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Alminnelige fo
orretnin
ngsvilkår
Disse almiinnelige forretningsvilkårr (”Forretninngsvilkårene””) for Pareto Asset Manaagement AS
("Pareto A
Asset Management") er utarbeidet
u
i hhenhold til verdipapirhan
v
ndelloven m ed tilhørend
de
forskrifterr, og erstatteer i sin helhett tidligere veersjoner av Forretningsvilkårene.
Foretaketss kunder ansses å ha vedttatt Forretninngsvilkårene
e som binden
nde for seg hhva angår de
investeringstjenester og
o eventuelle tilknyttedee tjenester Foretaket utfører for Kun den etter
mottagelssen av vilkåreene.
Begrep so
om er definerrt i verdipapiirhandelloveen har tilsvarende betydn
ning når de eer benyttet i disse
vilkår.
1. Kort om
m Pareto Assset Managem
ment AS
1.1 Kontaktinformasjo
on
Pareto Assset Managem
ment AS
Organisasjjonsnummer: 977 287 67
77
Dronning Mauds gate 3,
Postboks 1810 Vika
0123 OSLO
O, Norway
Telefon: + 47 22 87 87
7 00
Telefaks: + 47 22 01 58
8 50
E‐post: po
ost@paretoaam.com
www.pareetoam.com
For ytterligere informaasjon om kommunikasjoon med Paretto Asset Man
nagement, see punkt 19
1.2 Tilknyyttede agente
er
Pareto Assset Managem
ments eventuelle tilknytttede agenterr finnes på www.paretoa
w
am.com.
Ved handeel gjennom tilknyttede
t
agenter gjeld er særlige re
egler i verdip
papirhandellooven.
1.3 Pareto
o Asset Management har konsesjon til å yte følggende tjenesster
Forvaltnin
ngstjenester
1. Verd
dipapirfondsfforvaltning
2. Forvvaltning av allternative invvesteringsfo nd
Investerin
ngstjenester
1. Aktivv forvaltningg av investore
ers portefølj e av finansie
elle instrume
enter på indivviduell basis og etter
investors fullmakkt
2. Investeringsrådggivning
Pareto Assset Managem
ment kan også tilby tilknyyttede tjenester.
1.4 Tilsynssmyndighet
Pareto Assset Managem
ment er unde
er tilsyn av FFinanstilsyne
et, Revierstre
edet 3, 0151 Oslo
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2. Hva forrretningsvilkkårene gjelde
er
Forretninggsvilkårene gjelder
g
for Fo
oretakets invvesteringstjenester, aktivv forvaltning og
investeringsrådgivningg, samt tilknyyttede tjenesster så langt det passer. Punkt 3 og 4 gir også nytttig
informasjo
on om salg og
o markedsfø
øring av alterrnative invessteringsfond i Norge.
g
i tilleggg til særskiltte avtaler so
om inngås me
ellom Paretoo Asset Mana
agement
Forretninggsvilkårene gjelder
og kunden
n. Slike avtaler skal ha forrang fremfoor Forretninggsvilkårene i tilfelle av mootstrid. Partenes
forpliktelsser kan beskrrives med he
envisning til aandre dokum
menter.
I tillegg til ovennevntee, vil tjeneste
ene kunne væ
ære regulert av verdipapirhandelloveen,
verdipapirrfondloven, lov
l om altern
native investteringsfond, verdipapirre
egisterloven,, lov om regu
ulerte
markeder,, aksjelovenee, kjøpsloven
n, avtaleloveen, angreretttloven og ann
nen relevantt lovgivning.

3. Kundekklassifiseringg
3.1 Klassiffisering
Pareto Assset Managem
ment er pålagt å klassifissere sine kun
nder i ulike ka
ategorier avhhengig av de
eres
profesjonaalitet, som henholdsvis
h
ikke‐profesjoonelle kunder, profesjone
elle kunder eeller kvalifise
erte
motparterr.
egori. Nedenffor følger enn redegjørelse for
Kundenes beskyttelse etter lovgivningen avhe nger av kate
hovedtrekkkene ved invvestorbeskytttelsen for h ver kundekaategori. Rede
egjørelsen err ikke uttømm
mende
og må lesees i sammenheng med det øvrige reggelverket (se
e særlig verdiipapirhandellloven §§ 10‐‐11 til
10‐14 sam
mt verdipapirrforskriften §§
§ 10‐8 til 100‐30) og Forretningsvilkårene (se blannt annet om
interessekkonflikter, krrav til beste resultat
r
ved plassering avv ordre og ra
apportering)..
3.2 Ikke‐p
profesjonell kunde
k
3.2.1 Grad
d av investorrbeskyttelse
Kunder so
om ikke oppffyller vilkåren
ne for professjonelle kund
der eller kvalifiserte motpparter vil bli
klassifisertt i denne kattegorien, som
m gir den hø yeste graden
n av investorrbeskyttelse..
Pareto Assset Managem
ment er unde
erlagt et gennerelt krav til å utøve sin virksomhet i samsvar med god
forretninggsskikk, og skkal herunder påse at kun denes intere
esser og markedets integgritet ivaretas på
beste måtte, jf. verdipaapirhandelloven § 10‐11 (1). Dette krravet gjelderr i forhold all e kunder, men er
mer omfattende overffor ikke‐proffesjonelle ku nder.
Pareto Assset Managem
ment skal i en forståelig fform gi kund
der og potensielle kunde r relevante
opplysningger som anggitt i verdipap
pirhandellov en § 10‐11 (2) og verdipa
apirforskrifteen 10‐10 til 10‐16.
1
Dette info
ormasjonsmaaterialet, sam
mt det markeedsføringsmaateriale Pare
eto Asset Maanagement benytter
b
og som ikkke spesifikt er
e begrenset til profesjonnelle kunder,, er utformett med sikte ppå å bli forstått av
ikke‐profeesjonelle kun
nder. Kunderr som ikke foorstår innhold
det av dette materialet, eeller som har
spørsmål, må henvend
de seg til sin kontaktpersson i Pareto Asset
A
Manag
gement.
Ved aktiv forvaltning, investeringsrådgivning oog salg/markkedsføring avv Alternative Investeringssfond
skal Pareto Asset Man
nagement vurdere om dee investeringgstjenester og
g finansielle instrumente
er som
tilbys er egnet for kunden (”egnethetstesten”)), jf. verdipap
pirhandelloven § 10‐11 (44).
