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SELSKAPSLOVEN 2014 

ET ALLMENNAKSJESELSKAP 

ET INVESTERINGSSELSKAP MED VARIABEL KAPITAL 

ET PARAPLYFOND MED ADSKILT ANSVAR MELLOM UNDERFOND 

 

STIFTELSESDOKUMENT 

AV 

PARETO PUBLIC LIMITED COMPANY 

 

1. Selskapets navn er Pareto Public Limited Company. 

2. Selskapet er et allmennaksjeselskap som er et investeringsselskap med variabel kapital. Dets eneste 
formål er kollektiv investering av dets midler og eiendom med mål om å spre investeringsrisikoen i 
samsvar med Companies Act (irsk selskapslov) og gi Selskapets medlemmer fordelen ved resultatene 
fra forvaltningen av dets midler. 

3. Selskapets fullmakter for å oppnå nevnte formål er: 

3.1 Å drive virksomhet som et investeringsselskap og kjøpe, avhende, investere i og besitte som 
investering, aksjer, andeler, fondsandeler eller annen deltakelse i foretak for kollektiv investering, 
verdipapirer, obligasjoner, bytterettigheter, forpliktelser, innskuddssertifikater, innskudd hos 
kredittinstitusjoner, pengemarkedsinstrumenter, statsobligasjoner, handelskreditt, bankaksepter, 
veksler, fastrentepapirer, verdipapirer med variabel eller flytende rente, verdipapirer for hvilke 
avkastnings- og/eller innløsningsbeløpet beregnes ved referanse til hvilken som helst indeks, pris eller 
rente, lån, livsforsikringer, livsforsikringspoliser og interesser i slike, monetære og finansielle 
instrumenter av alle slag, terminkontrakter, swapper, opsjonskontrakter, differensialkontrakter, råvarer, 
terminavtaler, gjeldsbrev, gjeldsbrevlån, warrants, sertifikatlån, gjeldsbrev, pantesikrede verdipapirer, 
aktivasikrede verdipapirer og verdipapirer av alle slag opprettet, utstedt eller garantert av enhver stat 
eller statlig myndighet, hersker, offentlig embete, organ eller myndighet, suverene, statlige, kommunale, 
lokale, overnasjonale eller på annen måte, i noen del av verden, eller av enhver bedrift, bank, forening 
eller partnerskap, enten med begrenset eller ubegrenset ansvar utgjør eller driver virksomhet eller 
aktiviteter i noen del av verden, enheter eller deltakelse i noen investeringsfond, gjensidig fond eller 
kollektiv investeringsforetak i alle deler av verden, forsikringspoliser, immaterielle rettigheter av enhver 
art og interesser i slike, royalties og interesser i royalties avledet fra alle typer produkter (i ethvert 
stadium av utvikling) eller tjenester, innenlandsk og utenlandsk valuta og eventuelle nåværende eller 
fremtidige rettigheter og interesser til eller i noen av de foregående, å tegne seg for det samme, enten 
betinget eller på annen måte, å inngå garantiavgivelse, utlån og tilbakekjøp av aksjer og tilsvarende 
kontrakter for slikt, å utøve og håndheve alle rettigheter og fullmakter som hører til eller følger av dette 
eierskapet og fra tid til annen å selge, bytte, låne ut, variere eller avhende og gi og disponere over noen 
av de foregående og gjøre pengeinnskudd (eller plassere penger på løpende konto) hos slike personer 
i slike valutaer og ellers på slike vilkår som kan synes hensiktsmessige. 

3.2. Å plassere penger, verdipapirer og/eller eiendommer til eller hos slike personer, og på de vilkår som 
måtte synes hensiktsmessige og til å diskontere, kjøpe og selge veksler, gjeldsbrev, warrants, 
kuponger og andre omsettelige eller overførbare instrumenter, verdipapirer eller dokumenter av ethvert 
slag . 



M-16150419-9 2  

3.3. Der det er nødvendig for direkte utførelse av Selskapets virksomhet, å erverve ved kjøp, leasing, 
utveksling, leie eller på annen måte arealer og fast eller personlig eiendom, uansett hvor som helst av 
noe slag eller en hvilken som helst stilling eller interesse for det samme; å oppføre og bygge hus, 
bygninger eller konstruksjoner av enhver beskrivelse på en hvilket som helst tomt Selskapet eier eller 
på andre tomter eller eiendommer, og å rive, gjenoppbygge, forstørre, endre eller forbedre 
eksisterende hus, bygninger eller arbeider derpå og generelt forvalte, håndtere og forbedre Selskapets 
eiendom; og å selge, leie, låne, pantsette eller på annen måte disponere over Selskapets tomter, hus, 
bygninger og annen eiendom. 

3.4. Å drive virksomhet som kapitalister og finansierer, og å foreta og utføre alle typer finansiell, 
forvaltnings-, agent- og meglervirksomhet samt annen virksomhet, herunder som garantist, utstedelse 
som kommisjonær eller på annen måte av aksjer og verdipapirer av alle slag. 

3.5. Å motta penger som innlån og å låne eller skaffe penger i hvilken som helst valuta og sikre eller utstede 
enhver gjeld eller forpliktelse for eller bindende for Selskapet på noen måte og særlig ved utstedelse av 
gjeldsbrev og for å sikre tilbakebetaling av penger som er lånt, innhentet eller pantegjeld, belastninger 
eller heftelse mot hele eller deler av selskapets eiendom eller aktiva (enten nåværende eller 
fremtidige), herunder ikke innkalt kapital og også med lignende pantegjeld, belastning eller heftelse for 
å sikre eller garantere utførelsen av enhver forpliktelse eller ansvar som Selskapet har påtatt seg. 

3.6. Å garantere betaling av penger ved, eller ved utførelsen av alle kontrakter, ansvar, forpliktelser eller 
engasjementer til enhver bedrift, firma eller person, og å gi garantier og erstatning for hver beskrivelse, 
og å påta seg forpliktelser for hver beskrivelse. 

3.7. Å inngå alle slags arrangementer med enhver stat eller myndighet, statlig, kommunal, lokal eller av 
annen type, og for å oppnå fra enhver slik stat eller myndighet noen slags rettigheter, bevillinger og 
privilegier som kan synes å bidra til alle Selskapets formål eller noen av dem. 

3.8. Å ansette enhver person, firma, selskap eller annet organ for å utrede og undersøke vilkårene, 
prospektene, verdiene, karakteren og omstendighetene til enhver forretningsvirksomhet eller foretak og 
generelt om eiendeler, bevillinger, eiendommer eller rettigheter. 

3.9. Å ta ut, anskaffe, overgi og overdra forsikringspoliser hos ethvert forsikringsselskap eller selskap som 
det synes er egnet, til betaling på faste eller usikre datoer eller ved alle slags tilfeldige hendelser og å 
betale premiene for disse. 

3.10. Å fremme og bistå med å fremme, etablere, danne eller organisere selskaper, syndikater eller 
partnerskap av alle slag med det formål å erverve og overta noen av Selskapets eiendeler og 
forpliktelser eller direkte eller indirekte å fremme dets formål eller for noe formål som Selskapet kan 
anse hensiktsmessig. 

3.11. Å fremme og bistå med å fremme, etablere, danne eller organisere selskap eller selskaper, syndikater 
eller partnerskap av alle slag i alle deler av verden og å tegne aksjer eller andre verdipapirer i disse 
med det formål å drive virksomhet som Selskapet har tillatelse til å utøve eller som direkte eller 
indirekte bidrar til å oppnå dets mål, eller for alle andre formål som kan virke direkte eller indirekte 
kalkulert til fordel for Selskapet. 

3.12. For å samle eller inngå partnerskap eller inngå et arrangement for deling av fortjeneste, forening av 
interesser, fellesforetak, gjensidige innrømmelser eller samarbeid med enhver person eller selskap som 
driver, er engasjert seg i eller vil utøve eller engasjere seg i enhver virksomhet eller transaksjon som 
selskapet har tillatelse til å utøve eller engasjere seg i, eller enhver forretningsvirksomhet eller 
transaksjon som kan utføres slik at den direkte eller indirekte vil være til nytte for Selskapet, og å ta 
eller på annen måte anskaffe og besitte, selge, gjen-utstede eller på annen måte håndtere andeler eller 
aksjer i, eller verdipapirer eller forpliktelser til, og å subsidiere eller på annen måte bistå slike 
verdipapirer eller forpliktelser eller utbytte på slike andeler eller aksjer. 

3.13. Å søke om, kjøpe eller på annen måte skaffe seg patenter, varemerker, opphavsrettigheter, design, 
lisenser og lignende rettigheter, som gir en eksklusiv eller begrenset rett til bruk, eller enhver hemmelig 
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eller annen informasjon vedrørende en oppfinnelse som kan synes å kunne brukes til et av Selskapets 
formål, eller der ervervelsen av disse ved direkte eller indirekte kalkulasjon kan synes å være til fordel 
for Selskapet, og å bruke, utøve, utvikle, selge, låne, gi lisens til eller på annen måte profitere på 
rettighetene og informasjonen som er ervervet på denne måten. 

3.14. Å etablere og/eller utøve andre virksomheter som for Selskapet kan synes å være hensiktsmessig i 
forbindelse med virksomhet som Selskapet har tillatelse til å utøve, eller som ved direkte eller indirekte 
kalkulasjon kan synes å være til fordel for Selskapet, eller for å øke verdien av eller gjøre noen av 
selskapets eiendommer eller rettigheter lønnsomme. 

3.15. Å erverve og utøve hele eller deler av virksomheten, goodwillen eller eiendommen, og å påta seg 
forpliktelser til enhver person, firma, forening eller selskap som er eid av eiendom som er egnet for 
noen av formålene med Selskapet, eller utøve eller foreslå å utøve enhver virksomhet som Selskapet 
har tillatelse til å utøve, og som vederlag for dette å betale kontanter eller å utstede helt eller delvis 
innbetalte andeler, gjeldsbrev eller forpliktelser fra Selskapet eller utføre alle eller noen av forpliktelsene 
for en slik person, firmaforbindelse eller selskap. 

3.16. Å skape, utstede, lage, tegne, godta og forhandle innløselige gjeldspapirer eller obligasjoner eller andre 
forpliktelser, veksler, gjeldsbrev eller andre omsettelige instrumenter. 

3.17. Å distribuere blant selskapets medlemmer som kontanter alle Selskapets eiendeler eller 
avhendingsbeløp ved salg eller avhendelse av eiendeler i Selskapet. 

3.18. Å selge, leie ut, utvikle, avhende eller på annen måte håndtere virksomheten eller hele eller deler av 
fast eller personlig eiendom, Selskapets rettigheter eller privilegier på de vilkår som Selskapet måtte 
anse passende, med fullmakt til å godta som vederlag andeler, aksjer, obligasjoner, verdipapirer eller 
forpliktelser eller interesser i andre selskaper. 

3.19. Å etablere og støtte eller bistå ved etablering og støtte av foreninger, institusjoner og 
bekvemmeligheter beregnet til å gi fordeler for noen av de ansatte eller tidligere ansatte i Selskapet 
eller et tilknyttet selskap, eller pårørende eller nærstående til slike personer, og å gi pensjoner og 
godtgjørelser og å foreta betaling mot forsikring og å tegne eller garantere penger for veldedige eller 
allmennyttige innretninger eller for enhver fremstilling, eller for alle slags offentlig generelle eller nyttige 
innretninger. 

3.20. Å godtgjøre enhver bedrift, firma eller person for tjenester som er utført eller skal utføres ved å plassere 
eller bistå med å plassere eller garantere plassering av noen av andelene i Selskapets kapital eller 
eventuelle gjeldsbrev eller andre verdipapirer i Selskapet eller i eller for fremme av Selskapet eller 
utøvelsen av dets virksomhet og enten ved kontant betaling eller ved tildeling til ham eller dem av 
aksjer, andeler, gjeldsbrev, obligasjoner eller andre verdipapirer i Selskapet, som krediteres som 
fullstendig betalt, delvis betalt eller på annen måte. 

3.21. Å fremme ethvert selskap eller selskap med det formål å overta hele eller noe av Selskapets eiendom, 
rettigheter og forpliktelser, eller for ethvert annet formål som ved direkte eller indirekte kalkulasjon kan 
synes å være til fordel for Selskapet og å betale alle utgifter for eller forbundet med slik fremme. 

3.22. Å utbetale av selskapets midler alle utgifter som Selskapet lovlig kan betale knyttet til etablering, 
registrering og reklame for eller innhente penger til Selskapet og utstedelse av dets kapital eller enhver 
klasse av denne, herunder meglerkostnader og provisjoner for å søknader om eller ta, plassere eller 
anskaffe garantier for andeler, aksjer, gjeldsbrev, obligasjoner eller andre verdipapirer i selskapet og 
eventuelle andre utgifter som Styret vurderer å være i form av foreløpige utgifter og å amortisere slike 
utgifter over en periode eller perioder slik Styret kan beslutte. 

