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Innkalling til andelseiermøte i SR-Kombinasjon - Endring av vedtekter 

Verdipapirfondet SR-Kombinasjon forvaltes av SR-Forvaltning AS. Styret i SR-Forvaltning besluttet i 
styrevedtak 29. august 2017 å endre fondets vedtekter som nærmere redegjort for i dette skriv. 

For at vedtektsendringen kan tre i kraft kreves samtykke fra et flertall av andelseierne. Vi vil med 
dette ønske våre andelseiere velkommen til andelseiermøte hvor det skal stemmes over 
forslagene til endringer i fondet. Hver andel i fondet teller likt og man stemmer for det antall 
andeler man eide i fondet per 19.09.17. På grunn av at andelene i de to andelsklassene har ulik 
verdi, justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. 

Som kunde i SpareBank 1 SR-Bank har du anledning til å registrere din stemme via nettbanken. 
Dette gjør du ved å logge inn i nettbank og velge Bestillingsskjemaer under Postkasse i 
hovedmenyen. Her vil du, under punktet Sparing, finne "Registrering av forhåndsstemme 
andelseiermøte SR-Forvaltning". SpareBank 1 SR-Bank vil i andelseiermøtet representere sine 
kunder på grunnlag av dette. Frist for registrering av forhåndsstemme er 19.09.17 kl. 12.00.  
 
Dersom man ikke har anledning til å stemme elektronisk kan man stemme per post eller delta på 
andelseiermøtet i våre lokaler i Bjergsted Terrasse 1 i Stavanger, 21.09.17 kl. 15.00. Vi ber av 
praktiske årsaker om påmelding innen 19.09.17. Man har også mulighet til å melde inn saker til 
behandling på dette møtet innen samme dato. Vennligst kontakt oss på telefon 51 50 92 77 eller 
per epost til forvaltning@sr-bank.no for tilsending av informasjon eller påmelding til møtet. 
 
Verdipapirfondloven stiller krav om at Finanstilsynet samtykker til endringer av vedtektene i 
etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før 
etter at de er godkjent av Finanstilsynet og er offentliggjort. Tidspunkt for gjennomføring vil 
fremgå av offentliggjøringen.  
 
Med vennlig hilsen 
SR-Forvaltning AS 
 
 
Helge H. Helgø 
Administrerende direktør   

  

Til andelseiere i Verdipapirfondet SR-Kombinasjon 

Stavanger, 5. september 2017



 

1. REDEGJØRELSE FOR VEDTEKSENDRINGENE 

De foreslåtte endringer er begrunnet i et ønske om å gjøre fondet mest mulig tilpasset utviklingen 
i verdipapirfondmarkedet, herunder utvikling i lovgivning, bransjestandarder og rammevilkår.  

Tilpasning til standardvedtektene innebærer ingen vesentlige endringer i fondets 
investeringsmandat, forventet avkastning eller forventet risiko. De nye vedtektene er imidlertid 
utformet slik at visse opplysninger ikke lenger vil fremgå av vedtektene, men derimot av 
prospektet. Dette innebærer at fremtidige endringer av opplysningene skal skje i henhold til regler 
om prospektendring, det vil si ved styrebehandling.  
  
Fondet har anledning til å plassere sine midler i verdipapirfondsandeler i henhold til gjeldende 
krav. Administrasjonen foreslår at fondet kan plassere mer enn 10 prosent av sine midler i andre 
verdipapirfond. Forventet risiko og avkastning på underliggende verdipapirportefølje vil forbli 
uendret som følge av endringen. 
 
Administrasjonen foreslår å redusere fast forvaltningsgodtgjørelse i fondet til 1,00 prosent pro 
anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør maksimalt 1,00 
prosent pro anno. Det foreslås å gjøre fratrekk for forvaltningshonorar i underliggende fond ved 
beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen. 
 