Pareto Assset Managem
ment skal da vurdere om
m produktet er
e i samsvar med kundenns investeringsmål,
om kundeen er finansieelt i stand til å håndtere rrisikoen, og at
a kunden ha
ar nødvendigg erfaring ogg
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kunnskap til å forstå risikoen ved produktet,
p
jff. Verdipapirfforskriften § 10‐16 (1).
pmerksom på
p at status ssom ikke‐profesjonell kun
nde kan ha s om konsekvens at
Det gjøress spesielt opp
kunden ikke vil bli presentert for visse
v
investerringstjeneste
er og finansie
elle instrumeenter.
Videre gjeelder ikke egn
nethetsteste
en ved transaaksjoner i verdipapirfond
d, når ingen fforutgående
investeringstjenester har funnet stted.
3.2.2 Adgaang til omklaassifisering tiil profesjoneell kunde
Ikke‐profeesjonelle kun
nder kan anm
mode om å bbli behandlet som profesjjonelle kundee såfremt ku
unden
oppfylle m
minst to av fø
ølgende krite
erier;
1. kund
den har forettatt transakssjoner av bettydelig større
else på det relevante maarked gjenno
omsnittlig
10 ganger per kvvartal i de forregående fir e kvartaler,
2. størrrelsen på kundens finanssielle porteføølje, definertt til å omfatte kontantbe holdning og
finan
nsielle instru
umenter, ove
erstiger et beeløp som i no
orske kroner svarer til EU
UR 500 000.
3. kund
den arbeiderr eller har arb
beidet innenn finansiell se
ektor i minst ett år i en sttilling som krrever
kunn
nskap om dee relevante trransaksjonerr og investerringstjenester.
må informeree Pareto Asse
et Managem ent dersom kunden ønskker å bli behaandlet som
Kunden m
profesjoneell og dokum
mentere at vilkårene er o ppfylt. Omkllassifisering er
e betinget aav godkjenne
else fra
Pareto Assset Managem
ment, og kan
n begrenses ttil visse investeringstjene
ester og proddukter.
Etter at go
odkjennelse er gitt må ku
unden i et egget dokumen
nt erklære ovverfor Paretoo Asset Management
at kunden
n kjenner kon
nsekvensene
e av å miste bbeskyttelsen som ikke‐prrofesjonell kuunde.
3.3 Professjonell kunde
e
3.3.1 Grad
d av investorrbeskyttelse
Vilkårene for klassifiseering som pro
ofesjonell kuunde følger av
a verdipapirrforskriften §§§ 10‐2 og 10
0‐4.
h mindre grad
g
av beskyyttelse enn ikke‐profesjo
onelle kunderr, jf.
Profesjoneelle kunder har
verdipapirrforskriften § 10‐7 (1) til (3).
De genereelle kravene til
t god forrettningsskikk, oog herunderr plikten for Pareto
P
Assett Management til å
påse at ku
undenes inteeresser og ma
arkedets inteegritet ivarettas på beste måte gjeldeer også overfor
profesjoneelle kunder, men omfangget av pliktenne vil være redusert.
r
Ved egnetthetstester vil
v Pareto Assset Managem
ment legge tiil grunn at prrofesjonelle kunder gene
erelt har
den erfaring og kunnskap som er påkrevd
p
for dde investerin
ngstjenester og produkteer Pareto Assset
ment tilbyr, ogg er finansielt i stand til å håndtere risikoen, jf. ve
erdipapirforsskriften § 10
0‐7. I
Managem
forhold til omklassifiseerte kunder vil
v det gjeldee for de prod
dukter vedko
ommende er klassifisert som
s
profesjoneell i forhold til.
t
Profesjoneelle kunder vil
v på linje med andre ku nder motta relevant marrkedsføringssmateriale fra
a Pareto
Asset Man
nagement, men
m forvente
es selv å kunnne innhente eventuell tilleggsinformaasjon.
3.3.2 Omkklassifiseringg
Profesjoneelle kunder er
e ansvarlig for
f at forvalttningsselskap
p holdes løpe
ende orienteert om endrin
nger i
forhold avv betydning for
f deres klassifisering, oog vil bli omkklassifisert de
ersom Paretoo Asset Management
skriftlig informeres av kunden om at vilkårene ikke lenger er oppfylt.
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Profesjoneelle kunder som
s
er juridiske persone r og som oppfyller to av tre kriterier i pkt. 3.2.2 ovenfor,
o
kan anmode om å bli behandlet
b
so
om kvalifiserrt motpart. Det
D skal innhe
entes uttrykkkelig bekrefttelse fra
kunden hvvor vedkomm
mende samtyykker i å bli bbehandlet so
om kvalifisert motpart.
3.4 Kvalifiisert motparrt
3.4.1 Grad
d av investorrbeskyttelse
Kvalifisertte motparterr er de kontra
aktsparter soom fyller vilkkårene i verd
dipapirhandeelloven § 10‐14 eller
verdipapirrforskriften § 10‐3. 4
Kravene i verdipapirhaandelloven §§
§ 10‐11, 10‐‐12 og 10‐13 (1) med hen
nsyn til god fforretningsskkikk,
informasjo
on til kunderr, egnethetsttest, beste reesultat og vissse regler i tilknytning til ordrebehan
ndling
samt enkeelte andre reegler gjelder ikke i forholdd til kvalifise
erte motparte
er, jf. verdipaapirhandello
oven §
10‐14 og vverdipapirforrskriften § 10
0‐7 (4).
3.4.2 Adgaang til omklaassifisering
Kvalifisertte motparterr kan skriftligg anmode om
m å bli behan
ndlet som pro
ofesjonell kuunde hvis de ønsker
en større ggrad av investorbeskytte
else. Slik anm
modning anse
es ikke som mottatt
m
før PPareto Asset
Managem
ment har bekrreftet mottak.
4. Egnetheetstest ‐ Kun
ndens ansvar for opplysnninger gitt Fo
oretaket
For å oppffylle kravet i verdipapirhandelloven oom å foreta egnethetstes
e
st, har Paretoo Asset
Managem
ment plikt til å innhente opplysninger
o
fra kunder. Kunden forp
plikter seg til å gi Pareto Asset
A
Managem
ment fyllestgjørende og ko
orrekte oppllysninger om
m egen finanssiell stilling, iinvesteringse
erfaring
og investeeringsmål som
m er relevan
nt for de ønskkede tjenestter og finansiielle instrum
menter/produ
ukter.
Kunden fo
orplikter seg også til å infformere Foreetaket dersom det skjer vesentlige
v
enndringer i
opplysningger som tidliigere er gitt.
Kunden err innforstått med at Fore
etaket er berrettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til
t grunn
for sin vurrdering av om
m tjenesten eller det finaansielle instrumentet/pro
oduktet er eggnet eller
hensiktsm
messig for kun
nden og vil i utgangspun ktet ikke foreta egne und
dersøkelser.