3.23. Å betale for enhver eiendom eller rettigheter som blir kjøpt av Selskapet, enten kontant eller ved 
utstedelse av fullt innbetalte aksjer i Selskapet. 
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3.24. Å utøve alle eller noen av de ovennevnte fullmaktene i en hvilken som helst del av verden, og som 
oppdragsgivere, agenter, kontraktspartnere, forvaltere eller på annen måte, og ved eller gjennom 
forvaltere, agenter, advokater eller på annen måte, og enten alene eller sammen med andre. 

3.25. Å gjøre alle slike andre ting som Selskapet kan anse som formålstjenlige eller å bidra til å oppnå noen 
av Selskapets mål. 

3.26. Å bevirke at Selskapet blir registrert eller anerkjent i alle deler av verden utenfor Irland. 

3.27. Hver av Selskapets tilknyttede fullmakter (enten de er nummerert eller ikke) skal tolkes og utøves som 
tilknyttet Selskapets formål, men de skal være adskilt fra hverandre og rangere likt med til enhver 
annen tilknyttet fullmakt. 

Og det erklæres herved at ordet selskap (unntatt der det brukes som referanse til dette Selskapet) i 
denne bestemmelsen skal anses å omfatte alle partnerskap eller andre organer av personer, enten det 
er registrert eller ikke registrert som selskap. 

4. Medlemmenes ansvar er begrenset. 

5. Den autoriserte aksjekapitalen i Selskapet er to tegningsaksjer hver på € 1 og 1.000.000.000.000 
uklassifiserte deltakende aksjer uten noen pålydende verdi. Den minste utstedte aksjekapitalen i 
Selskapet er € 2 eller tilsvarende i annen valuta. Selskapets maksimalt utstedte aksjekapital er € 
1.000.000.000.000 eller tilsvarende i annen valuta. 
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VI, de respektive personene hvis navn og adresser er tegnet, ønsker å inngå i et Selskap i medhold av dette 
Stiftelsesdokumentet, og vi er enige om å tegne det antall aksjer i Selskapets kapital som er angitt overfor våre 
respektive navn. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Navn, adresser og beskrivelser av 
stiftere 

Antall aksjer tegnet av hver stifter 

______________________________________________________________________________________ 

 
Goodbody Subscriber One Limited     En 
International Financial Services Center, 
North Wall Quay, 
Dublin 1. 

 

 
Goodbody Subscriber Two Limited     En 
International Financial Services Center, 
North Wall Quay, 
Dublin 1. 

 

Totalt        To  

______________________________________________________________________________________ 

 

Datert den  dag i 

 

Bevitnelse av de ovenstående signaturene: 

 

 
 
International Financial Services Center 
North Wall Quay 
Dublin 1 
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SELSKAPSLOVEN 2014 

ET ALLMENNAKSJESELSKAP 

ET INVESTERINGSSELSKAP MED VARIABEL KAPITAL 

ET PARAPLYFOND MED ADSKILT ANSVAR MELLOM UNDERFOND 

 

VEDTEKTER  

AV 

PARETO PUBLIC LIMITED COMPANY 

______________________________________________________________________________________ 
 

DEL I – INNLEDENDE 

1. TOLKNING 

1.1. Uttrykk i disse Vedtektene som refererer til skriftlighet skal, med mindre det fremgår at det er ment 
annerledes, tolkes som å inkludere referanser til trykking, litografi, fotografering og andre former for å 
representere eller reprodusere ord i synlig form. Uttrykk i disse Vedtektene som refererer til utferdigelse 
av ethvert dokument, skal omfatte en hvilken som helst måte å utferdige det, enten med segl eller for 
hånd. 

1.2. Med mindre det er spesifikt definert heri eller i Vedlegg 1, eller med mindre annet fremgår av 
sammenhengen, skal ord eller uttrykk i disse Vedtektene ha samme betydning som i Selskapsloven, 
dog unntatt eventuelle lovhjemlede endringer av denne som ikke er i kraft når disse Vedtektene blir 
bindende for Selskapet. 

1.3. Innholdsfortegnelsen, overskrifter og billedtekster som er inkludert i disse Vedtektene, er utelukkende 
satt inn som referanse og skal ikke anses som en del av, eller påvirke konstruksjonen eller tolkningen 
av disse Vedtektene. 

1.4. Referanser i disse Vedtektene til enhver lovbestemmelse eller deler eller forskrifter i slike, skal bety at 
en slik lovbestemmelse, del eller forskrift som angitt kan bli endret fra tid til annen og slik den gjelder på 
det aktuelle tidspunktet. 

1.5. I disse Vedtektene skal den maskuline kjønnsbetegnelsen inkludere hunkjønn og intetkjønn og 
omvendt, og entall skal inkludere flertall og omvendt, og ord som betegner personer skal inkludere 
firmaer eller selskaper. Ordene inkluderer og omfatter betyr inkluderer og omfatter uten å begrense 
den allmenne betydningen av de foregående ordene. 

1.6. Referanser i disse Vedtektene til euro eller € er til den valuta som for tiden benyttes av Den europeiske 
union (EU) og referanser til USD skal bety den valuta som for tiden benyttes av USA. Referanser til 
disse valutaene inkluderer eventuell etterfølgende valuta for henholdsvis EU eller USA. 

 
DEL II – AKSJEKAPITAL, PARAPLYFOND OG RETTIGHETER 

2. AKSJEKAPITAL  
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Den autoriserte aksjekapitalen i Selskapet er to tegningsaksjer hver på € 1 og 1.000.000.000.000 
uklassifiserte deltakende aksjer uten noen pålydende verdi. Den minste utstedte aksjekapitalen i 
Selskapet er € 2 eller tilsvarende i annen valuta. Selskapets maksimalt utstedte aksjekapital er 
€ 1.000.000.000.000 eller tilsvarende i annen valuta. 

3. PARAPLYFOND 

Selskapet er et paraplyfond bestående av egne porteføljer av eiendeler og forpliktelser som kan 
henføres til disse, heri betegnet som Fond, slik de er nærmere beskrevet i Punkt 9 i Vedlegg 2 som 
andeler blir utstedt i henhold til. Hvert fond kan omfatte en eller flere klasser eller serier av andeler. 

4. UTSTEDELSE AV ANDELER 

4.1. Andeler kan utstedes som fullt innbetalt eller delvis innbetalt og skal ikke ha pålydende verdi. 

4.2. Beløpet som utgjør Selskapets innbetalte andelskapital skal til enhver tid være lik Selskapets Netto 
Aktivaverdi. 

4.3. Styret kan fra tid til annen utstede brøker av andeler. Uavhengig av hva Vedtektene måtte inneholde, 
kan innehaveren av en brøkdel av en andel ikke utøve noen stemmerett for en slik andel. 

4.4. Tegningsaksjer skal bare utstedes til pålydende verdi. 

4.5. Styret kan utstede noen av de uklassifiserte andelene som deltakende andeler i et Fond med slike 
rettigheter eller restriksjoner som Styret kan beslutte. Styret kan etablere åpne, lukkede og begrensede 
likviditetsfond med forhåndsgodkjennelse fra den Kompetente Myndighet. Styret kan utstede mer enn 
én klasse (eller serie av klasse) av andeler som deltar i et fond. Bestemmelsene i punktene 2 til 8 i 
vedlegg 2 skal regulere vilkårene og betingelsene for utstedelse av andeler. 

4.6. Ved tildeling og utstedelse av andeler kan Styret pålegge restriksjoner på overførbarhet eller 
avhendelse av andelene slik Styret anser for å være i beste interesse for Andelseierne som helhet. 

4.7. Styret kan helt etter eget skjønn nekte å akseptere enhver søknad om andeler i Selskapet eller godta 
enhver søknad helt eller delvis. 

4.8. Styret er generelt og ubetinget autorisert til å utøve alle Selskapets fullmakter til å tildele relevante 
verdipapirer, herunder brøkdeler av disse, (som definert for dette formålet Selskapslovens § 1021) inntil 
et beløp som er lik det beløpet som ennå ikke er utstedt av Selskapets autoriserte andelskapital. 

4.9. Tegningsaksjer som utelukkende er utstedt med det ene formål å registrere Selskapet, kan overføres til 
investorer som søker om andeler i løpet av den relevante Første Tilbudsperiode, og før utløpet av 
denne Første Tilbudsperiode kan de bli omklassifisert som deltakende andeler. 

4.10. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i disse Vedtektene, i samsvar med kravene fra den 
Kompetente Myndighet og der det tillates i det relevante Vedlegget, kan Styret utstede andeler i serie 
(som kan utstedes til et fast beløp per Andel og innløses til sin egen Netto Aktivaverdi per andel) for 
formålet å kunne gjøre separat beregning av resultatgebyrer (eller tilsvarende), og referanse til klasse 
eller klasser i disse Vedtektene, vil bli tolket i henhold til dette, inkludert, uten begrensning, det som 
gjelder tegninger, innløsninger og utdelinger. Slike serier kan konsolideres eller konverteres til andre 
serier av Andeler i samme Fond eller angis i Prospektet eller det relevante Tillegget. 

4.11. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i disse Vedtektene der Selskapet er pålagt å betale skatt 
som følge av at det gjøres utbetaling til en Andelseier, har Selskapet rett til å trekke et beløp tilsvarende 
skatten som kan henføres til denne betalingen fra utbetalingen som skal gjøres til Andelseieren. 

5. VARIASJON AV RETTIGHETER 
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5.1. Når andelskapitalen er delt inn i ulike andelsklasser, kan rettighetene knyttet til enhver klasse varieres 
eller oppheves med skriftlig samtykke fra Andelseiere som besitter tre fjerdedeler av antall utstedte 
andeler i denne klassen eller ved godkjenning av en særskilt beslutning vedtatt på en separat 
generalforsamling for Andelseiere av andelene i klassen, og kan varieres slik eller oppheves, enten 
mens Selskapet er i vanlig drift eller under likvidasjon eller når det overveies en likvidasjon. 
Beslutningsdyktig antall på en slik separat generalforsamling, dersom det ikke er et utsatt møte, skal 
være to personer som er til stede personlig eller ved fullmektig og besitter eller representerer minst en 
tredjedel av nominell verdi av de utstedte andelene i den aktuelle klassen, og beslutningsdyktig antall 
ved et utsatt møte skal være en person som eier aksjer i den aktuelle klassen eller hans fullmektig.  

5.2. De rettigheter som tildeles Andelseierne av andeler i en klasse utstedt med fortrinnsrett eller andre 
rettigheter, skal ikke, med mindre annet fremgår av disse Vedtektene eller vilkårene for utstedelsen av 
andelene i denne klassen, anses å være variert ved dannelsen eller utstedelse av ytterligere andeler 
som rangerer på samme nivå eller underordnet disse. 

6. STIFTELSER ANERKJENNES IKKE 

Unntatt dersom det er lovpålagt, skal ingen person bli anerkjent av Selskapet som å besitte en Andel 
for en stiftelse, og Selskapet skal ikke være bundet av eller tvunget til på noen måte å anerkjenne (selv 
om det er varslet om det) enhver skjellig, betinget, fremtidig eller delvis interesse i en Andel eller noen 
interesse i en brøkdel av en Andel eller (unntatt der annet fremgår av disse Vedtektene eller ved lov) 
alle andre rettigheter knyttet til enhver Andel, bortsett fra Andelseierens absolutte rett til hele Andelen. 
Dette utelukker ikke at Selskapet kan kreve at Andelseiere eller en som får overført andeler til seg gir 
selskapet opplysninger om det reelle eierskapet til enhver andel når Selskapet har rimelig grunn til å be 
om slik informasjon. 

7. TILKJENNEGIVELSE AV INTERESSER 

7.1. Uavhengig av bestemmelsene i det umiddelbart foregående punkt, kan Styret til enhver tid og fra tid til 
annen, hvis de etter eget skjønn anser det for å være i selskapets interesse å gjøre det, varsle 
Andelseieren eller Andelseierne av en hvilken som helst andel (eller noen av dem) med krav om at slik 
Andelseier eller Andelseiere skal underrette Selskapet skriftlig innen en frist som kan spesifiseres i et 
slik varsel (som ikke skal være mindre enn tjueåtte dager fra varselet blir gitt) med fullstendige og 
nøyaktige opplysninger om alle eller noen av følgende saker, nemlig: 

7.1.1. hans interesse i slik andel; 

7.1.2. dersom hans interesse i andelen ikke utgjør det hele og fullstendige eierskapet til den, skal 
interessene til alle personer som har et reelt eierskap til eller interesse i andelen oppgis 
(forutsatt at en felles Andelseier ikke skal være forpliktet til å gi opplysninger om interesser til 
personer i andelen som bare oppstår gjennom en annen felles Andelseier); og 

7.1.3. ethvert arrangement (enten juridisk bindende eller ikke) inngått av ham eller enhver person 
som har noe reelt eierskap eller interesse i andelen hvorved det er blitt avtalt eller foretatt 
eller Andelseieren av slik andel kan bli pålagt å overføre andelen eller noen interesse i denne 
til en annen person (bortsett fra en felles Andelseier av andelen) eller å forholde seg i 
tilknytning til noe møte i Selskapet eller en hvilken som helst andelsklasse i Selskapet på en 
bestemt måte eller i samsvar med ønsker eller instruksjoner fra noen annen person (annet 
enn en person som er en felles Andelseier av en slik andel). 

