
 
 

  

 
Retningslinjer for å sikre beste resultat  
 

SR-Forvaltning er et forvaltningsselskap som forvalter egne verdipapirfond og diskresjonære 
porteføljer på vegne av kunder. SR-Forvaltning foretar investeringsbeslutninger, men utfører ikke selv 
ordre direkte i markedet. Ordre plasseres hos andre verdipapirforetak som er ansvarlig for å utføre 
ordren i markedet i henhold til instruksjoner gitt av SR-Forvaltning. Ordre vil normalt utføres direkte 
på en markedsplass, men ordre kan også utføres direkte mot ulike verdipapirforetak som fungerer som 
prisstillere. For å sikre at SR-Forvaltning oppfyller sine forpliktelser, har SR-Forvaltning utarbeidet 
interne retningslinjer for beste resultat. 

 

Rettslige krav 

Verdipapirfondforskriften (vpff.) §§ 2-28 og 2-29. SR-Forvaltning skal ha egne retningslinjer som 
ivaretar kravene i vpff., herunder opptre i beste interesse til andelseierne i de verdipapirfondene 
selskapet forvalter. Kravet til å oppnå beste resultat ved utførelse av ordre i finansielle instrumenter 
hviler på det verdipapirforetaket hvor SR-Forvaltning har plassert ordren. SR-Forvaltning er ansvarlig 
for å plassere ordren hos et verdipapirforetak som har forutsetning til å utføre ordren på en slik måte 
at SR-Forvaltning kan møte sine forpliktelser hva angår beste resultat overfor kunder og 
verdipapirfond. SR-Forvaltning skal minst én gang i året evaluere kvaliteten på verdipapirforetakenes 
ordreutførelse. 

 

Relevante kriterier for beste resultat ved plassering av ordre 

Følgende kriterier skal vurderes når SR-Forvaltning plasserer en ordre på vegne av en kunde eller et 
verdipapirfond: 

 Prisen på det finansielle instrumentet 
 Transaksjonskostnad 
 Sannsynlighet for at ordren kan utføres 
 Størrelsen på transaksjonen 
 Hurtighet på utførelsen 
 Andre kriterier som er avgjørende for kunden 

SR-Forvaltning har som målsetning å skape høyest mulig avkastning. Prisen på finansielle instrumenter 
og transaksjonskostnad vil ha betydning for porteføljens avkastning. Generelt vil pris og 
transaksjonskostnad være de viktigste faktorene ved vurdering av beste resultat.  

 

Sannsynlighet for at ordren kan utføres 

SR-Forvaltning vurderer også verdipapirforetakets evne til å utføre ordren. Dette kan for eksempel 
være verdipapirforetakets kompetanse innen en spesifikk sektor eller en viss type finansielt 
instrument. Vurderingen og vektleggingen av spesifikke markedsforhold, herunder kontaktnettverk og 
plasseringsevne, vil kunne gi beste resultat for verdipapirfondet samlet sett selv om dette medfører 
en høyere kostnad. SR-Forvaltning vurderer også opp mot størrelse på transaksjonen, type ordre, 
hurtighet og hensyn til andre relevante faktorer for kunden når SR-Forvaltning plasserer en ordre. 



 
 

  

 

Valg av verdipapirforetak 

Investeringsdirektør er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger en oversikt over godkjente 
verdipapirforetak som benyttes for ulike finansielle instrumenter. Porteføljeforvalterne skal benytte 
verdipapirforetak som er godkjente. Det vil likevel kunne forekomme tilfeller der ordrens innhold, 
egenskaper ved markedet for enkelte finansielle instrumenter, eller andre omstendigheter vil kunne 
medføre at porteføljeforvalter benytter et verdipapirforetak som ikke er oppført i listen over godkjente 
verdipapirforetak. Unntakene skal dokumenteres i forbindelse periodisk kontroll. 

Porteføljeforvalter skal ved hver handel tilstrebe å ivareta kundens interesser på best mulig måte. I 
tillegg til kriteriene ovenfor, må porteføljeforvalter ta hensyn til sannsynlighet for effektiv 
gjennomføring, ordrens størrelse og ordrens natur. 

Ved utvelgelse av verdipapirforetak skal investeringsdirektør foreta en vurdering basert på følgende 
vurderinger: 

 Effektiv gjennomføring av transaksjoner 
 Kredittrating 
 Betalingsdyktighet og –vilje 
 Kompetanse, service og kvalitet 
 Vilkår i avtale med megler 
 Pris 

 

De verdipapirforetakene som SR-Forvaltning plasserer ordre hos skal årlig evalueres. 
Verdipapirforetakene vil bli vurdert på følgende: 

 Ordreutførelse 
 Oppfølging fra verdipapirforetak 
 Det operative mot fondsdrift 

Dersom en forvalter mener at et verdipapirforetak ikke tilfredsstiller kravene til beste resultat, kan 
forvalter be om at det aktuelle verdipapirforetaket fjernes fra listen over godkjente verdipapirforetak. 

 

Kontroll 

Complianceansvarlig skal gjøre periodiske kontroller. SR-Forvaltning vil minst årlig gjennomgå sine 
interne retningslinjer for beste resultat.  