Videre er kunden innforstått med at dersom FForetaket ikke gis tilstrekkelige opplyssninger, vil Foretaket
F
ikke kunnee avgjøre om
m tjenesten eller
e
det fina nsielle instru
umentet/pro
oduktet er eggnet for kund
den. Ved
investeringsrådgivningg, aktiv forva
altning og altternative investeringsfon
nd vil kundenn da bli informert om
at den akttuelle tjenestten eller insttrument ikkee kan ytes.
5. Risiko
Kunden err innforstått med at investeringer i ogg handel me
ed finansielle
e instrumenteer, valuta ogg andre
beslektede instrumenter er forbun
ndet med rissiko for tap. Den
D investerrte kapital kaan øke eller
reduseress i verdi. Verd
dien av de fin
nansielle insttrumenter avvhenger blan
nt annet av ggenerelle svingninger
i finansmaarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan
k ikke benyttes som påålitelig indika
ator på
fremtidig utvikling og avkastning på
p finansiellee instrumenter.
For mer in
nformasjon om
o egenskap
per og risiko knyttet til de
e ulike produ
ukter vises deet til
www.pareetoam.com/Kundeinform
masjon og Nøøkkelinformaasjon for verdipapirfond og Alternativve
Investerin
ngsfond www
w.paretoam.ccom/Rapporrtering.
Alle handller Kunden selv gjennomfører etter aat det er innh
hentet råd frra Foretaket ved utøvelse
e av
investeringsrådgivningg, skjer etterr Kundens avvgjørelse og på
p Kundens eget
e ansvar. Hvor Foreta
aket yter
investeringsrådgivningg påtar Forettaket seg undder enhver omstendighe
o
et intet ansvaar dersom Ku
unden
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helt eller d
delvis fravikeer de råd Forretaket har ggitt. Foretake
et garantererr ikke for noee bestemt uttfall av
en kundess handel.
Kunden m
må selv vurdeere risikoen forbundet
f
m ed det aktue
elle instrume
ent og markeed ved inngåelse av
avtale om investeringsstjenesten aktiv forvaltn ing. Foretake
et vil med uttgangspunkt i
investeringsmandatet, etter eget skjønn
s
beslu tte og foretaa transaksjon
ner for Kundeens regning og risiko.
Foretaket garanterer ikke
i
noe bestemt utfall foor forvaltnin
ngen av Kund
dens porteføølje.
6. Beste reesultat
b mulig beetingelser ve
ed plassering
g av ordre påå vegne av ku
unden.
Foretaket vil søke å sikkre Kunden best
Foretaket har utarbeid
det retningslinjer for plasssering av orrdre. Handler vil bli plasssert i
overensstemmelse meed disse retn
ningslinjene m
med mindre Kunden har gitt spesifikkke instruksjo
oner om
hvordan p
plasseringen skal gjennom
mføres.
dre på vegne
e av kunden fforbeholder Foretaket se
eg rett til å aaggregere kundens
Ved innlegggelse av ord
ordre med
d ordre fra andre kunderr, som beskreevet i retninggslinjene for ordreinnlegggelse.
Foretaket vil gi Kunden informasjo
on om retninngslinjene.
7. Foretakkets rapporte
ering om utfførte tjenestter og kunde
ens reklamassjon
Ved aktiv forvaltning skal
s Foretake
et gi Kunden skriftlige pe
eriodevise ovversikter ove r forvaltninggen på
Kundens vvegne. Den periodevise
p
oversikten
o
skkal bl.a. inneholde en opp
pgave over pporteføljens innhold
og verdivu
urdering, herrunder nærm
mere opplysnninger om de
e enkelte fina
ansielle instrrumenter, de
eres
virkelige vverdi, kontan
ntbeholdninggen i begynn elsen og utggangen av rap
pporteringspperioden sam
mt
porteføljeens avkastnin
ng i løpet av perioden.
Videre skaal den period
devise oversiikten gi nærm
mere opplysninger om de utførte traansaksjoner og
o
investors ttotale kostnaader påløpt i perioden, m
med spesifikaasjon av forvvaltningsgodttgjørelse og de
samlede kkostnader. Oversikten ska
al inneholdee samlede utb
bytter, rente
er og andre innnbetalingerr til
Kundens p
portefølje mo
ottatt i rapporteringsperrioden, samt andre selska
apshendelseer av betydniing for
rettigheteene knyttet til finansielle instrumenteer som inngåår i Kundens portefølje. FForetaket ska
al gi
Kunden op
pplysninger som gjør dett mulig å vurrdere Foretakkets forvaltn
ningsresultat,, eksempelvis en
sammenliggning av porrteføljens avkkastning i ra pporteringsp
perioden me
ed den referaanseindeks som
Foretaket og Kunden er
e blitt enige
e om.
For ikke‐p
profesjonelle kunder skal det gis en sllik oversikt hver
h
sjette måned, med m
mindre Kund
den ber
om at oveersikten gis hver tredje måned.
m
Kunden kaan velge å motta informa
asjon om utfførte transakksjoner for hvver enkelt traansaksjon i
porteføljeen. I disse tilffellene, skal ovennevnte
o
oversikt gis minst en gan
ng i året.
Dersom avvtale mellom
m Foretaket og
o Kunden å pner for en lånefinansier
l
rt portefølje,, enten direkkte eller
ved bruk aav finansiellee instrumentter, skal overrsikten gis minst en gang i måneden. Nærmere re
egler om
rapportering om potensielt tap som overstigerr en på forhåånd fastsatt grense
g
følge r av
verdipapirrforskriften.
Rapporterring utover det
d som frem
mkommer av dette punktt kan være re
egulert i særsskilte avtalerr. Ansvar
for slik rap
pportering viil følge av de
enne/disse.
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Kunden skkal uten ugru
unnet oppho
old etter motttak av periodisk rapport kontrollere denne og så
å
umiddelbaart gi meldin
ng til Foretakket dersom hhan vil påbero
ope seg at fo
orvaltningen er utført i sttrid med
investeringsmandatet. Muntlig rekklamasjon skkal umiddelb
bart bekreftes skriftlig. Deersom Kunde
en ikke
reklamereer i henhold til
t dette, ansses reklamasjjonsretten som bortfalt.
8. Angrereett
Ved handeel i finansielle instrumenter er det ikkke angrerettt etter angrerettloven.
(Lov av 211. desember 2000 nr. 105
5) De opplysnninger som følger
f
av ang
grerettloven er tilgjengelig på
www.pareetoam.com/Kundeinform
masjon.