7.2. Dersom den personen som i medhold av et varsel etter punkt 7.1 er angitt å ha noe reelt eierskap til en 
andel eller den person til fordel for hvem Andelseier (eller annen person som har et reelt eierskap til 
andelen) har inngått noe arrangement med som beskrevet i punkt 7.1.3, er et foretak, en stiftelse, et 
selskap eller en annen slags juridisk enhet eller sammenslutning av enkeltpersoner og/eller enheter, 
kan Styret når som helst og fra tid til annen, hvis de helt etter eget skjønn anser det for å være til 
Selskapets beste å gjøre det, gi Andelseieren eller Andelseierne av en slik andel (eller noen av dem) et 
varsel som krever at en slik Andelseier eller Andelseiere skal underrette Selskapet skriftlig innen en frist 
som kan spesifiseres i et slik varsel (som ikke skal være mindre enn tjueåtte dager fra varselet blir gitt) 
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med fullstendige og nøyaktige opplysninger om navn og adresser for de fysiske personer som 
kontrollerer (enten direkte eller indirekte og gjennom et hvilket som helst antall instrumenter, enheter 
eller arrangementer) det reelle eierskapet til alle andeler, interesser, enheter eller annen form av 
eierskap til slikt foretak, slik stiftelse, selskap eller annen enhet eller sammenslutning, uansett hvor 
dette er inkorporert, registrert eller har sin adresse, eller uansett hvor slike fysiske personer har sitt 
bosted, forutsatt at dersom det på alle punkter i en slik eierskapskjede skal klargjøres til Styrets 
tilfredsstillelse at det reelle eierskapet til en hvilken som helst andel liger hos et foretak der 
aksjekapitalen er notert eller handlet på en bona fide aksjebørs, et unotert verdipapirmarked eller OTC-
verdipapirmarked, skal det ikke være nødvendig å oppgi detaljer om de fysiske personene som har den 
endelige kontrollen over det reelle eierskapet til andelene til et slikt foretak. 

7.3. Styret kan, dersom de finner det hensiktsmessig, gi varsler i henhold til punkt 7.1 og 7.2 samtidig, 
basert på at varselet som gis i medhold av punkt 7.2 er betinget av at visse fakta blir gitt i henhold til et 
varsel som er gitt i medhold av punkt 7.1. 

7.4. Styret kan kreve (før eller etter mottak av eventuelle skriftlige detaljer i henhold til dette punktet) at slike 
detaljer skal bekreftes ved lovfestet erklæring. 

7.5. Styret kan levere alle varsler i medhold av vilkårene i dette punktet uavhengig av om den Andelseieren 
som skal varsles, kan være død, konkurs, insolvent eller på annen måte handlingsudyktig, og ingen slik 
handlingsudyktighet eller utilgjengelighet av informasjon eller ulemper eller vansker med å oppnå dette 
skal være en tilfredsstillende grunn for manglende overholdelse av et slikt varsel, forutsatt at dersom 
Styret helt etter eget skjønn anser at dersom det er hensiktsmessig kan de frafalle kravet om slik 
overholdelse helt eller delvis for ethvert varsel som er avgitt etter dette punktet vedrørende en andel i 
tilfeller der det foreligger bona fide utilgjengelighet til informasjon eller reelle vansker eller der de ellers 
anser det for å være hensiktsmessig, men intet slikt frafall skal på noen måte skape presedens eller på 
noen måte påvirke andre tilfeller av manglende overholdelse som ikke frafalles, enten av den berørte 
Andelseieren eller enhver annen felles Andelseier eller av enhver annen person som kan varsles til 
enhver tid. 

7.6. Med det formål å fastslå hvorvidt vilkårene for ethvert varsel som fremsettes etter dette punktet skal 
være oppfylt, skal Styrets beslutning i denne forbindelse være endelig og avgjørende og skal være 
bindende for alle interesserte. 

8. BETALING AV PROVISJON 

Selskapet kan utøve de fullmaktene til å betale provisjoner som fremgår av Selskapsloven. I medhold 
av bestemmelsene i Selskapsloven og disse Vedtektene, kan slike provisjoner gjøres opp ved betaling 
av kontanter eller ved tildeling av fullt innbetalte andeler eller delvis på en måte og delvis på den andre 
måten. Ved alle utstedelser av andeler kan Selskapet også betale slik meglerprovisjon som kan være 
lovlig. 

 
DEL III – INNLØSNING OG VEKSLING AV ANDELER 

9. RETT TIL INNLØSNING 

Ettersom Selskapet er et investeringsselskap som kan etablere åpne, lukkede og Fond med begrenset 
likviditet, skal Andelseiere som tegner andeler i åpne Fond og Fond med begrenset likviditet, ha rett til 
å kreve at Selskapet skal innløse deres andeler i samsvar med vilkårene som er angitt i punktene 12 til 
16 i Vedlegg 2.  

10. RETT TIL VEKSLING 

Andelseiere skal ha rett til å veksle alle eller noen av sine andeler i samsvar med vilkårene i punkt 10 i 
vedlegg 2. 

 
DEL IV – ANDELSSERTIFIKATER/TEGNINGSRETTER 
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11. BEKREFTELSE AV EIERSKAP/ANDELSSERTIFIKATER 

11.1. Alle Andelseiere skal motta skriftlig bekreftelse på eierskap vedrørende hans besittelse av andeler i 
løpet av et tidsrom som Styret kan beslutte fra tid til annen (som angitt i Prospektet) etter mottak av 
betaling for de aktuelle andelene og nødvendig dokumentasjon eller fremsettelse av en overføring (eller 
i løpet av et annet tidsrom som angitt i vilkårene for utstedelse) og en slik bekreftelse kan sendes til 
Andelseiere med vanlig post, telefaks, elektronisk eller på annen måte som er i samsvar med kravene 
fra den Kompetente Myndighet, slik Styret kan ha besluttet . Selskapet skal ikke være bundet til å 
registrere mer enn fire personer som felles Andelseiere av en andel (unntatt når det gjelder eksekutorer 
eller bostyrere for et avdødt medlem). Uavhengig av andre bestemmelser i disse Vedtektene, og med 
mindre Styret bestemmer noe annet, har ingen Andelseier rett til å kreve eller motta et andelssertifikat 
for andeler i Selskapet. Andelssertifikater (hvis slike utstedes) skal undertegnes av Depotmottakeren. 
For å bli innført i Registret, må en søker eller overtakende part søke om eller erverve andeler til en 
verdi av minst det minste tegningsbeløpet som kreves av den Kompetente Myndighet, bekrefte at de er 
en Kvalifisert Investor og attestere at de er kjent med de risikoer som er involvert i den foreslåtte 
investeringen og det faktum at slike investeringer har et iboende potensiale til å tape hele beløpet som 
er investert eller, når det gjelder Akkrediterte Investorer, attestere (til selskapets tilfredshet):  

11.1.1. de benytter fritaket fra minimumskrav til regning på 100.000 euro (eller annet slikt beløp som 
angitt av den Kompetente Myndigheten) på grunnlag av at de er en Akkreditert Investor; 

11.1.2. de er kjent med at hvert Fond utelukkende markedsføres til Kvalifiserte Investorer som 
normalt er underlagt et minimumskrav til tegning på 100.000 euro (eller annet slikt beløp som 
angitt av den Kompetente Myndigheten); 

11.1.3. de er kjent med risikoen som er involvert i den foreslåtte investeringen og 

11.1.4. de er kjent med det iboende potensialet i slike investeringer til å tape hele beløpet som blir 
investert. 

12. SALDO- OG VEKSLINGSSERTIFIKATER 

12.1. Dersom noen av andelene som inngår i et Andelssertifikat innløses, overføres eller veksles, skal det 
gamle sertifikatet kanselleres og erstattes med et nytt sertifikat for gjenværende antall slike andeler 
som skal utstedes uten kostnad. 

12.2. Dersom to eller flere sertifikater representerer andeler som en Andelseier besitter i én klasse, kan disse 
på hans anmodning bli kansellert og erstattet med ett enkelt nytt sertifikat for slike Andeler som 
utstedes uten kostnad, med mindre styret beslutter noe annet. Dersom en Andelseier ønsker å levere 
inn et andelssertifikat som representerer Andeler han besitter, og anmoder Selskapet om i stedet å 
utstede to eller flere andelssertifikater som representerer disse andelene i det forholdet han 
spesifiserer, kan Styret etterkomme en slik forespørsel dersom de anser det som hensiktsmessig. 

13. TEGNINGSRETTER TIL ANDELER 

Styret kan utstede warrants (heretter kalt tegningsretter til andeler) som angir at innehaveren har rett 
til andelene som er spesifisert i disse, og kan ved hjelp av kuponger eller på annen måte sørge for 
betaling av fremtidig utbytte på andelene som inngår i slike tegningsretter. Styret kan beslutte og fra tid 
til annen endre vilkårene for utstedelse av tegningsretter i henhold til bestemmelsene i § 1019 i 
Selskapsloven 2014. Styret kan også beslutte og fra tid til annen endre vilkårene for at innehaveren av 
en tegningsrett skal være berettiget til å motta meldinger om og delta i og stemme på 
generalforsamlinger eller å ha rett til å være med på å kreve ekstraordinære generalforsamlinger, samt 
for å innlevere tegningsretter og få Andelseierens navn innført i Registret vedrørende som er spesifisert 
i disse i henhold til bestemmelsene i § 1019 i Selskapsloven 2014. I samsvar med disse betingelsene 
og disse Vedtektene skal innehaveren av en tegningsrett for andeler være medlem i Selskapet fullt og 
helt. Innehaveren av en tegningsrett skal inneha en slik tegningsrett underlagt de vilkår som gjelder til 
enhver tid med hensyn til tegningsretter, enten vilkårene er etablert før eller etter utstedelsen av slik 
tegningsrett. Hver tegningsrett for andeler skal utstedes under Segl i samsvar med punkt 85. 
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14. ERSTATNING AV ANDELSSERTIFIKATER OG TEGNINGSRETTER FOR ANDELER 

Hvis et andelssertifikat eller en tegningsrett er blitt uleselig, utslitt, tapt, stjålet eller ødelagt, kan det bli 
erstattet på slike vilkår (om noen) vedrørende dokumentasjon, skadesløshet og betaling av alle 
ekstraordinære kostnader som Selskapet pådrar seg ved undersøkelse av dokumentasjon eller knyttet 
til skadesløsholdelse som Styret kan beslutte, men ellers uten belastning av kostnader og (i tilfelle av 
uleselighet eller slitasje) ved at det gamle sertifikatet eller tegningsretten leveres inn. 

15. ANDRE METODER FOR Å REGISTRERE EIERSKAP 

Ingenting i disse Vedtektene skal utelukke at eierskap til andeler i Selskapet blir registrert på annen 
måte enn skriftlig i samsvar med slike ordninger som fra tid til annen tillates av Selskapsloven og 
godkjennes av Styret. 

 
DEL V – OVERFØRING AV ANDELER 

16. FORM FOR OVERFØRINGSINSTRUMENT 

Med forbehold om eventuelle restriksjoner i disse Vedtektene og vilkår for utstedelse som kan være 
aktuelle, kan andeler som eies av enhver Andelseier overføres ved skriftlig instruks i normal eller vanlig 
form, eller i en annen form som Styret kan godkjenne. 

17. GJENNOMFØRING AV OVERFØRINGSINSTRUKS 

Instruks om overføring av andeler skal utføres av eller på vegne av den overdragende part, med unntak 
av at hvis den berørte andelen (eller en eller flere av de berørte andelene) ikke er fullt innbetalt, skal 
instruksen utføres av eller på vegne av den overdragende part og den overtakende part. Den 
overdragende part skal anses å være Andelseieren inntil den overtakende partens navn er innført i 
registeret som Andelseier.  

18. BETALING AV SKATT VED OVERFØRING 

Styret kan innløse og kansellere en tilstrekkelig andel av den overdragende parts andeler for å betale 
eventuell beskatning som skal betales til de irske skattemyndighetene i forbindelse med overdragelse 
av andeler for en Andelseier som er eller anses å være en Skattbar Irsk Person eller handler på vegne 
av en slik person. 

