
 

 

 

Till andelsägare i Scientia Hedge/  

 

To the unit holders in Scientia Hedge 

 

          Stockholm den 10 augusti 2016 

 
Fondbolaget Insiderfonder AB, tidigare Scientia Fund Management AB, har infört vissa ändringar i 

fondbestämmelserna för ovan nämnda fond. Dessa ändringar godkändes av Finansinspektionen 
den 28 juli 2016 och trädde i kraft samma dag. Som villkor för godkännandet av 
fondbestämmelsernas nya lydelser gäller att samtliga andelsägare i fonden skriftligen underrättas 

om ändringarna. De nya fondbestämmelserna har bilagts detta brev. 
 
Insiderfonder AB, formerly Scientia Fund Management AB, has introduced some changes to the 
fund statutes for the fund mentioned above. These amendments were approved by the Swedish 
Financial Supervisory Authority on July 28, 2016, and came into force on that day. As a condition 
of the approval of the fund statutes it is required that each unit holder to be informed in writing of 

the amendments. The new fund statutes have been attached to this letter. 
 
Nedan följer en beskrivning av de ändringar som är genomförda; 
 
A description of the amendments are presented below; 

 
 Fondens namn ändras från Scientia Hedge till Inside Hedge då fondbolagets namn har ändrats 

till Insiderfonder. 
 

The name of the fund is changed from Scientia Hedge to Inside Hedge as a result of the name 
change of the fund company to Insiderfonder. 

 
 Det förvaltande fondbolaget har ändrats från Scientia Fund Management AB till Insiderfonder 

AB då fondbolaget har bytt namn sedan fondbestämmelserna senast ändrades. 

 
The name of the management company has changed from Scientia Fund Management AB to 
Insiderfonder AB due to a change in the company name since the fund statutes were last 
changed. 

 
 Terminologin har ändrats för nya regelverk. Detta är inget som påverkar hur fonden förvaltas 

utan är en konsekvens av en ändrad lagstiftning. 

 
The terminology has been changed for new regulations. This is not something that affects the 
way the fund is managed but instead follows as a consequence of legislative changes. 

 
 Fonden kommer inte längre att ge en utdelning. Värdepappersfonder ger inte längre 

utdelningar och fondbolaget har valt samma konstruktion för fonden för att skapa en 

enhetlighet med fondbolagets övriga fonder. 
 

The fund will no longer pay dividends. Mutual funds no longer pay dividends and the company 
has chosen the same construction for the fund to create uniformity with the other funds 
managed by the fund company. 

 
 Beloppet för lägsta förstagångsteckning av andelar sänks ifrån 25 000 kronor till 5 000 kronor. 

 

The lowest amount for the first subscription of fund units is reduced from SEK 25 000 to SEK 
5 000.  

 
 



 

Har du några frågor om dessa ändringar är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-165 
100 alternativt per e-post till info@insiderfonder.se. 
 
If you have any questions of the above changes you are most welcome to contact us by phone at 

+46 31 165100 or by e-mail to info@insiderfonder.se. 
 
Vänligen, 
Sincerely, 
 
 
 

 
Erik Lidén 
Verkställande direktör/CEO 
Insiderfonder AB 



§ 1 Fondens rättsliga ställning 
Investeringsfondens namn är Inside Hedge, nedan kallad fonden. Fon-
den är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (LAIF). Fonden riktar sig till allmänheten med den 
begränsning som följer av § 17 nedan. 

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje 
fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden 
kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fondbolaget 
som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör special-
fonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de 
rättigheter som härrör ur egendomen. 

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsord-
ningen för fondbolaget och tillämpliga författningar. 

§ 2 Fondförvaltare 
Fonden förvaltas av Insiderfonder AB, med organisationsnummer 
556739-2849, nedan kallat fondbolaget. 

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter 
Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Ban-
ken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081. 

Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende 
fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet 
ska kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, 
såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet 
med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. 

§ 4 Fondens karaktär 
Fonden skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder, genom 
att fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv avkast-
ning som ska ha ett relativt lågt beroende av den allmänna utvecklingen 
på aktiemarknaden. Avsikten är att utbytet mellan avkastning och risk 
– den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell 
aktieportfölj. 