Verdipapirfondet SR-Kombinasjon forvaltes av forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS. 
Forvaltningsselskapet er et datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Administrasjonen har 
besluttet å endre navnet til Verdipapirfondet SR-Bank 50. 
 
Vi vil i det følgende redegjøre for de forslag til vedtektsendringer som er av materiell karakter. De 
øvrige endringer er kun en konsekvens av tilpasning til VFFs standardvedtekter, og vil derfor ikke 
bli kommentert særskilt.  
 
SR-Forvaltning ber om at andelseierne i Verdipapirfondet SR-Kombinasjon gir tilslutning til 
følgende forslag om vedtektsendringer: 

1.1 § 2 Forvaltningsselskap, ny § 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn 

Informasjon om forvaltningsselskapet foreslås flyttet fra § 2 til § 1.  

Følgende tekst fjernes: 

«Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS.» 

Og ny paragraf 1 vil lyde: 

«Verdipapirfondet SR-Bank 50 forvaltes av forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS. Fondet er 
godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. 

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 20144 nr. 44 om verdipapirfond («vpfl»).» 

1.2  § 3 - under punktet «overordnet målsetting» 

Gjeldende vedtekter henviser til fondets referanseindeks. I tråd med VFFs standardvedtekter 
foreslås det at henvisningen flyttes fra fondets vedtekter til fondets prospekt. 



 

Følgende tekst videreføres ikke i fondets vedtekter: 

«Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning i forhold til den 
risiko fondet tar. Fondets referanseindekser er 25 % OSEBX, 25 % MSCI World net Index (NOK) og 
50 % ST3X. Referanseindeksene er justert for utbetalt utbytte og utbetalt kupongrente.» 

1.3  § 3 - under punktet «investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting», ny § 3.1 
«Fondets investeringsområde og risikoprofil» 

I tråd med VFFs standardvedtekter foreslås det at beskrivelsen av fondets investeringsstrategi 
omformuleres. 
 
 Beskrivelsen av fondets investeringsstrategi endres fra:  
 
« Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter slik det fremgår av vedtektene § 4, og 
være plassert i de markeder/land som fremgår av vedtektene § 5. Fondet skal normalt være 
plassert i de angitte markeder/land, men vil ikke være plassert i alle de angitte markeder/land til 
enhver tid. 
 
Fondets investeringsstrategi er dessuten:  

 å velge enkeltpapirer (seleksjon/alfaforvaltning) i de angitte marked/land.  
 å velge enkeltpapirer hovedsakelig i Norge for rentebærende instrumenter.» 

til: 
 
«Fondet er et kombinasjonsfond som investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter og 
verdipapirfondsandeler i underfond. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i 
prospektet.» 

 

1.4  § 3 - under punktet «fondets klassifisering, styring av risiko», ny § 3.1 «Fondets 
investeringsområde og risikoprofil» 

I tråd med VFFs standardvedtekter foreslås det at beskrivelsen av fondets risikoprofil 
omformuleres.  

Beskrivelsen av fondets risikoprofil endres fra: 

«Fondets kredittrisiko knyttet til rentedelen er:  
□  høy  middels □  lav  

 

Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet fra 0 år til 4 år.» 

og: 

”Fondets risikoprofil er vurdert av forvaltningsselskapet til middels i forhold til andre 
sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. 



 

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i 
samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi.” 

til: 

«Fondet kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt 
nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.»   

1.5 § 5 – «Krav til likvid plassering», ny § 3.3 «Krav til likviditet» 

I henhold til VFF’s standardvedtekter for verdipapirfond kan et fonds investeringsunivers defineres 
på en mer dynamisk måte nå enn tidligere ved at det blir enklere å tilpasse seg endringer i 
indekser og utviklingen i ulike markeder som inngår i disse.  

Følgende tekst foreslås tatt ut av fondets vedtekter: 

 
«4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som 
omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for 
allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter  

ja □ nei  
Følgende børser vil være aktuelle: Alle verdens børser og alle regulerte markeder i verden.» 