19. AVSLAG PÅ Å REGISTRERE OVERFØRINGER 

19.1. Styret kan, helt etter eget skjønn og uten å gi noen begrunnelse for det, avslå å registrere enhver 
overføring av Andeler inkludert, men ikke begrenset til, følgende situasjoner: – 

19.1.1. enhver overføring av en andel til en person som ikke er en Tillatt Investor; 

19.1.2. enhver overføring til eller for en mindreårig eller en person med psykisk sykdom; 

19.1.3. enhver overføring med mindre overtakeren av slike andeler etter en slik overføring vil være 
Andelseier av andeler med en verdi etter den på det tidspunkt gjeldende Utstedelsesprisen 
som er lik eller høyere enn Minste beløp ved første gangs tegning; 

19.1.4. enhver overføring i tilfeller hvor overdrageren eller overtakeren som følge av overføringen 
ville besitte mindre enn Minste besittelse av Andeler; 

19.1.5. enhver overføring der det foreligger utestående betaling av skatt; 

19.1.6. enhver overføring til en person eller enhet som ikke gir all nødvendig dokumentasjon mot 
hvitvasking av penger eller består slike kontroller mot hvitvasking av penger som Styret eller 
deres delegat kan bestemme; 
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19.1.7. enhver overføring hvor overtakeren har unnlatt å gi Selskapet eller dets agent enhver 
dokumentasjon som Selskapet eller dets agent med rimelighet kan kreve; 

19.1.8. enhver overføring til en person eller enhet som ikke har gitt Selskapet et utfylt 
søknadsskjema eller som har misligholdt eller forfalsket utsagn i tegningsdokumenter eller 
ikke har gitt opplysninger som forespurt av Selskapet eller dets agent; eller  

19.1.9. enhver overføring med mindre overtakeren har attestert overfor Selskapet at han er en 
Kvalifisert Investor (eller Akkreditert Investor dersom det er tilfellet), at han er kjent med de 
risikoer den foreslåtte investeringen innebærer, og det faktum at det iboende i slike 
investeringer er et potensial til å tape hele beløpet som er involvert.  

19.2. Uten å begrense den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret nekte å anerkjenne en 
overføringsinstruks med mindre overføringsinstruksen er: – 

19.2.1. ledsaget av sertifikatet for andelene som den vedrører (hvis det er utstedt) og annen 
dokumentasjon som Styret med rimelighet kan kreve for å vise at den overdragende part har 
rett til å gjøre overføringen; 

19.2.2. bare for én andelsklasse; 

19.2.3. til fordel for ikke mer enn fire overtakere; og 

19.2.4. innlevert til Kontoret eller på et annet sted som Styret kan angi. 

19.3. Ingen Andelseier kan etablere eller tillate å opprettholde noen heftelse på eller som har innflytelse på 
noen andeler som besittes en slik Andelseier uten samtykke fra Styret. Slikt samtykke kan avslås helt 
etter Styrets eget skjønn uten å angi noen begrunnelse for en slik beslutning. 

20. PROSEDYRE VED AVSLAG 

Dersom Styret nekter å registrere en overføring, skal de innen to måneder etter datoen da anmodning 
om overføring ble innlevert til Selskapet sende en melding om avslaget til den overtakende part. 

21. LUKKING AV OVERFØRINGSBØKER 

Registrering av overføringer av andeler eller overføring av enhver andelsklasse kan bli utsatt ved slike 
tidspunkter og for slike tidsrom (ikke mer enn 30 dager i hvert år) som Styret kan bestemme. 

22. REGISTRERINGSGEBYR 

Et gebyr kan bli belastet for registrering av ethvert overføringsinstrument eller annet dokument som 
vedrører eller påvirker eierskapet til en andel. 

23. RETENSJON AV OVERFØRINGSINSTRUMENTER 

Selskapet har rett til å beholde alle overføringsinstrumenter som blir registrert, men 
overføringsinstrumenter som Styret avslår å registrere, skal returneres til den som har levert det inn når 
det gis melding om avslaget. 

24. FRAFALLELSE AV TILDELING 

Ingenting i disse Vedtektene skal utelukke at Styret benytter en frafallelse av tildeling av andeler fra den 
som har fått dem tildelt, til fordel for en annen person, forutsatt at denne andre personen er en Tillatt 
Investor. 

25. OBLIGATORISK OVERFØRING AV ANDELER 
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Styret skal ha fullmakt til å sørge for tvangsoverføring av aksjer ervervet av eller på vegne av en person 
som ikke er en Tillatt Investor, eller som ikke har fremlagt overfor Styret dokumentasjon og/eller tilsagn 
for dette slik Styret måtte kreve i henhold til eventuelle begrensninger som er pålagt for overholdelse av 
alle bestemmelser mot hvitvasking av penger som gjelder for Selskapet i samsvar med bestemmelsene 
i punkt 20 i Vedlegg 2.  

 
DEL VI – OVERDRAGELSE AV ANDELER 

26. ANDELSEIERENS DØD 

Dersom en Andelseier dør, vil den eller de overlevende dersom han var en felles Andelseier, og hans 
personlige representanter dersom han var separat Andelseier eller den eneste overlevende av felles 
Andelseiere, skal være de eneste personene Selskapet anerkjenner som å ha noe eierskap til hans 
interesse i Andelene; dog skal ikke noe av dette innholdet frigjøre en avdød Andelseiers bo for noe 
slags ansvar som vedrører andel som han hadde eid i fellesskap. 

27. OVERDRAGELSE VED DØD ELLER KONKURS/MINDREÅRIGE 

Enhver verge for et barn som er Andelseier og enhver kurator eller annen juridisk representant for en 
Andelseier uten rettslig handleevne og enhver person som er berettiget til en andel som følge av en 
Andelseiers dødsfall eller konkurs, kan når det fremlegges slik dokumentasjon som Styret rettmessig 
kan kreve , velge enten å bli Andelseier av andelen eller å foreta slik overføring av den som den 
Andelseieren som er avdød, konkurs eller uten rettslig handleevne kunne ha gjort. Dersom han velger å 
bli Andelseier, skal han underrette Selskapet om dette og gi selskapet eller dets agent enhver 
dokumentasjon og/eller informasjon som Selskapet eller dets agent med rimelighet krever. Dersom han 
velger at en annen person skal bli registrert, skal han avgi en instruks om overføring av andelen til den 
personen. Alt som vedrører overdragelse av andeler i disse Vedtektene om skal gjelde for 
underretningen eller instruksen om overdragelse som om det var et overføringsinstrument som ble 
utført av Andelseieren og dødsfallet, konkursen eller manglende rettslig handleevne ikke hadde 
forekommet. 

28. RETTIGHETER FØR REGISTRERING 

En person som er berettiget til en andel på grunn av dødsfall eller konkurs hos en Andelseier (etter å 
ha levert til Selskapet slik dokumentasjon som Styret med rimelighet kan krever for å vise sitt eierskap 
til andelen) skal ha de rettighetene han ville ha vært berettiget til dersom han var Andelseier, med 
unntak av at han, før han er blitt registrert som Andelseier, ikke har rett til å delta eller stemme på noe 
møte i Selskapet eller på et separat møte for Andelseierne av noen aksjeklasse i Selskapet, slik at 
Styret når som helst kan gi varsel om at en slik person må velge enten å bli registrert eller å overdra 
andelen, og dersom varselet ikke imøtekommes i løpet av nitti dager, kan Styret deretter tilbakeholde 
utbetaling av alle utbytter, bonuser eller andre penger som skal utbetales vedrørende andelen inntil 
kravene i varselet er oppfylt. 

 
DEL VII – ENDRING AV ANDELSKAPITAL 

29. KAPITALFORHØYELSE 

29.1. Fra tid til annen kan selskapet ved vanlig flertallsvedtak øke andelskapitalen med slikt beløp og/eller 
antall som vedtaket skal angi. 

29.2. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven og disse Vedtektene skal de nye andelene utstedes til 
slike personer, på slike vilkår og betingelser og med slike tilknyttede rettigheter og privilegier som styret 
fastsetter. 

30. KONSOLIDERING, UNDERINNDELING OG KANSELLERING AV KAPITAL 

30.1. Selskapet kan ved vanlig flertallsvedtak: 
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30.2. konsolidere og dele inn all eller en del av sin andelskapital i andeler med større beløp; 

30.3. i medhold av Selskapslovens bestemmelser underinndele sine andeler, eller noen av dem, til andeler 
med lavere beløp eller verdi (og slik at vedtaket som medfører at en andel blir delt, kan bestemme at 
mellom eierne av andelene som følger av en slik deling, kan en eller flere av andelene i forhold til de 
øvrige ha slike foretrukne, utsatte eller andre rettigheter eller være underlagt slike restriksjoner som 
Selskapet har fullmakt til å knytte til ikke-utstedte eller nye andeler) ; 

30.4. kansellere andeler som på den dato vedtaket blir gjort, ikke er blitt tatt eller avtalt å bli tatt av noen 
person, og redusere beløpet på den autoriserte andelskapitalen med det beløpet som de kansellerte 
andelene utgjør; eller 

30.5. omdefinere pålydende valuta for enhver andelsklasse. 
 

DEL VIII – GENERALFORSAMLINGER 

31. ÅRLIGE GENERALFORSAMLINGER 

Selskapet skal hvert år holde en generalforsamling som sin ordinære generalforsamling i tillegg til 
eventuelle andre møter i det året, og den skal spesifikt angis som det i møteinnkallingen. Ikke mer enn 
femten måneder skal gå mellom datoen for en ordinær generalforsamling og den neste FORUTSATT 
AT så lenge Selskapet avholder sin første generalforsamling innen 18 måneder etter at det er etablert, 
behøver det ikke avholde den i etableringsåret eller det påfølgende år. Etterfølgende ordinære 
generalforsamlinger skal avholdes en gang hvert år. 

32. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER 

Alle generalforsamlinger bortsett fra årlige ordinære generalforsamlinger skal kalles ekstraordinære 
generalforsamlinger. 

33. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGER 

Styret kan innkalle til generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger kan også innkalles etter 
slik rekvisisjon, eller ved mislighold innkalles av slike rekvirenter, og på den måte som følger av 
Selskapsloven. Hvis det på et tidspunkt ikke er tilstrekkelig mange kapable styremedlemmer til stede i 
landet for å utgjøre et beslutningsdyktig antall, kan ethvert styremedlem eller to Andelseiere innkalle 
ekstraordinær generalforsamling på samme måte så nært som mulig slik generalforsamlinger kan 
innkalles av Styret. 

34. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLINGER 

34.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven om at en generalforsamling kan innkalles med kortere 
varsel, skal en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling som innkalles for å 
gjøre et særskilt vedtak, innkalles med minst tjueen kalenderdagers varsel (i tillegg til innkallings- og 
møtedagen), og alle andre ekstraordinære generalforsamlinger skal innkalles med minst fjorten 
kalenderdagers varsel (i tillegg til innkallings- og møtedagen) 

34.2. Alle innkallinger til generalforsamling skal spesifisere tidspunkt og sted for møtet og, når det gjelder 
særskilte saker, den generelle arten av slike saker. De skal også på rimelig fremtredende plass angi at 
en Andelseier med rett til å delta og stemme har rett til å utnevne en fullmektig til å delta, tale og 
stemme i hans sted samt at en fullmektig ikke behøver å være Andelseier, og tidsfristen for at 
fullmakten skal være mottatt på Selskapets registrerte kontor eller et annet sted i landet som er angitt i 
innkallingen med det formål. Med forbehold om eventuelle restriksjoner som er pålagt noen andeler, 
skal innkallingen gis til alle Andelseiere, til Styrets medlemmer og til Revisorene.  

34.3. Dersom det utilsiktet ikke blir gitt innkalling til en av de personene som er berettiget til å motta slik 
innkalling, eller vedkommende ikke mottar den, skal det ikke medføre at forhandlingene på møtet blir 
ugyldiggjort.. 
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34.4. Dersom en bestemmelse i Selskapsloven krever utvidet varsel for et vedtak, skal vedtaket ikke være 
effektivt (unntatt dersom Styret har besluttet å fremsette det) med mindre varsel om at forslag til dette 
vedtaket er gitt Selskapet Ikke mindre enn tjueåtte dager (eller en slik kortere periode som 
Selskapsloven tillater) før møtet det blir fremsatt i, og Selskapet skal gi Andelseierne varsel om slikt 
vedtak slik det kreves av og i samsvar med bestemmelsene i Selskapsloven. 

 
DEL IX – PROSEDYRE PÅ GENERALFORSAMLINGER 

35. BESLUTNINGSDYKTIGHET PÅ GENERALFORSAMLINGER 

35.1. Ingen andre saker enn utnevnelse av en møteleder skal behandles på en generalforsamling, med 
mindre det er et beslutningsdyktig antall Andelseiere til stede når møtet starter forhandlingene. Unntatt 
som angitt i forbindelse med et utsatt møte, skal to personer som har stemmerett i sakene som skal 
behandles, der hver er Andelseier eller fullmektig for en Andelseier eller en behørig autorisert 
representant for et selskap som er Andelshaver, utgjøre et beslutningsdyktig antall. 