9. Handel i utlandet, herunder
h
op
ppbevaring aav kunders aktiva
Ved handeel med og op
ppgjør av ute
enlandske finnansielle insttrumenter ka
an det gjeldee avvikende
handelsreegler, samt oppgjørs‐ og leveringsbetiingelser.
Kunden err innforstått med at hand
del med fina nsielle instru
umenter i utlandet kan innnebære at
Foretaket benytter uteenlandske ba
anker, megleere og oppgjørsagenter, samt oppgjøørssentraler mv.
m Det
vil avhengge av regelveerket i det akktuelle land hhvor handele
en foretas hvvordan klienttmidler skal
behandless og hvordan
n de enkelte transaksjoneer og oppgjø
ør gjennomfø
øres, herundeer om det err levering
mot betaling. Utenlandske regler, herunder m isligholdsreggler vil kunne
e være forskjjellig fra det
regelverk som gjelder i Norge. Opp
pgjør og sikkkerhetsstillelsse i utenland
dske marked er kan inneb
bære at
Oppdragsggivers aktivaa ikke holdes atskilt fra anndre midler. Oppdragsgivver bærer seelv risikoen for egne
aktiva oveerført til dissee banker, me
eglere, agentter, børser, oppgjørssent
o
traler mv., n år overføringgen skjer
for å oppffylle avtale om aktiv forva
altning.
10. Utøveelse av eierre
ett
Kunden skkal i utgangsp
punktet selv utøve eierreettighetene knyttet til po
orteføljens bbeholdning, med
m
mindre Fo
oretaket gis skriftlig
s
fullm
makt i det enkkelte tilfelle og/eller ette
er særskilt avvtale.
Med mind
dre annet er avtalt skal Fo
oretaket påsse:








unden godskkrives det utb
bytte eller dee renter som
m utbetales på
p portefølje ns finansielle
e
at Ku
instrrumenter.
at Ku
unden godskkrives uttrukne beløp.
at Ku
unden derso
om det gjennomføres en fondsemisjo
on eller deless ut utbytteaaksjer godskrrives
dissee.
at Ku
unden ved emisjoner i po
orteføljens fiinansielle insstrumenter godskrives
g
teegningsretter og at
dissee benyttes i den
d grad Forretaket anse r dette for fo
orsvarlig und
der hensyntaagen til
retningslinjene for
f forvaltnin
ngen. Foretakket skal realiisere overskyytende eller ubenyttede
tegn
ningsretter.
at Ku
unden ved in
nnløsning, op
ppkjøp, fusjoon eller fisjon
n godskrives de kontantbbeløp som uttbetales
ellerr de finansiellle instrumen
nter som utddeles. Det samme gjelderr ved eventuuell konvertering av
et fin
nansielt instrument til ett annet.
at an
ndre økonom
miske eller an
ndre typer reettigheter so
om tilfaller eiieren av portteføljens fina
ansielle
instrrumenter godskrives Kun
nden.
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Med min
ndre annet er
e avtalt, er Kunden
K
selv aansvarlig forr:



Å ivaareta sine intteresser ved eventuell likkvidasjon, gjeldsforhandlinger eller kkonkurs som berører
portteføljens beh
holdning.
medhold av verdipapirhan
v
ndelloven
Å ovverholde melldeplikt og flaggeplikt i m

unders aktivva
11. Oppbeevaring av ku
Klientkonti, tilbakeho
oldsrett og ve
erdipapirfinaansiering
Foretaket vil sikre at kundens
k
aktivva holdes addskilt fra Fore
etaket egne aktiva
a
og så langt mulig
beskyttes mot Foretakkets øvrige kreditorer.
Kundens ffinansielle instrumenter skal,
s
dersom
m disse er reggistrert i VPS eller liknendde
verdipapirrregister, bli overført til kundens
k
konnto i dette register. Derso
om det finannsielle instrum
mentet
ikke er reggistrert, vil det bli oppbevart i depot hos Pareto Asset
A
Manag
gement, bankk eller annett
depositar.. Dersom reggister, bank eller
e
annen ddepositar gårr konkurs, vil kundens finnansielle
instrumen
nter normalt være beskytttet ved sepaaratistrett.
Mottatte kundemidlerr skal umidde
elbart plasseeres på klienttkonto i en kredittinstitu
k
usjon, eller på annen
måte etter særskilt avvtale med Kunden.
Foretaket påtar seg intet ansvar ovverfor Kundeen for de akttiva som er overført
o
til kuundekontoerr hos
tredjepartt (herunder samlekontoe
s
er), forutsattt at slik tredje
epart er valg
gt i henhold ttil gjeldende rett og
Foretaket ellers har op
ppfylt alminn
nelig krav til aktsomhet. Dette vil ogsså gjelde derrsom tredjep
part blir
insolvent eller går kon
nkurs.
Foretaket har sikkerheetsrett eller annen
a
tilbakkeholdsrett, herunder
h
mo
otregningsreett, knyttet til
kundens ffinansielle insstrumenter eller
e
midler. Nærmere be
estemmelser om dette kkan følge av særskilt
s
avtale.
For handeel i utenlandsske markede
er gjelder sæ rskilte reglerr, jf. punkt 9..
Når det gjelder Foretaakets rett til å benytte Kuundens finansielle instrum
menter for eegen eller and
dre
kunders reegning, må det
d inngås sæ
ærskilt avtalee. Nærmere bestemmelser følger av
verdipapirrforskriften.
den skriftlig in
nformasjon oom Foretake
ets forpliktelsser ved anveendelsen av
Foretaket skal gi Kund
instrumen
ntene, herunder vilkårene for tilbake levering og tilhørende
t
risikoer.
12. Ansvar og ansvarssfritak
Foretaket er ikke ansvvarlig dersom
m en uegnet ttjeneste ytess som følge av
a at Kundenn har gitt Forretaket
ufullstend
dige eller urikktige opplysn
ninger. Forettaket påtar seg intet ansvvar for indireekte skade eller tap
som påførres Kunden.
Foretaket eller dets an
nsatte er for øvrig ikke annsvarlig for Kundens
K
tap så lenge Forretaket eller dets
ansatte veed oppdrag har
h oppfylt alminnelige kkrav til aktsom
mhet. For de
e tilfeller derr Foretaket har
h
benyttet kkredittinstitu
usjoner, verd
dipapirforeta k, oppgjørsssentraler, forrvaltere ellerr andre tilsva
arende
norske elleer utenlandsske medhjelp
pere, vil Foreetaket eller dets
d ansatte kun være annsvarlig for disse
medhjelpeeres handlinger eller unn
nlatelser derssom Foretakket ikke har oppfylt
o
alminnnelige krav til
aktsomhet ved utvelgeelsen av sine
e medhjelperre. Dersom medhjelpere
m
som nevnt i forrige punktum er
e
krav fra Kunden påtaar Foretaket seg intet ansvar for feil eeller mislighold fra
benyttet eetter ordre eller
disse.