Fonden tar positioner i huvudsak i aktier och aktierelaterade finan-
siella instrument. Fonden kan även ta negativ exponering till dessa 
instrument. Fonden kan också investera i räntebärande instrument och 
råvaruderivat som ett led i målsättningen att förbättra avkastningen, men 
huvudsakligen för att reducera fondens risknivå. Handel i olika derivatin-
strument är en viktig del av fondens arbete. 

Fondens förvaltningsmodell innebär att den alltid har en positiv netto-
exponering mot aktier. I perioder av stora börsnedgångar kan andelarna 
minska i värde varför en investering i fonden bör ses som en långsiktig 
investering som innehas under en period av minst 3 år. 

§ 5 Fondens placeringsinriktning 
§ 5.1 Allmänt 
Fondens tillgångar ska placeras med beaktande av de restriktioner som 
framgår av dessa fondbestämmelser. 

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, 
penningmarknadsinstrument derivatinstrument med följande underlig-
gande tillgångar: (i) överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsin-
strument, (ii) finansiella index, (iii) räntesatser, (iv) växelkurser eller (v) ut-
ländska valutor. Vidare får fonden enligt 12 kap. 13 § andra stycket LAIF 
investera i derivatinstrument med råvaror som underliggande tillgångs-
slag om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad. 
Fonden får dock aldrig leverera eller ta emot de underliggande råvarorna. 
Dessutom får fondens medel placeras på konto i kreditinstitut. 

Underliggande tillgång till ett råvaruderivat är inte att betrakta som en 
emittent i lagens mening, men med avseende på de emittentsbegräns-
ningar som finns i 5 kap. 6 § Lag (2004:46) om värdepappersfonder, 
nedan kallad LVF, jämställs tillgången med en sådan. 

§ 5.2 Fondens avvikelser från vad som gäller för  
värdepappersfonder 
En fond utgör en specialfond om fonden i något avseende avviker från 
vad som gäller för värdepappersfonder enligt LVF. Inside Hedge avviker i 
nyss nämnt hänseende enligt följande: 

§ 5.2.1 Generella avvikelser 

fondbestämmelser

Fondens innehav av en enskild position i överlåtbara värdepapper eller 
penningmarknadsinstrument utgivna av en och samma emittent får 
utgöra högst 20 procent av fondens värde. Det totala antalet positioner av 
denna karaktär som var för sig utgör mer än 15 procent av fondens värde 
får vara högst två till antalet. Övriga positioner får utgöra högst 15 procent 
av fondens värde (5 kap. 6 § första stycket och andra stycket 3 LVF). 

Om något av fondens innehav uppgår till mer än 12,5 procent av 
fondens värde, ska minst åtta (8) av fondens innehav, utgivna av olika 
emittenter, uppgå till minst 5 procent av fondens värde vardera. 

Oaktat ovan får fondens exponering mot en och samma underlig-
gande tillgång till råvaruderivat utgöra högst 40 procent av fondens 
värde. Fonden får högst ha två sådana innehav. 

Fondens innehav från olika emittenter ska vid var tid vara minst åtta (8) 
till antalet. Fonden ska alltid beakta principen om riskspridning.§ 5.2.2 
Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar 

Fonden får äga överlåtbara värdepapper motsvarande upp till 20 pro-
cent av det emitterade antalet aktier och röster i en enskild serie (5 kap 
19 § första stycket 1 LVF). 

Fonden får äga obligationer motsvarande upp till 20 procent av det 
emitterade kapitalet i en enskild serie (5 kap 19 § första stycket 2 LVF). 

Fonden får äga motsvarande upp till 20 procent av det emitterade 
kapitalet i en enskild serie av penningmarknadsinstrument (5 kap 19 § 
första stycket 3 LVF). 

Fonden får äga motsvarande upp till 50 procent av det emitterade 
antalet andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag. 
Fondens innehav av andelar i en och samma fond eller ett och samma 
fondföretag får uppgå till högst 50 procent av fondens värde (5 kap 16 § 
första stycket och 19 § första stycket 4 LVF). 

§ 5.2.2 Derivatinstrument 
Fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller 
en negativ exponering i underliggande tillgångar eller en negativ ränte-
duration. Fonden får ha negativ exponering vid handel med råvaruderi-
vat. (24 och 25 kap FFFS 2013:9). 