35.2. Dersom et slikt beslutningsdyktig antall ikke er til stede innen en halv time fra det tidspunkt som er 
bestemt for møtet, eller dersom det beslutningsdyktige antallet ikke lenger er til stede under møtet, skal 
møtet bli utsatt til samme dag i den påfølgende uke til samme tid og på samme sted, eller til en annen 
dag, tid og sted som Styret kan bestemme. Dersom det ved et utsatt møte ikke er et slikt 
beslutningsdyktig antall til stede innen en halv time fra det tidspunkt som er bestemt for møtet, skal 
møtet oppløses dersom det er innkalt på annen måte enn ved Styrets beslutning, men dersom møtet 
har vært innkalt etter Styres beslutning skal én person som er som er til stede på møtet og er berettiget 
til å bli talt med i et beslutningsdyktig antall utgjøre et beslutningsdyktig antall. 

36. SÆRSKILTE SAKER 

Alle saker som behandles på en ekstraordinær generalforsamling skal anses for å være særskilte 
saker. Alle saker som behandles på en ordinær generalforsamling, skal også anses som særskilte 
saker, med unntak av vedtak om utbytte, behandling av regnskap, balanse og rapporter fra Styret og 
Revisorer, gjenvalg av avtroppende Revisorer og fastsetting av honorar til Revisorer. 

37. MØTELEDER FOR GENERALFORSAMLINGER 

37.1. Styrets leder skal normalt være møteleder på alle generalforsamlinger i Selskapet. I hans fravær skal 
nestlederen (hvis det finnes en slik) være møteleder. Dersom han også er fraværende, skal et annet 
styremedlem som er utnevnt av Styret, være møteleder. Dersom det ved en generalforsamling innen 
femten minutter etter det tidspunkt som er bestemt for møtet ikke er noen slike personer til stede og 
villig til å lede møtet, skal det av og blant de tilstedeværende styremedlemmene velges en av dem som 
møteleder. Dersom det bare er ett styremedlem til stede og villig til å lede møtet, skal han være 
møteleder. 

37.2. Dersom ingen styremedlemmer er villig til å lede møtet, eller dersom ingen styremedlemmer er til stede 
innen femten minutter etter det tidspunkt det er bestemt for å holde møtet, skal de Andelseierne som er 
til stede (personlig eller ved fullmektig eller representant) og stemmeberettigede velge en av 
Andelseierne (herunder hans fullmektig eller behørig autoriserte representant) som er til stede 
personlig som møteleder. 

38. STYRETS OG REVISORERS RETT TIL Å DELTA PÅ GENERALFORSAMLINGER 

Alle styremedlemmer har rett til, til tross for at han ikke er Andelseier, å delta og tale på alle 
generalforsamlinger og på alle separate møter for Andelseierne av enhver andelsklasse i Selskapet. 
Revisorene har rett til å delta på alle generalforsamlinger og bli hørt om alle saker som behandles på 
møtet som angår dem som Revisorer. 

39. UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLINGER 
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Møtelederen, med samtykke fra et møte der et beslutningsdyktig antall er til stede, kan (og skal, 
dersom det blir bestemt av møtet) utsette møte til et annet tidspunkt (eller på ubestemt tid) og til et 
annet sted, men på et utsatt møte skal det ikke behandles noen andre saker enn de som kunne få en 
korrekt behandling på møtet dersom det ikke hadde blitt utsatt. Når et møte utsettes på ubestemt tid, 
skal tid og sted for det utsatte møtet fastsettes av Styret. Når et møte blir utsatt i fjorten dager eller mer 
eller på ubestemt tid, skal det kalles inn med minst syv kalenderdagers varsel (i tillegg til innkallings- og 
møtedagen) med angivelse av tidspunkt og sted for møtet og den generelle arten av de sakene som 
skal behandles. Bortsett fra i tilfeller som nevnt skal det ikke være nødvendig å sende varsel om et 
utsatt møte. 

40. FASTSETTING AV VEDTAK 

På alle generalforsamlinger skal vedtak som fremlegges for avstemming i møtet avgjøres ved 
håndsopprekking, med mindre det på behørig måte fremsettes krav om skriftlig avstemming enten før 
eller ved erklæring om resultatet av håndsopprekking. Med mindre det kreves slik skriftlig avstemming, 
skal møtelederen erklære at et forslag har blitt vedtatt, enstemmig vedtatt eller vedtatt med et bestemt 
flertall, eller at det er nedstemt eller ikke vedtatt med et bestemt flertall, og registreringen av denne 
erklæringen i protokollen fra møtet skal være avgjørende bevis på dette faktum uten dokumentasjon av 
antall eller andel av stemmene som er registrert til fordel for eller mot vedtaket. Kravet om en skriftlig 
avstemming kan trekkes tilbake før avstemmingen er gjort, men bare med samtykke fra formannen, og 
et krav som trekkes tilbake på denne måten skal ikke medføre at resultatet av en håndsopprekking som 
er erklært før kravet ble fremsatt blir ugyldig. 

41. RETT TIL Å KREVE SKRIFTLIG AVSTEMMING 

41.1. I medhold av bestemmelsene i selskapsloven kan det kreves en skriftlig avstemming: – 

41.1.1. av møtelederen; 

41.1.2. av minst tre tilstedeværende Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som har stemmerett 
på møtet;  

41.1.3. av enhver tilstedeværende Andelseier eller Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som 
representerer andeler med et samlet innbetalt beløp som utgjør minst 10 % av det totale 
beløpet som er innbetalt for alle andelene som har stemmerett på møtet; eller  

41.1.4. av enhver tilstedeværende Andelseier eller Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som 
representerer minst en tiendedel av samtlige stemmeretter til alle Andelseiere som har 
stemmerett på møtet. 

42. GJENNOMFØRING AV SKRIFTLIG AVSTEMMING 

42.1. Med unntak for det som er angitt i punkt 42.2 i disse Vedtektene, skal en avstemming utføres på en slik 
måte som formannen anviser, og han kan utnevne granskere (som ikke behøver å være Andelseiere) 
og fastsette tid og sted for å erklære resultatet av avstemmingen. Resultatet av avstemningen skal 
anses for å være vedtaket fra møtet hvor avstemmingen ble krevd. 

42.2. Dersom det kreves skriftlig avstemming ved valg av møteleder eller ved spørsmål om utsettelse, skal 
den gjennomføres omgående. Dersom det kreves skriftlig avstemning i en annen sak, skal den enten 
gjennomføres omgående eller til slik tid (ikke mer enn tretti dager etter at kravet om skriftlig 
avstemming er fremsatt) og sted som møtelederen kan bestemme. Kravet om skriftlig avstemning skal 
ikke forhindre at møtet fortsetter å behandle enhver annen sak enn den saken kravet gjelder for. 
Dersom det fremsettes krav om skriftlig avstemning før resultatet av en håndsopprekking er erklært og 
kravet så blir behørig trukket tilbake, skal møtet fortsette som om kravet aldri var blitt fremsatt. 

42.3. Det kreves intet varsel om en skriftlig avstemming som ikke blir gjennomført omgående dersom 
tidspunkt og sted hvor den skal tas, blir kunngjort på møtet der kravet fremsettes. I alle andre tilfeller 
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skal det gis minst syv kalenderdagers varsel (i tillegg til innkallings- og møtedagen) om tidspunkt og 
sted hvor den skriftlige avstemmingen skal gjennomføres. 

43. ANDELSEIERNES STEMMER 

43.1. Stemmer kan avgis enten personlig eller ved fullmektig. Med forbehold om eventuelle rettigheter eller 
restriksjoner som for tiden knyttet til enhver klasse eller klasser av andeler: – 

43.1.1. Ved en håndsopprekking skal hver Andelseier som er til stede personlig eller ved fullmektig, 
ha én stemme, og eiere av Tegningsaksjer som er til stede personlig eller ved fullmektig skal 
ha én stemme for alle Tegningsaksjer som er utstedt. 

43.1.2. Ved en håndsopprekking skal hver Andelseier som er til stede personlig eller ved fullmektig, 
ha én stemme, og eiere av Tegningsaksjer som er til stede personlig eller ved fullmektig skal 
ha én stemme for alle Tegningsaksjer som er utstedt. Ved en skriftlig avstemming skal hver 
Andelseier som er til stede personlig eller ved fullmektig ha én stemme for hver andel som 
han eier, og hver eier av en Tegningsaksje som er til stede personlig eller ved fullmektig, skal 
ha én stemme for sin beholdning av Tegningsaksjer. 

43.1.3. Ved en skriftlig avstemming blant alle Andelseierne, der det eksisterer mer enn én 
andelsklasse, kan stemmerettene til slike Andelseiere justeres etter Styrets skjønn på en slik 
måte som bestemt av Styret, for å reflektere den seneste beregnede prisen Selskapet kan 
innløse andelene i hver av de aktuelle klassene for. Ved en skriftlig avstemming blant alle 
Andelseierne, der det eksisterer mer enn én andelsklasse, kan stemmerettene til slike 
Andelseiere justeres etter Styrets skjønn på en slik måte som bestemt av Styret, for å 
reflektere den seneste beregnede prisen Selskapet kan innløse andelene i hver av de 
aktuelle klassene for. 

43.2. En eller flere Andelseiere som har en brøkdel av en aksje, kan ikke utøve noen stemmerett, uansett om 
det er ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming, for en slik brøkdel av en aksje. 

44. SKRIFTLIGE VEDTAK 

Et skriftlig vedtak som gjøres av eller på vegne av hver Andelseier som ville ha vært berettiget til å 
stemme over det dersom det hadde blitt foreslått på et møte der han var tilstede, skal ha sammen 
virkning som om det var blitt vedtatt på en generalforsamling som var behørig innkalt og avholdt, og det 
kan bestå av flere instrumenter i samme form som hvert blir utført av eller på vegne av en eller flere 
Andelseiere. I tilfelle det er et selskap kan et skriftlig vedtak undertegnes på selskapets vegne av et 
styremedlem eller styrets sekretær, eller av dets behørig utpekte advokat eller behørig bemyndigede 
representant. 

45. MØTELEDERENS DOBBELTSTEMME 

Dersom det er likt stemmetall, enten ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemning, skal 
møtelederen for møtet der håndsopprekkingen finner sted eller der det kreves skriftlig avstemming, ha 
rett til å avgi en ekstra stemme i tillegg til andre stemmer han måtte ha. 

46. STEMMEGIVNING AV FELLES ANDELSEIERE 

Dersom en andel eies i fellesskap av flere Andelseiere, skal stemmen fra den som er har høyest 
ansiennitet, enten personlig eller ved fullmektig, som avgir stemme, aksepteres for en slik andel, og de 
andre felles Andelseiernes stemmer skal forkastes. For dette formålet skal ansiennitet bestemmes av 
den rekkefølgen navnene på Andelseierne er oppført i Registeret for andelen. 

47. STEMMEGIVNING AV HANDLINGSUDYKTIGE ANDELSEIERE 

Et medlem med psykisk sykdom, eller for hvem en kjennelse har blitt avgitt av en domstol som har 
jurisdiksjon (enten i Staten eller andre steder) i saker som angår psykisk lidelse, kan stemme, både ved 
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håndsopprekking og ved skriftlig avstemming, gjennom sin komité, forvalter, verge eller annen person 
utnevnt av denne domstolen, og enhver slik komité, forvalter, verge eller annen person kan avgi 
stemme ved fullmektig ved håndsopprekking og ved skriftlig avstemming. Dokumentasjon som er 
tilfredsstillende for Styret vedrørende myndigheten til den personen som krever å utøve stemmerett 
skal deponeres på Kontoret eller på et annet sted som er angitt for deponering av fullmakter i henhold 
til disse Vedtektene, ved det tidspunkt som Styret kan bestemme før det fastsatte tidspunkt for å 
avholde møtet eller det utsatte møtet der stemmeretten skal utøves, og dersom dette ikke oppfylles 
skal stemmeretten ikke kunne utøves. 

48. BEGRENSNING AV STEMMERETT 

48.1. Dersom Styret til noe tidspunkt beslutter at en Spesifisert Hendelse (som definert i punkt 48.5 i disse 
Vedtekter) skal ha inntruffet i tilknytning en andel eller andeler, kan Styret meddele dette til 
Andelseieren eller Andelseierne av denne andelen eller disse andelene. Etter at en slik meddelelse er 
gitt (i disse Vedtektene referert til som et varsel om begrensning) har ingen Andelseier eller 
Andelseiere av andelen eller andelene som er angitt i et slikt varsel om begrensning rett til å delta eller 
stemme på enhver generalforsamling, enten personlig eller ved fullmektig, så lenge et slikt varsel om 
begrensning forblir i kraft. 