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de eller tap ssom skyldes hindring elle
er andre forhhold utenfor
Foretaket er ikke ansvvarlig for skad
Foretaketss kontroll, heerunder strø
ømbrudd, fei l eller brudd i elektroniskke databeha ndlingssyste
emer
eller telen
nett mv., brann, vannskad
de, streik, lo vendringer, myndighetenes pålegg eeller lignende
e
omstendiggheter (forcee majeure).
t
der fforsinkelse eller uteblivelse skyldes att penge‐ elle
er
Foretaket er ikke ansvvarlig for de tilfeller
verdipapirroppgjøret er suspendertt eller opphøørt som følge
e av forhold utenfor Foreetakets kontrroll.
13. Tilbakkeholdelse avv skatter mvv.
er kan Foretaaket i henho
old til lov, forskrift eller skkatteavtale være
v
Ved handeel i utenlandske markede
pålagt å holde tilbake beløp til dekkning av ulikee former for skatter ellerr avgifter. Deet samme kan gjelde
for handel i Norge på vegne
v
av ute
enlandske kuunder.
Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan
k Foretakeet foreta en foreløpig
f
berregning av deet aktuelle beløp og
holde dettte beløpet tilbake. Når endelig bereggning foreliggger fra komp
petent mynd ighet, skal evventuelt
overskytende beløp uttbetales kunden så snartt som mulig. Kunden er ansvarlig
a
for å fremskaffe
e den
nødvendigge dokumentasjon for de
ette og for att dokumentaasjonen er ko
orrekt.
14. Intereessekonflikte
er
Pareto Assset Managem
ment vil trefffe rimelige foorholdsregle
er for å unngå at det oppsstår
interessekkonflikter.
Foretaket har retningsslinjer og reggler for å sikrre at virksom
mhetsområde
ene i Foretakket opererer
uavhengigg av hverandre slik at inte
eressekonflikkter unngås.
Foretaket har videre en
e særlig plikkt til å sørge ffor at kunde
ens interesser går foran FForetakets in
nteresser
og foran in
nteressene til
t personer med
m direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Liikeledes skal enkelte
kunder ikkke usaklig tilggodeses på bekostning
b
aav andre kunder. Dersom
m interessekoonflikter ikke
e kan
unngås elller det foreligger en risikko for at kunddens interesser skal bli skadelidendee på grunn avv en
interessekkonflikt, vil Foretaket info
ormere kundden om interressekonfliktens generellle karakter og/eller
o
årsaken til interesseko
onflikten. Dette vil skje føør den aktue
elle tjenesten
n gjennomfø res.
Det gjøress oppmerkso
om på at Fore
etaket kan h a oppdrag fo
or andre selsskaper i eget konsern og at
Foretaket benytter Pareto Securitiies AS som m
megler i transsaksjoner me
ed finansiellee instrumentter.
Dersom Fo
oretaket harr en særlig interesse ut ovver den almiinnelige inntjening, for eeksempel som
m følge
av egne po
osisjoner av et visst omfa
ang i de fina nsielle instru
umenter rådgivningen gjeelder, skal det
opplyses o
om denne interesse.
Særskilte ttaushetspliktbestemmelser, kan meddføre at Fore
etakets ansattte er forhin dret fra å be
enytte
informasjo
onen eller att de ikke kjen
nner til infor masjonen so
om foreliggerr i Foretaket og som kunne ha
betydningg for investerringsbeslutniingene.
Ytterligeree informasjon om Foretakets retninggslinjer for be
ehandling av interessekoonflikter kan fås på
forespørseel.
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15. Verdip
papirforetakkenes sikringgsfond
Pareto Assset Managem
ment er med
dlem av Verddipapirforetaakenes sikringsfond, jf. veerdipapirhan
ndelloven
§ 9‐12.
Sikringsfondet skal gi dekning
d
for krav
k som skyyldes dets medlemmers manglende
m
eevne til å
tilbakebettale penger eller
e
levere tilbake finanssielle instrum
menter som oppbevares,
o
administrerres eller
forvaltes aav medlemm
mene i forbindelse med uutøvelse av in
nvesteringstjenester og/eeller visse
tilleggstjenester. Dekn
ning ytes med inntil kron er 200.000 per
p kunde.
Sikkerheteen dekker ikkke krav som stammer fraa transaksjon
ner omfattet av rettskraft
ftig straffedo
om om
hvitvaskin
ng av penger eller kunderr som har an svar for eller har dratt fo
ordel av forhhold som ved
drører
Pareto Assset Managem
ments økono
omiske vanskkeligheter eller bidratt til en forverrinng av Pareto Asset
Managem
ments økonom
miske situasjjon. Sikkerheeten dekker heller
h
ikke krrav fra finanssinstitusjone
er,
kredittinsttitusjoner, fo
orsikringsselsskaper, verd ipapirforetak, verdipapirrfond og anddre foretak fo
or
kollektiv forvaltning, pensjonskass
p
ser og pensjoonsfond, sam
mt fra eventu
uelle konsernnselskaper til Pareto
Asset Man
nagement.
16. Tiltak mot hvitvassking av pengger
Ved etableering av kundeforhold skkal kunden gjjennom kund
dekontroll mv.
m dokumenntere sin iden
ntitet
samt angi og dokumen
ntere eventu
uelle fullmakkts‐ eller reprresentasjonssforhold, slik at Foretakett til
enhver tid
d kan oppfylle sine plikter i henhold ttil regler som
m følge av tiltak mot hvitvvasking og
terrorfinansiering, slikk disse til enh
hver tid gjeldder.
Foretaket kan med hjeemmel i lov være
v
forplikttet til å gi offfentlige myndigheter allee relevante
opplysningger knyttet til
t kundeforh
holdet eller eenkelttransakksjoner. Dettte kan skje u ten at kunde
en
opplyses o
om at slike opplysninger
o
er gitt.
17. Opplysningsplikt overfor
o
myndigheter og andre
Foretaket vil uaktet lo
ovbestemt taushetsplikt ggi informasjo
on om kunde
en, kundens ttransaksjone
er,
innestående på klientkkonto og ann
net til de myyndighetsorganer som må
åtte kreve deette i medho
old av
gjeldende rett.
