

 

www.danmarksstatistik.dk  

 

www.ec.europa.eu 

 

www.financialstabilityboard.org 

 

www.fsa.gov.uk 

 

www.fsa.gov.uk/pages/Doing/Regulated/supervise/index.shtml  

 

www.fsa.gov.uk/pages/Library/Communication/Speeches/2009/0312_hs.shtml 

 

www.g-8.de 

 

www.g20.org 

 

www.hedgeindex.com 

 

www.hm-treasury.gov.uk 

 

www.hfsb.org 

 

www.imf.org  

 

www.iosco.org 

 

www.iosco.org/joint_forum  

 

www.newyorkfed.org 

 

www.sec.gov/about/laws.shtml  

 

www.senate.gov/legislative/common/briefing/Enactment_law.htm 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 87 

 

www.pes.org 
 

10.8 Andet 

Østrup, Finn. 2009-1. Note om det finansielle systems opgaver og opbygning.  

(Ej offentliggjort). 

 

Østrup. Finn. 2009-2. Kriser i pensionsselskaber.  

(Ej offentliggjort).    

 



Kandidatafhandling  Cand.merc.(jur.)   September 2010  

 88 

11. Bilag 

BILAG A: 

- (1) Afkast fordelt på strategier (tabeloversigt) 

- (2) CS Hedge Fund, HRI Hedge Fund, S&P 500, FTSE 100, MSCI AC World (indexes) 

- (3) CS Hedge Fund, HRI Hedge Fund, S&P 500, FTSE 100, MSCI AC World (perform.) 

- (4) S&P500 vs. Average Strategies (indexes) 

- (5) S&P500 vs. Average Strategies (perform.) 

- (6) Individual Strategies (indexes) 

- (7) Individual Strategies (perform.) 

 

 



S&P 500 FTSE 100 MSCI AC 
WORLD

CS Hedge 
Fund

HFRI Hedge 
Fund

Equity Market-
neutral

Convertible 
Arbitrage

Fixed Income 
Arbitrage

2010 (4mdr.) 6,51% 5,90% 2,90% 4,31% 3,70% -0,28% 5,19% 5,28%
2009 23,58% 21,76% 30,28% 17,26% 18,53% 4,26% 39,59% 24,53%
2008 -45,45% -34,84% -52,74% -20,52% -20,48% -40,20% -36,01% -32,26%
2007 3,90% 4,09% 9,68% 12,02% 9,66% 8,90% 5,15% 3,81%
2006 12,99% 10,51% 17,64% 13,14% 12,29% 10,64% 13,46% 8,35%
2005 3,24% 15,85% 8,84% 7,42% 9,03% 5,99% -2,47% 0,65%
2004 8,88% 7,47% 12,87% 9,29% 8,76% 6,34% 1,99% 6,67%
2003 24,22% 13,91% 28,47% 14,49% 18,05% 6,85% 12,25% 7,71%
2002 -24,35% -25,85% -21,00% 3,04% -1,34% 7,21% 4,09% 5,66%
2001 -12,07% -16,53% -17,19% 4,35% 4,74% 8,95% 13,72% 7,77%
2000 -9,32% -9,68% -15,29% 5,24% 5,36% 14,06% 23,13% 6,12%
1999 18,75% 17,14% 23,22% 21,65% 27,89% 14,36% 14,98% 11,50%
1998 26,10% 15,02% 20,31% 0,35% 3,23% 12,62% -4,18% -8,12%
1997 28,47% 23,36% 13,23% 23,67% 15,88% 14,03% 13,63% 9,01%
1996 19,13% 11,25% 10,72% 20,78% 19,43% 15,47% 16,56% 14,88%
1995 29,83% 18,90% 16,07% 20,02% 19,70% 10,57% 15,45% 11,85%
1994 -1,03% -9,76% 3,42% -4,20% 4,12% -2,01% -8,33% 0,39%

I alt 113,38% 68,52% 91,42% 152,31% 158,55% 97,76% 128,20% 83,80%
Års gns. 6,96% 4,20% 5,61% 9,34% 9,73% 6,00% 7,87% 5,14%

SORTERET Short Bias FTSE 100 Fixed Income 
Arbitrage

MSCI AC 
WORLD

Equity Market-
neutral Non-directional S&P 500 Merger 

Arbitrage
Års gns. -1,93% 4,20% 5,14% 5,61% 6,00% 6,33% 6,96% 7,15%



Merger 
Arbitrage

Distressed 
Securities Global Macro Emerging 

Markets
Long/Short 

Equity Short Bias Non-directional Event-driven Directional

1,29% 6,64% 4,20% 3,69% 3,10% -13,43% 3,40% 3,97% -0,61%
11,42% 19,30% 11,09% 26,89% 18,12% -27,32% 22,79% 15,36% 7,20%
-3,16% -22,38% -4,06% -34,52% -21,10% 15,65% -36,16% -12,77% -11,01%
8,53% 8,13% 16,21% 18,86% 13,04% 6,84% 5,95% 8,33% 13,74%
7,90% 14,61% 12,85% 19,16% 13,71% -6,13% 10,82% 11,26% 9,90%
3,06% 11,18% 8,92% 16,36% 9,45% 16,52% 1,39% 7,12% 12,81%
5,37% 14,64% 8,22% 12,00% 11,13% -7,09% 5,00% 10,01% 6,07%
8,68% 22,66% 16,72% 25,66% 16,14% -38,40% 8,94% 15,67% 5,03%

-3,45% -0,41% 13,80% 7,42% -1,53% 17,87% 5,65% -1,93% 9,39%
5,62% 18,44% 17,05% 6,23% -3,65% -2,38% 10,15% 12,03% 4,31%

13,82% 1,97% 11,65% -4,42% 3,54% 17,61% 14,44% 7,90% 7,10%
12,62% 20,27% 6,42% 39,27% 40,29% -14,23% 13,61% 16,45% 17,94%
5,82% -0,64% -2,04% -42,74% 17,28% -2,06% 0,11% 2,59% -7,39%
9,49% 19,10% 32,95% 25,39% 20,12% 1,54% 12,22% 14,30% 20,00%

13,04% 23,06% 24,48% 30,47% 16,17% -4,27% 15,64% 18,05% 16,71%
11,33% 23,56% 27,74% -16,97% 21,09% -6,81% 12,62% 17,45% 6,26%
5,17% 0,84% -5,44% 14,46% -8,22% 14,64% -3,32% 3,01% 3,86%

116,55% 180,97% 200,76% 147,21% 168,68% -31,45% 103,25% 148,76% 121,30%
7,15% 11,10% 12,32% 9,03% 10,35% -1,93% 6,33% 9,13% 7,44%

Directional Convertible 
Arbitrage

Emerging 
Markets Event-driven CS Hedge Fund HFRI Hedge 

Fund
Long/Short 

Equity
Distressed 
Securities Global Macro

7,44% 7,87% 9,03% 9,13% 9,34% 9,73% 10,35% 11,10% 12,32%
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