48.2. Et varsel om begrensning skal kanselleres av Styret så snart det er rimelig mulig å gjøre det, men i alle 
tilfeller ikke før førtiåtte timer etter at Andelseier eller Andelseiere som er berørt har rettet opp det 
misforholdet som har medført at den Spesifiserte Hendelsen har inntruffet. En varsel om begrensning 
skal automatisk opphøre å ha virkning for enhver andel som overføres når den aktuelle overføringen 
blir registrert, dog under forutsetning av at et varsel om begrensning ikke skal opphøre å ha virkning 
ved en overføring der det ikke skjer noen endring i det reelle eierskapet av andelen, og for dette formål 
skal det antas at ingen slik endring har skjedd når et overføringsskjema for andelen som legges frem 
for registrering har blitt stemplet med redusert stempelavgift på grunnlag av at den overdragende eller 
overtakende part hevder å være berettiget til slik redusert avgift fordi overføringen ikke innebærer 
endring av reelt eierskap. 

48.3. Styret skal sørge for at det blir lagt inn et notat i Registeret mot navnet på en Andelseier eller 
Andelseiere som har blitt meddelt et varsel om begrensning. Notatet skal angi antall andeler som er 
spesifisert i slikt varsel om begrensning, og Styret skal sørge for at et slikt notat blir slettet når slikt 
varsel om begrensning kanselleres eller faller bort. 

48.4. Alle Styrets beslutninger og alle varsler de meddeler i medhold av bestemmelsene i disse Vedtekter 
skal være avgjørende overfor Andelseieren eller Andelseierne av enhver aksje, og gyldigheten av 
ethvert varsel som meddeles av Styret i medhold av bestemmelsene i disse Vedtekter, skal ikke 
kunnes trekkes i tvil av noen som helst personer. 

48.5. For formålet med disse Vedtektene skal uttrykket Spesifisert Hendelse i tilknytning til enhver andel 
bety at Andelseieren noen av Andelseierne av denne andelen ikke overholder, til Styrets tilfredshet, alle 
eller noen av betingelsene i punkt 7 vedrørende ethvert varsel eller varsler som er meddelt ham eller 
noen av dem i medhold av dette punktet. 

49. TID FOR INNVENDINGER MOT AVSTEMNING 

Det skal ikke reises noen innvendinger mot kvalifiseringen av noen av de stemmeberettigede, bortsett 
fra på møtet eller det utsatte møtet der stemmen det er innvendinger mot blir avgitt, og alle stemmer 
som ikke underkjennes på et slikt møte skal være gyldige. Enhver slik innvending avgitt i rett tid skal 
henvises til møtelederen, hvis avgjørelse skal være endelig og avgjørende. 

50. UTNEVNELSE AV FULLMEKTIG 

Alle Andelseiere som har rett til å delta og stemme på en generalforsamling kan utnevne en fullmektig 
til å delta, tale og stemme på hans vegne. Instrumentet som utnevner en fullmektig skal være skriftlig i 
enhver vanlig form eller i en annen form som Styret kan godkjenne, og det skal avgis av eller på vegne 
av Andelseieren. Signaturen på et slikt instrument behøver ikke bevitnes. Et foretak kan avgi et 



M-16150419-9 23  

fullmaktsskjema under sitt vanlige segl eller signert av en behørig bemyndiget tjenestemann. En 
fullmektig behøver ikke være Andelseier. 

51. FORETAK SOM OPPTRER VED REPRESENTANTER PÅ MØTER 

Ethvert foretak som er Andelseier kan ved vedtak i sitt styre eller et annet styrende organ bemyndige 
den personen de anser egnet til å fungere som sin representant på ethvert møte i Selskapet eller i en 
hvilken som helst klasse av Andelseiere i Selskapet, og den personen som er bemyndiget på denne 
måten har rett til å utøve de samme rettighetene på vegne av foretaket han representerer som foretaket 
kunne utøve dersom det var en individuell Andelseier. 

52. DEPONERING AV FULLMAKTSINSTRUMENTER 

52.1. Instrumentet som utnevner en fullmektig og alle bemyndigelser det er utferdiget under, eller en kopi 
som er notarialbekreftet eller på annen måte godkjent av Styret, skal deponeres på Kontoret eller (etter 
Andelseierens valg) på et annet slikt sted eller steder (hvis noen) som kan være spesifisert for dette 
formålet, i eller i form av varsel om innkalling til møtet eller det utsatte møtet, på et slikt tidspunkt og på 
en måte som bestemmes av Styret før tidspunktet for møtet eller det utsatte møtet eller (i tilfelle en 
skriftlig avstemming ikke gjennomføres på eller på samme dag som møtet eller det utsatte møtet) for å 
gjennomføre avstemmingen der det skal brukes, og ved mislighold skal det ikke behandles som gyldig . 
Dersom et fullmaktsinstrument som er knyttet til mer enn ett møte (herunder enhver utsettelse av 
møter) én gang har blitt levert slik til et møte, skal ikke kreves at det leveres igjen for eventuelle 
etterfølgende møter som det er knyttet til. 

52.2. Uavhengig av alt innhold i disse Vedtektene, knyttet til enhver andel, kan Styret fra tid til annen tillate at 
utnevnelser av fullmektiger kan gjøres med elektroniske midler (inkludert uten begrensning ved 
elektronisk kommunikasjon generert og sendt av Andelseiere til Selskapet eller dets agent via et 
nettsted for dette formålet ved bruk av identifikasjonsnumre som kommuniseres fra eller på vegne av 
Selskapet til hver Andelseier) på en slik måte eller form og underlagt slike vilkår, betingelser eller 
begrensninger som styret i medhold av og i samsvar med Selskapsloven kan bestemme eller 
godkjenne fra tid til annen helt etter eget skjønn. Med forbehold for det foranstående skal selskapet og 
dets Styre, sekretær eller ansatte ikke være pålagt å godta eller motta noe instrument som utnevner en 
fullmektig i samsvar med disse Vedtektene før Styret har orientert Andelseieren (i henhold til vilkår og 
betingelser for elektronisk kommunikasjon eller på annen måte) skriftlig om hvilken måte, form og 
begrensninger (hvis noen) som gjelder for å gjøre en slik utnevnelse. Styret kan foreskrive hvilken 
metode som skal brukes for å bestemme til hvilket tidspunkt en slik utnevnelse av fullmektig skal anses 
som mottatt av Selskapet. Styret kan behandle enhver slik utnevnelse som påstås å være eller er 
uttrykt å bli sendt på vegne av en Andelseier som tilstrekkelig dokumentasjon for at den personen som 
sender instruksjonen har myndighet til å sende den på vegne av denne Andelseieren. 

For formålet av disse Vedtektenes punkt 50 skal det sted hvor utnevnelsen av fullmakt skal leveres av 
Andelseieren være slikt nummer eller adresse (inkludert nummer eller adresse som brukes til 
kommunikasjon ved hjelp av elektronisk post eller annen elektronisk kommunikasjon) til Selskapet som 
meddelt av Styret til Andelseierne, enten i form av vedlegg til møteinnkallingen eller på annen måte. 

53. EFFEKT AV FULLMAKTSINSTRUMENTER 

Deponering av et fullmaktsinstrument for et møte eller et utsatt møte skal ikke utelukke at en Andelseier 
selv kan møte og stemme på møtet eller ved enhver utsettelse av det. Instrumentet som utnevner en 
fullmektig skal også være gyldig, med mindre det uttrykker det motsatte, for enhver utsettelse av møtet 
så vel som for det møtet det vedrører. 

54. VIRKNING AV TILBAKEKALLING AV FULLMAKT ELLER BEMYNDIGELSE 

54.1. En avgitt stemme eller fremsatt krav om skriftlig avstemning i samsvar med vilkårene i et 
fullmaktsinstrument eller et vedtak som gir en representant myndighet til å handle på vegne av et 
foretak, skal være gyldig uansett om prinsipalen dør eller blir handlingsudyktig, eller ved tilbakekalling 
av fullmaktsinstrumentet eller av den myndighet under hvilken fullmaktsinstrumentet ble utferdiget eller 
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av vedtaket som bemyndiget representanten til å handle eller overføre andelen for hvilken fullmakten til 
eller bemyndigelsen av representanten til å handle ble gitt, forutsatt at ingen skriftlig meddelelse om slik 
død, handlingsudyktighet, tilbakekalling eller overføring har blitt mottatt av Selskapet på Kontoret minst 
én time før starten av møtet eller det utsatte møtet der fullmaktinstrumentet skal brukes eller der 
representanten skal handle. 

54.2. Styret kan på Selskapets bekostning, med post eller på annen måte, sende til Andelseierne 
fullmaktsinstrumenter (med eller uten frankerte konvolutter for tilbakesending) til bruk på enhver 
generalforsamling eller på ethvert klassemøte, enten uutfylt eller med nominering av et eller flere av 
styremedlemmene eller andre personer som et alternativ. Dersom det på bekostning av Selskapet i 
forbindelse med et møte sendes invitasjon om å utnevne én eller en blant flere personer som er 
spesifisert i invitasjonene som fullmektig, skal slike invitasjoner sendes til alle (og ikke bare til noen) 
Andelseiere som har rett til å bli innkalt til møtet og å stemme på dette ved fullmektig. 

55. KLASSEMØTER 

Med mindre annet er bestemt i disse Vedtektene, skal bestemmelsene i punktene 33 til 54 gjelde med 
nødvendig tilpasning for klassemøter og møter for Andelseiere i et Fond på samme måte som de 
gjelder for generalforsamlinger. 

 
DEL X – STYRE 

56. ANTALL STYREMEDLEMMER 

Med mindre annet er bestemt av Selskapet i generalforsamlingen, skal antall styremedlemmer ikke 
være mindre enn to. 

57. ANDELER FOR KVALIFISERING 

Det skal ikke kreves at et styremedlem har andeler i Selskapet. 

58. ORDINÆR GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER 

Med mindre og inntil annet bestemmes fra tid til annen av Selskapet i generalforsamling, skal den 
ordinære godtgjørelsen til hvert av styremedlemmene direktør bestemmes fra tid til annen ved vedtak i 
Styret. 

59. SPESIELL GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER 

Et styremedlem som har en ledende funksjon (for dette formål inkludert styreleder eller nestleder) eller 
som sitter i en komité, eller som ellers utfører tjenester som etter styrets oppfatning ikke er omfattet av 
ordinære oppgaver for et styremedlem, kan utbetales slik ekstra godtgjørelse som Styret kan 
bestemme i form av lønn, provisjon eller på annen måte. 

60. STYREMEDLEMMENES UTGIFTER 

Styremedlemmene kan betales alle reise-, hotell- og andre utgifter som de pådrar seg i forbindelse med 
møter i Styret, komiteer opprettet av Styret eller generalforsamlinger eller separate møter for 
Andelseiere av enhver klasse av andeler i Selskapet eller på annen måte i forbindelse med utførelsen 
av sine oppgaver. 

61. VARAMEDLEMMER TIL STYRET 

61.1. Alle styremedlemmer kan i skriftlig form med signatur utnevne enhver person (herunder et annet 
styremedlem) til å være sin stedfortreder. En slik bemyndigelse kan sendes med bud, post, telegram, 
teleks, telefaks, elektronisk post eller andre kommunikasjonsmidler godkjent av Styret og kan være 
signert av styremedlemmet som gir denne myndigheten i form av trykk eller faksimile. 
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61.2. Et varamedlem har rett til å motta innkalling til alle møter i Styret og alle møter i komiteer opprettet av 
Styret som den som har utnevnt ham er medlem av, til å delta og stemme på alle slike møte der 
styremedlemmet som har utnevnt ham ikke personlig til stede og i fravær av den som har utnevnt ham 
til å utøve alle fullmakter, rettigheter, plikter og myndigheter som medlem av Styret på samme måte 
som den som har utnevnt ham (unntatt retten til å utnevne en stedfortreder for seg selv). 

61.3. Med mindre annet er fastsatt i disse Vedtektene, anses et varamedlem til Styret for alle formål å være 
styremedlem og skal alene være ansvarlig for sine egne handlinger og unnlatelser, og han skal ikke 
anses å være representant for det styremedlemmet som har utnevnt ham. Godtgjørelsen til et slikt 
stedfortredende styremedlem skal betales av den godtgjørelsen som betales til det styremedlemmet 
som utnevner ham, og skal bestå av en slik del av godtgjørelsen til styremedlemmet som avtalt mellom 
stedfortrederen og det styremedlemmet som utpeker ham. 

61.4. Et styremedlem kan når som helst tilbakekalle utnevnelsen av en stedfortreder han har utnevnt. 
Dersom et styremedlem dør eller fratrer som styremedlem, skal utnevnelsen av hans stedfortreder 
dermed avsluttes og bringes til opphør, men dersom et styremedlem fratrer, men blir gjenutnevnt eller 
anses å ha blitt gjenutnevnt på det samme møtet han fratrer på, skal enhver utnevnelse av et 
stedfortredende styremedlem som ble gjort av ham og som var i kraft umiddelbart før han fratrådte, 
fortsette etter hans gjenutnevnelse.  