Kunden akksepterer ogg anses å ha samtykket
s
i aat opplysningger som er undergitt
u
tauushetsplikt oggså kan
gis til de regulerte markeder, oppggjørssentraleer o.l. som måtte
m
kreve dette
d
i medhoold av lov, fo
orskrift
eller andree regler fastssatt for disse
e organer.
nger
18. Endrin
Foretaket forbeholderr seg rett til å endre Forreetningsvilkårrene. Vesenttlige endringger får virknin
ng fra
det tidspu
unkt de skrifttlig er medde
elt kunden. KKunden anse
es å ha aksep
ptert å mottaa melding om
m
endringer per e‐post dersom
d
kund
den har oppggitt e‐postadresse til Fore
etaket. Andrre endringer trer i
blisert på ww
ww.paretoam
m.com/Kunde
einformasjonn. Endringer vil ikke
kraft fra det tidspunkttet de er pub
ha virkning for handler, transaksjo
oner mv. som
m er inngitt eller
e
gjennom
mført før tidsspunktet for
meddelelssen av endrin
ngene.
19. Meddelelser, språåk og fullmak
kter
Oppdragsggivers skriftlige meddele
elser skal senndes pr brev eller elektronisk, dersom
m dette er avvtalt.
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Oppdragsggiver kan i ko
ommunikasjon med Foreetaket benytte norsk, sve
ensk eller en gelsk.
Kunden skkal ved etablering av forrretningsforhooldet medde
ele Foretakett personnum
mmer/
organisasjjonsnummerr, adresse, te
elefonnumm er, elektroniiske adresser samt eventtuelle fullme
ektiger.
Det samm
me gjelder forr bankkontoe
er og verdipaapirkontoer i VPS eller an
nnet tilsvareende registerr.
Eventuellee endringer skal
s straks meddeles
m
For etaket skriftlig.
20. Tolkniing
I tilfelle m
motstrid med lovgivning som kan fraviikes ved avtaale skal Forre
etningsvilkårrene ha forra
ang og
gjelde.
I tilfelle deer det henvisses til lovgivn
ning, andre rregler eller disse Forretniingsvilkårenee skal dette forstås
f
slik disse lover, regler og vilkår til enhver
e
tid gjjelder.
Vedrørend
de forholdett mellom Forretningsvilkåårene og øvrrige avtaler in
nngått melloom Foretakett og
kunden, see punkt 2.
21. Klageb
behandling
Klager av aalvorligere art
a bør meddeles skriftligg til klagebehandlingsansvvarlige i Foreetaket. Klage
en kan
kombinerees med krav om økonom
misk erstatninng dersom Kunden har lid
dt et økonom
misk tap på grunn
g
av
feilaktig utførelse/hån
ndtering fra Foretakets
F
siide. Tap som
m skyldes neg
gativ verdiutvvikling på
d mindre dett er utvist
verdipapirrporteføljen er ikke gjensstand for økoonomisk ersttatning, med
uaktsomhet.
Pareto Assset Managem
ment sine retningslinjer ffor behandling av kundeklager er tilggjengelig på
www.pareetoam.no/Ku
undeinforma
asjon.
22. Verneting, lovvalgg og tvisteløssning
Tvister i fo
orholdet melllom Kunden
n og Pareto A
Asset Management, heru
under tvister som står i
forbindelsse med Forreetningsvilkårene, skal løs es etter norssk rett med Oslo
O tingrettt som (ikke‐
eksklusivt) verneting.
Kunder med utenlandsk vernetingg fraskriver seeg enhver evventuell rett til å motsettte seg at søkksmål
som har tiilknytning til Forretningsvilkårene freemmes for Oslo
O tingrett. Kunder medd verneting i utlandet
kan, uavheengig av oveernevnte, sakksøkes av Pa reto Asset Management
M
ved slikt verrneting derso
om
Pareto Assset Managem
ment ønskerr dette.
h
nordmenn hjem
mmehørende i utlandet, som kan påbberope seg lover
Utenlandsske kunder, herunder
eller regleer som gir beskyttelse mo
ot rettsforføllgelse fra Parreto i relasjo
on til sine forrpliktelser ovverfor
Pareto, fraaskriver seg slik rett så la
angt dette ik ke er i direktte strid med de aktuelle llover eller re
egler.
23. Person
nopplysninggsloven
Pareto Assset Managem
ment er beha
andlingsansvvarlig etter personopplys
p
sningsloven.
Personopp
plysninger viil bli behandlet i samsvarr med gjeldende lover og
g forskrifter. Formålet me
ed
ngen av perso
onopplysningger er gjennoomføring av de avtaler som inngås m
mellom Paretto Asset
behandlin
Managem
ment og Kund
den, administtrasjon, fakt urering/oppgjør samt ma
arkedsføringg av
investeringsprodukterr og ‐tjeneste
er.
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plysninger kaan ved lovbe
estemt opplyysningsplikt bli
b utlevert til offentlige m
myndigheterr.
Personopp
Kunden kaan be om infformasjon om
m hvilken beehandling Parreto foretar, og hvilke oppplysninger som
s
er
registrert,, jf. personop
pplysningslovven § 18. Ku nden kan kre
eve retting av
a uriktige el ler mangelfu
ulle
opplysningger, samt kreeve sletting av
a opplysninnger når form
målet med be
ehandlingen er gjennomfført og
opplysninggene ikke kaan brukes/arkkiveres til annnet formål, jf. personopplysningslovven §§ 27 og 28.
24. Språk
Forretninggsvilkårene finnes
f
i norskk og engelsk versjon.
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Beste resultatt ved utførelse av invessteringssbeslutnninger og ved
plasseering av ordre hos andrre foretaak
Generelt
Pareto Assset Managem
ment forvalter verdipapi rfond, altern
native investeringsfond oog aktiv forva
altning av
investors portefølje avv finansielle instrumenteer på individu
uell basis.
Disse retn
ningslinjene gjelder
g
følgende, som føllger av følgende regelverrk, med tilhøørende forskrrifter:
verdipapirrfondloven, lov
l om altern
native investteringsfond og
o verdipapirhandellovenn.




Tiltak for å sikre best resultat ved utførellse av investeringsbeslutninger
Bestte resultat veed plasseringg av ordre hoos andre fore
etak
Behaandling av orrdre

ngsselskapet skal ha retningslinjer og effektive tilttak for å sikrre beste resuultat ved utfø
ørelse av
Forvaltnin
investeringsbeslutningger og ved pllassering av ordre hos an
ndre foretak..
Forvaltnin
ngsselskapet skal regelme
essig kontrolllere de retningslinjer og tiltak som eer etablert fo
or å
avdekke o
og utbedre evventuelle ma
angler.