Fondens sammanlagda exponering i derivatinstrument får överstiga 
100 procent av fondförmögenheten (5 kap. 13 § andra stycket LVF resp. 
24 och 25 kap FFFS 2013:9). 

Den sammanlagda exponeringen i derivatinstrument får utgöra högst 
200 procent av fondens värde. 

§ 5.2.3 Lån med mera 
Fonden får ta upp penninglån motsvarande upp till 50 % av fondens 
värde (5 kap 23 § första stycket 1 LVF). Fonden får dock inte bevilja pen-
ninglån. 

§ 5.2.4 Blankning med mera 
Fonden får sälja finansiella instrument (överlåtbara värdepapper, 
fondandelar, penningmarknadsinstrument eller derivatinstrument) som 
den förfogar över men inte äger vid affärstidpunkten (äkta blankning). 
Fonden får även sälja finansiella instrument som den inte innehar vid 
affärstidpunkten (oäkta blankning) (5 kap 23 § första stycket 3 LVF). Det-
totala värdet av sålda positioner får utgöra högst 200 procent av fondens 
värde. 

§ 5.3 Risknivå och riskmått 
Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå (stan-
dardavvikelsen), mätt över en rullande tolvmånadersperiod, ska ligga 
inom ett intervall som inte avviker med mer än 5 procentenheter från 
risknivån för SIX Return Index (SIXRX) för motsvarande tidsperiod. Det 
historiska genomsnittet för SIXRX är 21 procent, där risken har mätts 
som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod.

§ 6 Marknader och marknadsplatser 
Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande 
marknad utom EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom 
EES, som är reglerad och öppen för allmänheten. 

§ 7 Särskild placeringsinriktning 
§ 7.1 Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument 
Fonden har inte möjlighet att använda sig av sådana överlåtbara värde-
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papper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. 

§ 7.2 Derivatinstrument 
Fonden använder sig av derivatinstrument som ett led i placeringsinrikt-
ningen. 

§ 7.3 OTC-derivat 
Fonden har rätt att använda sig av OTC-derivat. 

§ 7.4 Råvaruderivat 
Fonden har rätt att använda sig av råvaruderivat. 

§ 8 Värdering 
Värdering av fondandelar med mera 
Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instru-
ment, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) 
dra av de skulder som avser fonden (upplupen ersättning enligt § 11 
samt skatter och övriga skulder). 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. 
För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument används 
aktuell stängningskurs på aktuell marknadsplats. Om senast noterade 
aktuell stängningskurs inte framstår som relevant, får fondbolaget fast-
ställa värdet på objektiva grunder. 

Värdet av en fondandel (fondandelsvärdet) är fondens värde, beräknat 
enligt ovan, delat med antalet utestående fondandelar som fastställs 
varje bankdag. Fondandelsvärdet fastställs och offentliggörs varje bank-
dag genom att anslås på fondbolagets webbplats. 

Det antal fondandelar som en enskild andelsägare har förvärvat juste-
ras i förekommande fall i samband med utdelning enligt § 12. 

Fondbolaget har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp tidpunk-
ten för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet. 

Värderingsprincip för OTC derivat 
Marknadsvärde för OTC derivat ska baseras på vanligen använda 
värde-ringsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte 
baseras på rapporterade värden från motpart. 

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar 
Fondandelar försäljes och inlöses av fondbolaget varje bankdag. 

Som framgår av § 10 nedan kan fonden, under viss eller vissa bankda-
gar, vara tillfälligt stängd för teckning och inlösen. 

Teckning sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträder 
dagen efter begäran om teckning inkommit samt likvid kommit fondens 
bankkonto tillhanda, ”teckningsdagen”. Begäran om teckning samt likvid 
måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 15.00 dagen före tecknings-
dagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker 
teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholms-
börsen stänger kl. 13.00 ska begäran om teckning samt likvid ha kommit 
fondbolaget tillhanda senast kl. 10.00 dagen före teckningsdagen för 
att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning 
nästkommande teckningsdag. 

Minsta belopp vid första teckning är 5 000 kr. Ingen beloppsgräns 
finns för tilläggsinvesteringar. 