61.5. Alle utnevnelser eller tilbakekallinger av et styremedlem i henhold til dette punktet skal skje ved skriftlig 
varsling, signert personlig og levert til Sekretæren eller deponert på Kontoret eller på annen måte 
godkjent av Styret. 

 
DEL XI – STYRETS FULLMAKTER 

62. STYRETS FULLMAKTER 

62.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, Selskapets Stiftelsesdokument og disse Vedtektene og 
til alle anvisninger Andelseierne har gitt ved vanlig flertallsvedtak og som ikke er i strid med disse 
Vedtektene eller Selskapsloven, skal Selskapets virksomhet forvaltes av Styret som kan utføre alle 
slike handlinger og ting og utøve alle selskapets fullmakter som Selskapsloven eller disse Vedtektene 
ikke krever at skal gjøres eller utføres av Selskapets generalforsamling. Uten at det skal berøre 
generaliteten av det foregående, kan Styret utøve alle Selskapets fullmakter i tilknytning til investering 
av Aktiva i samsvar med Punkt 21 i Vedlegg 2. 

62.2. Ingen endring av Selskapets Stiftelsesdokument eller disse Vedtektene og ingen slik anvisning skal 
ugyldiggjøre eventuelle tidligere handlinger av Styret som ville vært gyldige dersom denne endringen 
ikke hadde blitt gjort eller den anvisningen ikke hadde blitt gitt. Fullmaktene som gis i dette punktet skal 
ikke begrenses av noen spesiell fullmakt gitt til Styret etter disse Vedtektene, og et styremøte der et 
beslutningsdyktig antall er til stede kan utøve alle fullmakter som kan utøves av Styret.  

63. FULLMAKT TIL Å DELEGERE 

Uten at det skal berøre generaliteten av det sist foregående punktet, kan Styret delegere noen av sine 
fullmakter til enhver komité, enten den består av styremedlemmer eller ikke. En slik delegasjon kan 
gjøres underlagt vilkår som Styret kan pålegge og enten sidestilt med eller til utelukkelse av Styrets 
egne fullmakter, og kan tilbakekalles. I medhold av slike vilkår skal forhandlingene i en komité med to 
eller flere medlemmer være underlagt bestemmelsene i disse Vedtektene som regulerer Styrets 
forhandlinger, så langt de kan anvendes. 

64. UTNEVNELSE AV ADVOKATER/AGENTER/DELEGATER/DEPOTMOTTAKER 

64.1.  Styret kan fra tid til annen og når som helst ved fullmektig under Segl eller på annen måte utnevne 
ethvert foretak, firma eller person eller varierende personkrets, enten nominert direkte eller indirekte av 
Styret, som advokat eller agent eller delegert for Selskapet for slike formål og med slike fullmakter, 
myndigheter og skjønn (som ikke går ut over de som tilfaller eller kan utøves av Styret i henhold til 
disse Vedtektene) og for et slikt tidsrom og under de vilkår som de måtte anse som hensiktsmessig. 
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Enhver slik utnevnelse kan inneholde slike bestemmelser for vern av personer som arbeider med en 
slik utnevnt som Styret kan anse som hensiktsmessig, kan inneholde garanti om skadesløshet til fordel 
for den utnevnte og kan gi enhver slik utnevnt myndighet til å delegere alle eller noen av fullmaktene, 
myndighetene og skjønnet som tilfaller ham. 

64.2. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret med 
forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndighet utnevne en forvalter og i samsvar med kravene fra 
den Kompetente Myndighet utpeke en AIFM, investeringsforvalter og/eller investeringsrådgiver, 
administrator og/eller annen tilsvarende enhet for å forvalte og/eller gi råd om investeringen av Aktiva 
og Selskapets administrasjon, på de vilkår og betingelser som Styret finner hensiktsmessige. 
Godtgjørelse til og utgifter for slike utnevnte kan bli belastet Selskapet. 

64.3. Uavhengig av den generelle gyldigheten av punkt 64.1 over, kan Styret kan utnevne en agent for å 
utøve Styrets fullmakter til å tildele relevante verdipapirer i samsvar med bestemmelsene i punkt 4. 

64.4. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, skal styremedlemmene utnevne 
en Depotmottaker for alle Aktiva (herunder kontanter) i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i 
punktene 22 til 25 i Vedlegg 2. 

64.5. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret utnevne og skifte ut et 
forvaltningsselskap i samsvar med bestemmelsene i punktene 26 til 28 i Vedlegg 2. 

64.6. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret utnevne og skifte ut en 
AIFM i samsvar med bestemmelsene i punktene 29 til 31 i Vedlegg 2. 

64.7. All handel (inkludert, men ikke begrenset til, handel med andeler i Selskapet) ved enhver person som 
er omtalt i dette punktet, vil bli underlagt slike regler og vilkår kan fastsettes av den Kompetente 
Myndighet fra tid til annen. 

65. LÅNEFULLMAKTER 

I medhold av Selskapsloven kan Styret utøve alle Selskapets fullmakter til å låne eller innhente penger 
(inkludert bruk av finansiell giring) og å pantsette, belaste eller overføre sine foretak, eiendom og 
eiendeler (både nåværende og fremtidige) samt uinnkalt kapital eller en del av denne og å utstede 
obligasjoner, obligasjonslån og andre verdipapirer, enten direkte eller som sikkerhet for all slags gjeld, 
ansvar eller forpliktelser for Selskapet, forutsatt at alle slike lån og all slik overføring av Aktiva skal ligge 
innenfor de grenser som er fastsatt av den Kompetente Myndighet. 

66. UTFERDIGELSE AV OMSETTELIGE INSTRUMENTER 

Alle sjekker, gjeldsbrev, aksepter, veksler og andre omsettelige instrumenter og alle kvitteringer for 
penger betalt til Selskapet skal signeres, undertegnes, aksepteres, endosseres eller på annen måte 
utferdiges, av slik person eller personer og på slik måte som Styret skal bestemme fra tid til annen. 

 
DEL XII – UTNEVNELSE OG FRATREDEN AV STYREMEDLEMMER 

67. INGEN FRATREDEN VED ROTASJON 

Ingen styremedlemmer vil bli pålagt å fratre ved rotasjon. 

68. KVALIFIKASJONER FOR UTNEVNELSE 

For å være kvalifisert til å bli utnevnt som Styremedlem på en generalforsamling i Selskapet, må en 
person bli anbefalt av Styret, eller en Andelseier som er kvalifisert til å stemme på møtet må minimum 
tre og maksimum tjueen kalenderdager før datoen fastsatt for møtet meddele Selskapet at han har til 
hensikt å foreslå at personen blir utnevnt, sammen med de opplysninger som ville være nødvendig hvis 
han skulle bli utnevnt, til å bli inkludert i Selskapets register over Styret, sammen med 
villighetserklæring utferdiget av den personen som foreslås utnevnt. 
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69. INGEN FRATREDEN PÅ GRUNN AV ALDER 

Ingen styremedlemmer skal pålegges å fratre på grunn av alder. 

70. UTNEVNELSE AV YTTERLIGERE STYREMEDLEMMER 

70.1. På samme måte som beskrevet over, kan selskapet ved vanlig flertallsvedtak utnevne en person til å bli 
Styremedlem, enten for å fylle et ledig verv eller som et ekstra Styremedlem. 

70.2. Styret kan utnevne en person som er villig til å være Styremedlem, enten for å fylle et ledig verv eller 
som et ekstra Styremedlem, forutsatt at utnevnelsen ikke fører til at antall Styremedlemmer overstiger 
et antall som fastsatt av eller i samsvar med disse Vedtekter som maksimalt antall Styremedlemmer. Et 
Styremedlem som er utnevnt på denne måten, skal ikke pålegges å fratre på følgende ordinære 
generalforsamling i Selskapet. 

70.3. De gjenværende Styremedlemmene kan handle uavhengig av at alle styreverv ikke er besatt, forutsatt 
at dersom antallet Styremedlemmer er redusert til under to, skal det gjenværende Styremedlemmet 
straks utnevne et eller flere ekstra Styremedlemmer for å utgjøre et beslutningsdyktig antall, eller 
innkalle til generalforsamling i Selskapet med det formål å gjøre én eller flere slike utnevnelser. Dersom 
det under slike omstendigheter ikke finnes ett eller flere Styremedlemmer som er villig til å handle, kan 
to Andelseiere i fellesskap kalle inn til generalforsamling for å utnevne Styremedlemmer. Et ekstra 
Styremedlem som er utnevnt på denne måten, skal ikke pålegges å fratre på følgende ordinære 
generalforsamling i Selskapet. 

 
DEL XIII – DISKVALIFISERING OG FJERNING AV STYREMEDLEMMER 

71. DISKVALIFISERING AV STYREMEDLEMMER 

71.1. Et Styremedlem skal fristilles fra vervet ipso facto dersom: – 

71.1.1. han opphører å være Styremedlem på grunn av bestemmelser i Selskapsloven eller han 
forbys ved lov å være Styremedlem; 

71.1.2. han går konkurs eller inngår noen form for akkord med sine kreditorer generelt; 

71.1.3. han etter et flertall av de øvrige Styremedlemmenes oppfatning blir handlingsudyktig og ute 
av stand til å oppfylle sine plikter som Styremedlem på grunn av psykisk sykdom; 

71.1.4. han fratrer sitt verv ved skriftlig meddelelse til Selskapet, signert av ham og levert til 
Kontoret; 

71.1.5. han blir dømt for et straffbart lovbrudd, med mindre styret bestemmer noe annet; 

71.1.6. han har vært fraværende i mer enn seks påfølgende måneder fra Styrets møter i løpet av 
denne perioden uten tillatelse fra Styret, og hans stedfortreder (om noen) har ikke deltatt på 
noen av disse møtene i hans sted i løpet av denne perioden, og Styret gjør vedtak om at han 
på grunn av dette fraværet har fratrådt sitt verv; 

71.1.7. han blir pålagt i skriftlig form av alle øvrige Styremedlemmer å fratre; eller 

71.1.8. den Kompetente Myndigheten krever at han fratrer. 

72. FJERNING AV STYREMEDLEMMER 

Dersom det er gitt utvidet varsel om det i samsvar med Selskapslovens bestemmelser, kan Selskapet 
ved vanlig flertallsvedtak fjerne ethvert Styremedlem, uavhengig av innholdet av disse Vedtektene eller 
av en eventuell avtale mellom Selskapet og et slikt Styremedlem, og dersom det anses hensiktsmessig 
kan det ved vanlig flertallsvedtak utnevne et annet Styremedlem i hans sted. Ingenting i disse 
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Vedtektene skal tolkes som at en person som blir fjernet i medhold av disse bestemmelsene skal fratas 
kompensasjon eller erstatning som skal betales til ham i forbindelse med avslutningen av hans verv 
som Styremedlem eller av andre verv som avsluttes som en følge av dette. 

 
DEL XIV – STYREMEDLEMMENES INTERESSER 

73. STYREMEDLEMMENES INTERESSER 

73.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, og under forutsetning av at han har gitt styret opplysning 
om arten og omfanget av enhver vesentlig interesse for ham, gjelder det at et Styremedlem uavhengig 
av sitt verv: – 

73.1.1. kan være part i eller på annen måte interessert i enhver transaksjon eller arrangement med 
Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttet selskap eller der Selskapet eller et 
datterselskap eller tilknyttet selskap har interesser på andre måter; 

73.1.2. kan være styremedlem i eller ha et annet verv i, være ansatt i eller være part i en transaksjon 
eller arrangement med eller på annen måte ha interesser i ethvert foretak som fremmes av 
Selskapet eller der Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttet selskap har interesser på 
andre måter; og 

73.1.3. skal ikke på grunn av sitt verv stilles til ansvar overfor Selskapet for enhver fordel som han 
tilkommer fra noe slikt verv eller ansettelse eller fra noen slik transaksjon eller arrangement 
eller fra noen interesse i et slikt foretak, og ingen slik transaksjon eller ordning skal ikke 
måtte unngås på grunnlag av en slik interesse eller fordel. 

73.2. Intet fungerende eller kandiderende Styremedlem skal diskvalifiseres fra sitt verv på grunn av at han 
har forretninger med Selskapet, enten som leverandør, kjøper eller på annen måte. Ingen slike 
forretninger eller enhver forretningsforbindelse eller arrangement inngått av eller på vegne av det andre 
foretaket der et Styremedlem har noen form for interesse skal måtte unngås, og et styremedlem som 
inngår i slike forretningsforbindelser eller har slike interesser skal heller ikke stå til ansvar overfor 
Selskapet for enhver fortjeneste som blir oppnådd av slike kontrakter eller arrangementer på grunnlag 
av at et slikt Styremedlem innehar dette vervet eller etablerer et tillitsforhold gjennom dette. Et 
Styremedlem må redegjøre for sine interesser på det Styremøtet hvor spørsmålet om inngåelse av 
kontrakten eller arrangementet først blir tatt opp til vurdering, eller dersom Styremedlemmet på datoen 
for dette møtet ikke hadde interesser i den foreslåtte kontrakten eller arrangementet, på det neste 
Styremøtet som avholdes etter at slike interesser oppstår for ham, og i tilfeller der Styremedlemmet får 
interesser i en kontrakt eller et arrangement etter at det er vedtatt, på det første Styremøtet som 
avholdes etter at slike interesser oppstår for ham. 