 

Erstattes med følgende tekst: 

 
«3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slik 
land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.  

ja □ nei  
Børser og regulerte markeder i hele verden vil være aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder 
og utviklingsmarkeder.» 

 

1.6 § 5 «Krav til likvid plassering», ny § 3.2 «Generelt om investeringsområde» 

Fondet har anledning til å plassere sine midler i verdipapirfondsandeler i henhold til gjeldende 
krav. Administrasjonen foreslår at fondet kan plassere mer enn 10 prosent av sine midler i andre 
verdipapirfond. Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige 
plasseringer være i samsvar med vedtektene. Det foreslås derfor at beskrivelsen av fondets 
investeringsområde omformuleres i tråd med VFFs standardvedtekter. 
 
Beskrivelsen av fondets investeringsområde endres fra: 

«Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i 
verdipapirfondsandeler:  ja □ nei 
 
Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og 
utgjør samlet ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:  

ja □ nei» 



 

 
Til: 

 
«Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i 
samsvar med disse vedtektene. 
 
Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:  

□ ja nei  
Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og 
utgjør samlet ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:  

ja □ nei  
Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i 
verdipapirfondsandeler:  ja □ nei » 
 

1.7 § 11 – «Verdiberegning» 

Gjeldende vedtekter beskriver beregning av fondets verdi. I tråd med VFFs standardvedtekter 
foreslås det at beskrivelsen flyttes fra fondets vedtekter til fondets prospekt. 

Følgende tekst videreføres ikke i fondets vedtekter: 

«Hver andel i fondet er pålydende kroner 1.000,-  
 
Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) i nærværende vedtekter skal grunnlaget 
være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av 
fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av 
eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder 
latent skatteansvar. Ved beregning av andelsverdien for de ulike andelsklassene, vil det bli justert 
for utbetalt utbytte fra fondet til andelseierne.  
 
Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler.  
 
Beregning av andelsverdien skal foretas alle virkedager.» 

 

1.8 § 12 «Forvaltningsgodtgjørelse», ny § 5 «Kostnader» 

Det foreslås å ta inn at det gjøres fratrekk for forvaltningshonorar i underliggende fond i 
beskrivelsen av beregning av forvaltningsgodtgjørelsen. 

Beskrivelsen av beregning for forvaltningsgodtgjørelse foreslås endret fra: 

«Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget 
for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets 
verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle 
instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, 
verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, 
fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Ved beregning av 



 

andelsverdien for de ulike andelsklassene, vil det bli justert for utbetalt utbytte fra fondet til 
andelseierne.» 

Til: 

«Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget 
for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets 
verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle 
instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, 
verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, 
fratrukket gjeld og ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar og allerede fratrukket 
forvaltningshonorar i underliggende fond.» 

 

1.9 § 15 – «Andelsklasser», ny § 7 § «Andelsklasser» 

I gjeldende vedtekter er det fast forvaltningsgodtgjørelse satt til 1,25 prosent pro anno for 
andelsklasse A og B. Det foreslås å redusere forvaltningsgodtgjørelsen til 1,00 prosent pro anno. I 
tillegg er det bestemt å endre navn på andelsklasse A til A1 og andelsklasse B til B1. 

Fondets andelsklasser, og dets beskrivelse endres fra: 

«Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør for begge andelsklasser 1,25 prosent pro anno, jfr vedtektenes § 
12. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og mottakerfondet/eventuelle underfond utgjør 
maksimalt 1,25 prosent pro anno for begge andelsklasser.» 
 

Til: 

«Forvaltningsselskapet kan belaste en eller flere av fondets andelsklasser med en fast 
forvaltningsgodtgjørelse. 
 
Forvaltningsgodtgjørelse utgjør for andelsklasse A1 og B1 maksimalt 1,00 prosent pro anno. 
Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør for andelsklasse A1 og B1 
maksimalt 
1,00 prosent pro anno. 
 
Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. 
Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet.» 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. KONSEKVENSER FOR ANDELSEIERNE OG BEGRUNNELSE FOR HVORFOR 
VEDTEKSENDRINGENE ANSES Å VÆRE I ANDELSEIERNES INTERESSE 

Endringen av fondets navn og endringene omtalt i punkt 1.1 (om forvaltningsselskapets navn), 
punkt 1.2 (om overordnet målsetning – henvisning til referanseindeks), punkt 1.3 (om 
investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetning), punkt 1.4 (om risikoprofil), punkt 1.5 (om 
krav til likvid plassering) og punkt 1.7 (om verdiberegning) medfører ikke realitetsendringer og vil 
ikke påvirke fondenes forventede avkastning og risiko. Følgelig legger SR-Forvaltning til grunn at 
andelseiernes interesser vil være ivaretatt ved disse endringene. 

Forslaget i punkt 1.6 (om å begrense fondets plassering i verdipapirfondsandeler til maksimalt 10 
prosent av fondets midler) åpner for at fondet kan benyttes som underfond i andre 
verdipapirfond. Dette vil ikke påvirke fondenes forventede avkastning og risiko. Følgelig legger SR-
Forvaltning til grunn at andelseiernes interesser vil være ivaretatt ved disse endringene. 

I punkt 1.8 (om andelsklasser) er det foreslått å innføre nye andelsklasser. Fast 
forvaltningsgodtgjørelse vil bli lavere enn etter gjeldende vedtekter. Etter SR-Forvaltnings 
vurdering vil foreslått endring være i andelseiers interesse. 

 
SR-Forvaltning AS mener på denne bakgrunn at samtlige av forslagene er i andelseiernes interesse. 

 

3. PROSEDYRE FOR ENDRING AV VEDTEKTENE 

Utsendelse av denne informasjon er i henhold til verdipapirfondloven § 4-15 og retningslinjer gitt 
av Finanstilsynet i rundskriv 16/2012. 

Endringer i fondets vedtekter som krever andelseiernes samtykke må ha tilslutning fra minst 75 
prosent av stemmene som er representert på andelseiermøtet. Hver fondsandel gir en stemme på 
andelseiermøtet. På grunn av at andelene i de to andelsklassene har ulik verdi, justeres 
stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. 

Vedtektsendringene vil tre i kraft etter at selskapet har offentliggjort at endringene er godkjent av 
Finanstilsynet, og etter utløpet av den gebyrfrie innløsningsperioden. Vedtektsendringene og 
informasjon om tidspunkt for gjennomføring vil bli offentliggjort på selskapets nettside 
https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/om-banken/vare-datterselskap/sr-
forvaltning.html. 

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning i en periode på minimum 5 arbeidsdager fra dato for 
offentliggjøring av Finanstilsynets godkjenning av vedtektsendringene. For ordens skyld gjøres det 
oppmerksom på at SR-Kombinasjon p.t. ikke har innløsningsgebyr, og oppfyller således lovens krav 
om gebyrfri innløsning. 

 

 

 

 



 

 

Vedtekter for Verdipapirfondet SR-Bank 50 

 

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn  

Verdipapirfondet SR-Bank 50 forvaltes av forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS. Fondet er godkjent i 
Norge og reguleres av Finanstilsynet. 
 
Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (”vpfl”).  
 
§ 2 UCITS-fond 
Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og 
innløsning i vpfl § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.  
 

Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene § 7. 

 

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler  

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil 

Fondet er et kombinasjonsfond som investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter og 
verdipapirfondsandeler i underfond. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet. 
Fondet kjennetegnes typisk av moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i 
fondets Nøkkelinformasjon. 
 
3.2 Generelt om investeringsområde 
Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:  

 

 

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. 

Fondets plassering i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar 
med disse vedtektene. 