Inlösen sker till den kurs som gäller den första bankdag som inträ-
der dagen efter begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, 
”inlösendagen”. Begäran om inlösen måste vara fondbolaget tillhanda 
senast kl. 15.00 dagen för inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på 
inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. De 
bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om inlö-
sen ha inkommit senast kl 10.00 dagen före inlösendagen för att inlösen 
ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande 
inlösendag. 

Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en vid tidpunkten för 
begäran okänd kurs. Senaste uppgift om försäljnings- och inlösenpris för 
fondandel tillkännages på fondbolagets hemsida. 

Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. 
Vid sådan återkallelse tillämpas principen om likabehandling. 

I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i fonden på sätt som 
säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att relevant reglerad 
marknad är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i fonden 
senareläggas. 

Fondandel ska inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i 
fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av 
fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle 
en sådan inlösen väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares 
intressen, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta 
med försäljningen. 

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inneha-
vare av andelar i fonden. 

§ 10 Extraordinära förhållanden 

Är handeln i finansiellt instrument, som fondens medel är placerade i, 
stoppad på grund av rådande extrema marknadsförhållanden eller 
extraordinära händelser och fondbolaget av sådan anledning inte kan 
fastställa fondandelsvärdet ens på objektiva grunder, samt att sådant 
fastställande skulle kunna medföra skada för andelsägarna, får fond-
bolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, skjuta upp dagen för 
beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet (§ 8), skjuta upp 
teckningsdagen, inlösendagen samt beräkningen av teckningspriset och 
inlösenpriset (§ 9) till dess att handeln återupptagits om det samman-
lagda värdet på innehavet i sådana finansiella instrument utgör 5 procent 
eller mer av fondens totala finansiella exponering. Detsamma gäller om 
fondens medel är placerade i instrument som är baserade på finansiella 
instrument, valutor eller index relaterade till finansiella instrument där 
handeln är stoppad. 

§ 11 Avgifter och ersättning 
§ 11.1 Avgifter 
Vid försäljning av andelar har fondbolaget rätt att ta ut en avgift på högst 
två (2) procent av det tecknade beloppet. 

Vid var tid gällande avgift, som framgår av anmälningssedeln såväl 
som faktabladet och informationsbroschyren, tillfaller fondbolaget.

 
§ 11.2 Ersättning 
Ersättningen till fondbolaget utgår med dels en fast ersättning, dels en 
prestationsbaserad ersättning. 

Courtage och andra kostnader, samt i förekommande fall omsättnings- 
eller mervärdesskatter, hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.

Vid beräkning av ersättningen till fondbolaget ska antalet fondandelar 
avrundas till sex decimaler. Avrundning av arvodets storlek sker nedåt 
till närmast hela krontal. Vid beräkning av över- resp. underavkastning 
avrundas differensen mellan fondens avkastning och jämförelseindex till 
två decimaler.

§ 11.2.1 Fast ersättning 
De fasta förvaltningsavgifterna uppgår till högst 1,15 procent av fondens 
värde per år. Ersättningen tillfaller fondbolaget och beräknas dagligen 
men uttas månadsvis i efterskott den sista bankdagen i månaden. Den 
fasta avgiften ska täcka bolagets avgift för förvaltningen och inkluderar 
avgift för förvaring, tillsyn och revisorer. 

§ 11.2.2 Prestationsbaserad ersättning 
Utöver den fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad ersättning på 
20 procent av fondens överavkastning från fonden till fondbolaget. 

Överavkastningen definieras som den del av totalavkastningen som 
överstiger OMRX Treasury Bill Index. 

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas dagligen och erläggs 
kollektivt ur fonden den sista bankdagen i varje månad till fondbolaget. 
Till grund för beräkningen av den prestationsbaserade ersättningen 
läggs fondens nettoresultat (varvid avses resultatet efter avdrag för 
såväl fasta avgifter som övriga kostnader och avgifter som belastar 
fonden). 