Retningslinjene skal viidere angi ho
os hvilke foreetak ordre kaan plasseres med hensynn til ulike typ
per
finansiellee instrumenter.
Forvaltnin
ngsselskapet skal regelme
essig kontrolllere etterlevvelse av disse
e retningslinjjer herunder
kvaliteten på ordreutfførelsen hos de angitte fooretak. Eventuelle mangler skal utbeedres. Retningslinjene
skal gjennomgås årlig,, og dersom det inntreffeer endringer som har bettydning for å oppnå et be
est mulig
resultat.
Pareto Assset Managem
ment har en egen Policy for vurdering av motparter. De aktueelle motparttene
vurderes løpende, bassert på nærm
mere angitte kriterier, herunder evne
en til å oppfyylle kriteriene
e som
nevnt i dissse retningslinjene.
Forvaltnin
ngsselskapet skal videre ha
h retningslinnjer for fordeling (allokering) som påå en presis måte
m
angir vilkåår for en korrrekt allokerin
ng av aggreggerte ordre, herunder
h
hvo
ordan volum
m og kurs på ordre
o
har betydning for allokkeringen og behandlingeen av delvis utførte
u
ordre
e.
Tiltak for å sikre best resultat ved
d utførelse avv investeringgsbeslutning
ger på vegnee av verdipap
pirfond,
alternativve investerin
ngsfond og ku
under
Forvaltnin
ngsselskapet skal gjennom
mføre alle rim
melige tiltak for å oppnå et best muliig resultat fo
or
verdipapirrfondene meed hensyn til pris, kostnaader, hurtigheet, sannsynliighet for gjennnomføring og
oppgjør, sstørrelse, art og andre rellevante forhoold.
øre den relattive vekten av
a faktorenee nevnt over skal det legg
ges vekt på føølgende krite
erier.
For å avgjø
1. Verd
dipapirfondeets, det altern
native investteringsfonde
et eller kunde
ens, mål, invvesteringspollitikk og
risiko
o slik det freemgår i prosp
pekt, vedtektter, tilbudsdokument elle
er annen avttale.
2. ordrrens art
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3. egen
nskaper ved de finansielle instrumen tene som inngår i ordre, og
4. egen
nskaper ved de handelssyystemer der ordren kan legges inn
Beste resu
ultat ved plaassering av ordre
o
hos anddre foretak
ment skal ha standardiseerte prosedyrer for hvilke
e ordre som skal legges inn til
Pareto Assset Managem
hvilke foreetak, evt. hviilke markedssplasser som
m skal benytte
es.
Verdipapirforetak Pareeto Asset Ma
anagement bbenytter for utførelse av ordre, utførrer de enten via
regulert m
markedsplasss, multilatera
al handelsfassilitet eller an
nnen marked
dsplass slik ssom Nordic ABM.
A
Ordre kan
n også utførees gjennom dark
d pools, O
OTC‐systemett eller tilsvarrende. Paretto Asset
Managem
ment vil også kunne få ord
dre utført dirrekte mot megler, sistnevnte vil typissk gjelde for enkelte
unoterte o
obligasjoner.
I utgangsp
punktet, utfø
ører ikke Pare
eto Asset Maanagement ordre
o
direkte
e mot en maarkedsplass, selv
s om
de kan bru
uke “Direct Market
M
Access” løsningerr, blir ordre hovedsakelig
h
g utført ved bbruk av meggler.

Ordre kan
n også gjennomføres som
s
en inte rnhandel, med internhandler menees handel i
verdipapirer mellom to eller flere
e portefølje r forvaltet av
a samme se
elskap.
Hovedform
målet med in
nternhandlerr er å reduseere transaksjonskostnade
er. Det kan oogså være sittuasjoner
der forvaltter ønsker å sikre tilgangg til verdipappirer som elle
ers ikke er lett tilgjengeligg i markedett.

Internhan
ndler anses å være andeelseierdrevett dersom intternhandele
en skyldes saamtidige teggninger
og innløsn
ninger i portteføljer som
m har overlapppende inve
esteringer. Porteføljer
P
soom mottar
innløsninggsordre må selge seg ne
ed i posisjonner for å imø
øtekomme innløsningskkravene, mens
porteføljeer som motttar tegninger må kjøpe sseg opp. I slike tilfelle viil det kunnee være til gunst for
samtlige iinvestorer om
o verdipapirer overdraas internt me
ellom porteføljene.
Internhan
ndler anses å være porteeføljedrevett dersom intternhandelen skyldes att et verdipap
pir ikke
lenger er egnet i én portefølje,
p
men
m kan ove rdras til en annen
a
porte
efølje hvor ddet er egnet.
ultat
Beste resu
Pareto Assset Managem
ment anser følgende
f
fakttorer som mest relevant for å sikre bbest resultat ved
plasseringg av ordre ho
os andre fore
etak.
Pris
Alle verdip
papirfond ogg porteføljer forvaltet av Pareto Asset Manageme
ent har som målsetning å oppnå
høyest mu
ulig avkastning i forhold til
t den risiko en fondet/porteføljen ta
ar. Pareto Assset Management vil
derfor legge stor vekt på den prise
en som kan ooppnås på de
e finansielle instrumenteene som skal kjøpes
eller selg.
Eksempel på et tilfellee hvor Pris ikkke vil være dden avgjørende faktoren,, kan være i eet tilfelle hvo
or
forvalter ø
ønsker å utøvve innflytelse i et selskapp, som følge av fondets/p
porteføljens investeringsspolitikk.
Kostanderr
For å oppn
nå lavest mu
ulig kostande
er ved verdippapirhandel, benyttes en blanding avv internettme
eglere og
tradisjoneelle meglere.
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Sannsynligghet for gjen
nnomføring og
o oppgjør
Pareto Assset Managem
ment skal velge en megleer hvor sannsynligheten for gjennom
mføring og op
ppgjør er
størst mullig. Dette er mest relevan
nt for mindree likvide pap
pirer og størrre ordre, hvoor Pareto Assset
Managem
ment vil kontaakte ulike me
eglere for å kkartlegge hvem som har best flyt i dee aktuelle
verdipapirrene, i tilleggg må sannsyn
nligheten forr levering av verdipapirer og kontanttoppgjør i tid
de tas
med i vurd
deringen.
Andre forh
hold
Asset Managgement så langt som mu lig benytte de
I forhold ttil å oppnå Beeste Resultatt, vil Pareto A
d
samme staandarder og prosedyrer på tvers av aalle finansielle instrumen
nter og markkeder hvor Pa
areto
Asset Man
nagement plasserer ordrre for utførellse. Mangfoldet i disse markedene
m
ogg instrumenttene vil
imidlertid medføre at forskjellige faktorer
f
må hensyntas.