 

 

 

 

 

 



 

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler: 

□ ja  nei  
 

 

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl § 6-2 annet ledd og utgjør samlet 
ikke mer enn 30 prosent av fondets eiendeler:  

 ja □ nei 

 

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i 
verdipapirfondsandeler:    ja □ nei 
 

 

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide 
og kan verdifastsettes til enhver tid:    ja □ nei 

 

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: Opsjoner, terminer og bytteavtaler. 
Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt over, rente, valuta eller 
vekslingskurs. 

 

Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje reduseres eller 
forblir uendret som følge av derivatinvesteringene. 

 

3.3 Krav til likviditet 

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 
 

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk 
regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven § 3 første ledd.  

       ja □ nei 
 

  
2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en 

stat som er part i EØS-avtalen.    ja □ nei 
 

 

3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt 
land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.  

 ja □ nei 
 

 Børser og regulerte markeder i hele verden er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og 
utviklingsmarkeder. 
 
 

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller 
marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra 
tegningsfristens utløp. 

   ja □ nei 



 

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i 
punktene 1 til 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å 
beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl § 6-5 annet ledd. 
 

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 til 4 over. 

 

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette 
punkt.  
 

3.4 Plasseringsbegrensninger – fondets midler 
Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetning som gir en 
hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. 
 
Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl § 6-6 og § 6-7 
første, annet og fjerde ledd. 

 
3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder 
Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl § 6-9. 
 

3.6 Utlån 
Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal 
tilfalle fondet. 
 
§ 4 Fondets behandling av realisasjonsgevinster og utbytte 

Fondet har andelsklasser med ulike vilkår for utdeling og reinvestering av utbytte. Dette er nærmere omtalt i 
vedtektene § 7.  
 

§ 5 Kostnader 

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for 
beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi 
(forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og 
innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-
forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og ikke-forfalte 
kostnader, herunder latent skatteansvar og allerede fratrukket forvaltningshonorar i underliggende fond. 
 

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 
 

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl § 6-10 og  
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl § 4-6 

annet ledd.  
 

Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse 
beregnes daglig og belastes månedlig. 

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen 
på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektene § 7.  



 

 

§ 6 Tegning og innløsning av andeler  

Fondet er normalt åpent for tegning alle virkedager. 
 

Fondet er normalt åpent for innløsning alle virkedager. 
 

Ved tegning av andeler kan det påløpe et tegningsgebyr på inntil 2 prosent av tegningsbeløpet.  
 

Ved innløsning av andeler kan det påløpe et innløsningsgebyr på inntil 0,5 prosent av innløsningsbeløpet. 
 

§ 7 Andelsklasser  
Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:  

  

 
Andelsklasse Forvaltningsgodtgjørelse Utdeling av utbytte 

 
A Fast forvaltningsgodtgjørelse 1,00 % Det utdeles ikke utbytte 

 
B Fast forvaltningsgodtgjørelse 1,00 % Det utdeles utbytte 

 
 

Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: 

 

Andelsklasse A: 

 

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. 

 

Forvaltningsgodtgjørelse utgjør for andelsklassen maksimalt 1,00 prosent pro anno. 
 

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør for andelsklassen maksimalt 1,00 
prosent pro anno. 

 

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. 

 

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. 

 

 

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. 

 

Utbytte utdeles ikke til andelseierne i andelsklassen. 

 

 

 

 



 

Andelsklasse B: 

 

Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. 

 

Forvaltningsgodtgjørelse utgjør for andelsklassen maksimalt 1,00 prosent pro anno. 

 

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør for andelsklassen maksimalt 1,00 
prosent pro anno. 

 

Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. 

 

Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. 
 

 

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. 

 

Utbytte utdeles til andelseierne i fondet. 

 

Det utdeles utbytte som aksjeutbytte. Utbyttet utdeles en gang i året til andelseiere i andelsklassen 
registrert i fondets andelseierregister per 30. april. Størrelsen på utbyttet fastsettes av 
forvaltningsselskapets styre. 

 

 

  

 

 