I det fall fonden har erhållit en underavkastning jämfört med jämförel-
seindex under en eller flera dagar (oaktat om dessa dagar inträffat under 
en sammanhängande period eller ej) ska prestationsbaserad ersättning 
utgå först efter det att all ackumulerad underavkastning kompenserats 
med motsvarande positiv avkastning. Den modell som fonden tillämpar 
avseende prestationsbaserad ersättning gäller på kollektiv nivå. Någon 
som investerar efter att fonden erhållit en underavkastning behöver inte 
betala prestationsbaserad ersättning förrän fonden som helhet återtagit 
underavkastningen. 

Om en fondandelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren 
har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt 
tidigare erlagd prestationsbaserad ersättning. 

 
§ 12 Utdelning 
Fonden lämnar inte utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår 
Fondens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av 
fondbestämmelserna 
Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex 
första månader inom två (2) månader från halvårets utgång samt en 
årsberättelse om fonden inom fyra (4) månader från räkenskapsårets 
utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som 
begär det samt finnas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinsti-
tutet. 

Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av 
fondbolagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för 



godkännande. Sedan ändring godkänts ska beslutet finnas tillgängliga 
hos fondbolaget och förvaringsinstitut samt tillkännages på sätt som 
Finansinspektionen anvisar. 

§ 15 Pantsättning och överlåtelse 
§ 15.1 Pantsättning 
Fondandel kan pantsättas. 

Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget. 
Anmälan ska ange: (i) panthavare, (ii) antalet fondandelar som omfat-
tas av pantsättningen, (iii) ägare till fondandelarna samt (iv) eventuella 
begränsningar av pantsättningens omfattning. 

Fondbolaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Andelsä-
garen underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När 
pantsättningen upphört ska panthavaren anmäla detta skriftligen till 
fondbolaget.

Fondbolaget äger ta ut en avgift av andelsägaren för pantsättningen 
om ett tusen (1 000) kronor för täckande av kostnader i samband med 
pantsättningen.§ 15.2 Överlåtelse 

Överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget. 
Andels-ägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad. An-
mälan om överlåtelse ska ange (i) överlåtare, (ii) till vem fondandelarna 
överlåtes samt (iii) syftet med överlåtelsen. Överlåtelse av fondandel 
erfordrar att fondbolaget medger överlåtelsen. Sådant medgivande 
lämnas av fondbolaget endast om överlåtelsen sker: 

a) genom gåva, 
b) för att genomföra bodelning av giftorättsgods eller 
c) för att genomföra överlåtelser mellan olika juridiska personer inom 

samma koncern. 

Härutöver får fondandel övergå till annan genom universalfång 
(övergång vid till exempel arv, testamente eller likvidation). Vid sådan 
övergång ska anmälan göras till fondbolaget på sätt som stadgas ovan i 
denna § 15. 

§ 16 Ansvarsbegränsning 
Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som 
beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndig-
hets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, 
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvarings-
institutet själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget 
eller förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget 
eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller 
annan följdskada. Inte heller ansvarar fondbolaget eller förvaringsin-
stitutet för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter 
mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid 
uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar 
som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt 
att fondbolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade 
uppgifter.

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som 
orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget 
eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget eller 
förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för fon-
den eller andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning 
som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet 
beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för fondbolaget 
eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av 
omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret 
upphört. Om fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av en sådan 
omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska 
fondbolaget eller förvaringsinstitutet respektive andelsägaren inte vara 
skyldigt/skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från 
skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta gäller även om fondbolaget 
med tillämpning av § 10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för värdering, 
teckning respektive inlösen av fondandelar. 

Att andelsägare oaktat vad som framgår ovan i vissa fall ändå är berät-
tigade till skadestånd kan följa av 2 kap 21 § LVF. 

§ 17 Annan nödvändig och skälig information 
Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att 
den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller 
deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelser i svensk 
eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana 
investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att 
fonden eller fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåt-
gärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle 
vara skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till 
sådan investerare som avses ovan i detta stycke. 

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsä-

garens bestridande – om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig 
för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag 
eller föreskrift eller att fondbolaget på grund av andelsägarens teckning 
eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller an-
nan åtgärd för fonden eller fondbolaget som fonden eller fondbolaget 
inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle 
inneha andelar i fonden. 

Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas nästkommande bank-
dag. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i § 9 ovan ska äga 
tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna § 17. 

  Fondbestämmelserna fastställdes av 
 fondbolagets styrelse i juni 2016.