Når vi plassserer ordre på vegne avv våre fond/pporteføljer so
om handler derivater,
d
vill faktorer som
m
kredittverrdighet og geenerelt serviccenivå hos m
motparten væ
ære viktige fa
aktorer.
Behandlin
ng av ordre
Etter at en
n investeringgsbeslutning er utført, leggges ordre in
nn hos den megler
m
som fforventes å kunne
k
gi
best resultat, basert på
p kriteriene nevnt over oog i henhold til den til en
nhver tid listee over godkje
ente
meglere/m
motparter1. Denne listen
n er ikke til hhinder for at Pareto Assett Managemeent kan benyytte
andre selsskaper i enkeelte tilfeller.
Tegning i n
nyutstedte finansielle insstrumenter sskjer hos verrdipapirforettak som oppttrer som
tilretteleggger, eventueelt til utstede
er.
En ordre sskal registrerres og allokeres omgåendde.
Finansiellee instrumentter eller pengger, som moottas ved opp
pgjøret av de
en utførte orrdre, skal om
mgående
settes på d
det aktuelle verdipapirfo
ondets kontoo i depotbank, kredittinsttitusjon ellerr primærmeggler.
Forvaltnin
ngsselskapet skal ikke missbruke opplyysninger om ikke‐utførte ordre og skaal gjennomfø
øre
rimelige tiiltak for å hin
ndre at forettakets tilknytttede person
ner misbruke
er slike opplyysninger.
ngsselskapet har i henholld til kapittell 8 i verdipap
pirhandellove
en rutiner foor egenhande
el i
Forvaltnin
finansiellee instrumenter. Pareto Asset Manageement sine ruiner er strengere enn looven, ansatte
ei
Pareto Assset Managem
ment har ikke anledning til å ha beho
oldning i selskaper som foondene er in
nvestert i
(administrrerende direktør kan i sæ
ærskilte tilfel ler gi dispensasjon fra de
ette kravet). Dette for å
minimere risikoen for at ansatte misbruker
m
oppplysninger om
o ordre inngitt av verdippapirfond ogg
apet forvalteer.
alternativee investeringgsfond selska
Retningsliinjer for allo
okering av orrdre
Aggregering av ordre betinges
b
av at
a det er usaannsynlig at transaksjone
t
en vil være ti l ulempe forr
verdipapirrfond eller ku
under.
Strategiskke allokeringeer
Av hensyn
n til det grunnleggende likhetsprinsippp for forvalttning av verd
dipapirfond, vvil Pareto Assset
Managem
ment fatte invvesteringsbeslutninger foor alle berørtte portefølje
er samtidig, oog legge inn ordre

1

Denne listen utleverees på forespørrsel.
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samlet forr alle verdipaapirfond eller sammen m
med kunder under
u
aktiv fo
orvaltning m
med tilsvarende
investeringsmandat.
Siden besllutning om handel
h
skjer samtidig
s
for alle berørte porteføljer, oppstår dett ingen
interessekkonflikter meellom verdipapirfond elleer kunder knyttet til aggrregering av oordre.
oner initiert av kunde
Transaksjo
Ved tegnin
ng eller innlø
øsning i enke
elte verdipappirfond initie
eres transaksjonen etter oordre fra kun
nde.
Transaksjo
onen legges inn som en egen
e
ordre oog gjennomfø
øres på indivviduell basis.
dren kan utfø
øres sammenn med ordre fra andre ve
erdipapirfondd eller kunde
er,
Hele eller deler av ord
dersom orrdren har sam
mmenfallend
de tidspersppektiv for gjennomføring.
Flere ordrre vil da avregnes til en gjjennomsnitttspris som etter vår vurde
ering genereelt er fordelaktig. I
enkelte tillfeller kan en
n aggregeringg derfor værre til ulempe for enkelte ordre.
Vilkår for en korrekt allokering
a
avv aggregerte ordre
Hvert verd
dipapirfond sin
s andel av ordren fastssettes i forkant av transakksjonen. Nårr transaksjon
nen er
utført ford
deles denne i henhold til opprinnelig allokering.
a
orrdre gis proraata andel i saamme forhold som oppriinnelig ordre
e,
Ved avvik i forhold til aggregert
tilsvarende vil gjelde ved
v en eventtuell avkortn ing ved tilde
eling i emisjoner.
Andre vilkkår
I enkelte ttilfeller kan fordeling
f
på alle
a verdipappirfond eller kunder være
e lite hensikttsmessig. I sllike
tilfeller kaan følgende legges til grunn for allokeeringen.
Delleverin
ng fra meglerr ved kjøp avv eksisterendde papirer
Verdipapirfond eller kunder med lavest vektin g i papiret kaan bli prioritert.
Delleverin
ng fra meglerr ved kjøp avv nye papirerr
Verdipapirfond eller kunder med høyest
h
andell kontanter i porteføljen kan bli priorritert opp til ønsket
vekting
Salg av kun deler av orrdre
Verdipapirfond/kundeer med høyest vekting i ppapiret kan bli
b prioritert dersom
d
antaallet tilsier att
fordeling p
på alle kundeer er lite hen
nsiktsmessig .
Delvis utfø
ørte ordre
Dersom ordren skjer over
o
flere eta
apper eller ppå annen måtte må splitte
es, skal trans aksjonene sa
amles og
prorata til sam
mme snittkurs.
fordeles p
Særlig om
m aggregeringg av ordre på vegne av vverdipapirfond med ordrre for Forvallters egen re
egning
Ved aggreegering av traansaksjoner for egen reggning med en
n eller flere ordre
o
for verrdipapirfond eller
kunder, skkal Foretakett ikke allokerre de aktuell e handler påå en måte som skader veerdipapirfond
det eller
en annen kunde.
Ved aggreegering av en
n ordre for ett verdipapirffond eller kunde med en transaksjon for egen reggning og
den aggreegerte ordren
n kun utføress delvis, skal Forvalter prrioritere verd
dipapirfondeets eller kund
dens
ordre ved allokeringen
n.
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Om forvaltningsselskaapet godtgjørr at transaksjjonen, uten aggregeringen, ikke kunnne gjennomfføres på
like gode b
betingelser, kan forvaltningsselskapeet likevel allo
okere transakksjonen forhholdsmessig i
henhold tiil Retningslin
njer for allokeering av ordrre.
Varighet
Disse retn
ningslinjene gjelder
g
fra 18
8.08.15 til dee eventuelt erstattes
e
av nye.
n