73.3. En kopi av hver erklæring som avgis og meddelelser som bli gitt i henhold til dette punktet skal legges 
inn i en bok som føres for dette formålet. Denne boken skal være tilgjengelig for alle Styremedlemmer, 
Sekretærer, Revisorer eller Andelseiere på kontoret for inspeksjon uten kostnad, og den skal 
fremlegges på alle generalforsamlinger i Selskapet og på ethvert Styremøte dersom et Styremedlem 
anmoder om det i tilstrekkelig tid for å gjøre det mulig bok for å fremlegge boken på møtet. 

73.4. For formålet med dette punktet gjelder følgende: 

73.4.1. en generell meddelelse som blir gitt til Styret om at et Styremedlem skal anses som å ha en 
interesse, av den art og omfanget som er angitt i meddelelsen, i en transaksjon eller 
arrangement der en spesifisert person eller klasse av personer har interesser, skal anses 
som informasjon om at Styremedlemmet har en interesse i enhver slik transaksjon av den art 
og omfang som spesifisert; og 

73.4.2. en interesse som et Styremedlem ikke har kunnskap om og som det er urimelig å forvente at 
han skal ha kunnskap om, skal ikke behandles som en interesse for ham. 

74. BEGRENSNING AV STYREMEDLEMMENES STEMMERETT 
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74.1. Med mindre annet er fastsatt i disse Vedtektene, skal et Styremedlem ikke avgi stemme på et 
Styremøte eller i en komité som er nedsatt av Styret om enhver beslutning som vedrører en sak hvor 
han direkte eller indirekte har en interesse som er vesentlig (bortsett fra en interesse som oppstår på 
grunn av hans engasjement i aksjer eller obligasjoner eller andre verdipapirer eller på annen måte i 
eller gjennom Selskapet) eller en forpliktelse som strider mot eller kan være i konflikt med Selskapets 
interesser. Et Styremedlem skal ikke regnes inn i det beslutningsdyktige antall som er til stede på et 
møte vedrørende ethvert slikt vedtak der han ikke har rett til å avgi stemme. 

74.2. En Styremedlem har rett til å avgi stemme (og regnes inn i det beslutningsdyktige antall) vedrørende 
vedtak som gjelder alle følgende saker, nemlig: – 

74.2.1. overgivelse av enhver sikkerhet, garanti eller erstatning til ham i forbindelse med penger han 
har lånt til Selskapet eller et av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper, eller 
forpliktelser som han har pådratt seg på anmodning av eller til fordel for Selskapet eller et 
datterselskap eller tilknyttede selskaper; 

74.2.2. overgivelse av enhver sikkerhet, garanti eller erstatning til en tredjepart i forbindelse med en 
gjeld eller forpliktelse fra Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttede selskaper som han 
selv har påtatt seg ansvaret for helt eller delvis og enten alene eller i fellesskap med andre 
under en garanti eller erstatning eller ved å stille sikkerhet; 

74.2.3. ethvert forslag vedrørende tilbud om aksjer eller obligasjoner eller andre verdipapirer i eller 
fra Selskapet eller et av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper for tegning, kjøp eller 
utveksling, der har eller vil få interesser som garantist eller undergarantist; eller 

74.2.4. ethvert forslag vedrørende ethvert annet selskap han har interesser i, direkte eller indirekte, 
enten i kraft av hans verv eller som Andelseier eller på enhver annen måte. 

74.3. Når det blir behandlet forslag vedrørende utnevnelse (herunder fastsetting eller endring av vilkårene for 
utnevnelse) av to eller flere Styremedlemmer til verv eller ansettelse i Selskapet eller et selskap der 
Selskapet har interesser, kan slike forslag adskilles og vurderes separat for til hvert Styremedlem, og i 
slike tilfeller skal hvert av de berørte Styremedlemmene (dersom de ikke er avskåret fra å stemme i 
henhold til artikkel 74.2.4) ha rett til å stemme (og regnes inn i det beslutningsdyktige antall) over alle 
vedtak bortsett fra det som gjelder hans egen utnevnelse. 

74.4. Dersom det på et Styremøte eller møte i en komité nedsatt av Styret oppstår spørsmål vedrørende 
vesentligheten av et Styremedlems interesser eller om et Styremedlems stemmerett, og spørsmålet 
ikke løses ved at han frivillig samtykker i å avstå fra å stemme, kan det bli henvist til Møtelederen før 
møtet avsluttes. Hans avgjørelse vedrørende ethvert annet styremedlem enn ham selv skal være 
endelig og avgjørende. 

74.5. Selskapet kan ved vanlig flertallsvedtak suspendere eller se bort fra bestemmelsene i dette punktet helt 
eller delvis, eller det ratifisere en transaksjon som ikke er behørig bemyndiget på grunn av en 
overtredelse av dette punktet. 

 
DEL XV – STYRETS FORHANDLINGER 

75. INNKALLING TIL OG REGULERING AV STYREMØTER 

75.1. I medhold av bestemmelsene i disse Vedtektene, kan Styret regulere sine forhandlinger slik det finner 
hensiktsmessig. Et Styremedlem kan, og sekretæren skal på anmodning av et Styremedlem, kalle inn 
til et Styremøte. Ethvert Styremedlem kan gi avkall på innkalling til ethvert møte, og ethvert slikt avkall 
kan ha tilbakevirkende kraft. Dersom Styret fatter slik beslutning, skal det ikke være nødvendig å gi 
innkalling til et Styremøte til et Styremedlem eller en stedfortreder med bopel i Landet som for tiden 
ikke oppholder seg i Landet. 

75.2. Innkalling til et Styremøte skal anses som behørig avgitt til et Styremedlem dersom den er gitt til ham 
personlig eller muntlig eller skriftlig ved bud, post, telefaks, elektronisk post eller andre 
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kommunikasjonsmidler godkjent av Styret til ham på hans siste kjente adresse eller en annen adresse 
han har oppgitt til Selskapet for dette formålet. 

76. BESLUTNINGSDYKTIG ANTALL FOR STYREMØTER 

76.1. Styret kan fastsette hva som skal være beslutningsdyktig antall for behandling av Styrets virksomhet, 
og med mindre Styret har fastsatt det til et annet antall skal det være to. En person som bare har verv 
som stedfortreder, skal, dersom den som har utnevnt ham ikke er til stede, regnes med i 
beslutningsdyktig antall, men til tross for at en slik person kan fungere som stedfortreder for mer enn ett 
Styremedlem, skal han ikke regnes som mer enn én ved avgjørelse av om det er et beslutningsdyktig 
antall tilstede. 

76.2. De gjenværende Styremedlemmene eller et Styremedlem som utgjør enestyre, kan handle uavhengig 
av om det er ubesatte styreverv, men dersom antall Styremedlemmer er mindre enn det antallet som er 
fastsatt som beslutningsdyktig antall, kan de bare handle med det formål å fylle ledige styreverv eller 
for å kalle inn til en generalforsamling. 

77. AVSTEMMINGER PÅ STYREMØTER 

77.1. Spørsmål som oppstår på et Styremøte, skal avgjøres ved stemmeflertall. Dersom det er likt 
stemmetall, skal møtelederens stemme være avgjørende. 

77.2. Slik det angis i det følgende, skal hvert Styremedlem som er tilstede og avgir stemme ha én stemme, 
og i tillegg til sin egen stemme har han rett til å avgi én stemme for hvert Styremedlem som ikke er 
tilstede på møtet og som har bemyndiget ham for det aktuelle møtet til å stemme på vegne av dette 
Styremedlemmet i vedkommendes fravær. Enhver slik bemyndigelse kan gjelde generelt for alle 
Styremøter eller til ett eller flere spesifiserte møter. Den må gis skriftlig og kan sendes med bud, post, 
telegram, teleks, telefaks, elektronisk post eller andre kommunikasjonsmidler godkjent av Styret og kan 
være signert av Styremedlemmet som gir denne bemyndigelsen i form av trykk eller faksimile. 
Bemyndigelsen må leveres til Sekretæren for arkivering før, eller må legges frem på det første møtet 
hvor det skal avgis stemme i henhold til den, dog har ingen Styremedlemmer noen stemmerett på 
vegne av et annet Styremedlem på et møte i henhold til dette punktet dersom det andre 
Styremedlemmet har utnevnt en stedfortreder og denne stedfortrederen er til stede på det møte hvor 
Styremedlemmet foreslår å stemme i henhold til dette punktet. 

78. TELEKOMMUNIKASJONSMØTER 

Alle eller noen av styremedlemmene (eller eventuelle stedfortredere), eller av medlemmene av en av 
Styrets komiteer (en Komité) kan delta i et Styremøte eller et Komitémøte ved bruk av 
konferansetelefon, videokonferanse eller annet telekommunikasjonsutstyr som er utformet for å la alle 
personer som deltar i å høre hverandre snakke (et Elektronisk Møte). En person som deltar på denne 
måten, regnes for å være til stede på møtet, og et elektronisk møte vil bli betraktet som et Styremøte 
henholdsvis som et Komitémøte, med det formål å fatte vedtak, men ikke for å utføre andre handlinger 
handling eller ting som, under spesifikke krav i Selskapsloven, må gjøres på et Styremøte. 
Bestemmelsene i disse Vedtektene, i den grad de vedrører innkalling av Styremøter eller Komitémøter, 
utnevnelse av og fullmakter for en møteleder, behandling av saker, stedfortredere, beslutningsdyktig 
antall, avstemning, utsettelse og protokollføring, vil gjelde for et Elektronisk Møte som om det var et 
Styremøte henholdsvis et Komitémøte der alle deltakerne var i fysisk tilstede sammen.  

79. STYRETS LEDER  

I medhold av enhver utnevnelse til vervet som leder som er gjort i henhold til disse Vedtektene, kan 
Styret velge en leder av sine møter og bestemme hvilken periode han skal inneha dette vervet, men 
dersom ingen slik leder bli valgt eller dersom lederen er uvillig til å handle på et møte eller ikke er til 
stede innen fem minutter etter tidspunktet som er fastsatt for møtet, kan de av Styrets medlemmer som 
er tilstede velge en av dem som møteleder. 

80. GYLDIGHET AV STYRETS HANDLINGER 
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Alle handlinger som utføres ved ethvert Styremøte, møte i en Komité nedsatt av Styret eller av noen 
person som opptrer som Styremedlem, uansett om det i ettertid oppdages at det var noe feil ved 
utnevnelsen av et slikt Styremedlem eller person som handler som nevnt ovenfor, eller at de eller noen 
av dem ble diskvalifisert fra å inneha vervet eller hadde fratrådt, skal være like gyldige som om enhver 
slik person hadde blitt behørig utnevnt og var kvalifisert og hadde fortsatt å være Styremedlem og 
hadde hatt stemmerett. 

81. STYRETS VEDTAK ELLER ANDRE DOKUMENTER I SKRIFTLIG FORM 

Et vedtak eller et annet skriftlig dokument underskrevet av alle Styremedlemmer som har rett til å motta 
innkalling til et Styremøte eller et møte i en komité som er nedsatt av Styret, skal ha samme gyldighet 
som om det hadde blitt vedtatt på et Styremøte henholdsvis på møte i en Komité nedsatt av Styret som 
er behørig innkalt og avholdt, og det kan bestå av flere dokumenter i samme form som hver er signert 
av et eller flere Styremedlemmer eller av en eller flere personer (som kan omfatte Styremedlemmer) 
som er medlemmer av komiteen nedsatt av Styret, og slikt vedtak eller annet dokument eller 
dokumenter kan når det er behørig signert, leveres eller overføres (med mindre Styret henholdsvis 
medlemmene av komiteen bestemmer noe annet, enten generelt eller i et særskilt tilfelle) ved 
telefaksoverføring eller noe annen lignende metode for å overføre innholdet av dokumenter. Et vedtak 
eller andre dokumenter underskrevet av et stedfortredende Styremedlem, behøver ikke også å bli 
undertegnet av den som har utnevnt ham, og hvis det er undertegnet av et styremedlem som har 
utnevnt en stedfortreder, behøver det ikke bli undertegnet av stedfortrederen i sin funksjon som sådan. 

 
DEL XVI – SEKRETÆREN 

82. UTNEVNELSE AV SEKRETÆR 

Sekretæren skal utnevnes av Styret for et slikt tidsrom, med slik godtgjørelse og under slike betingelser 
som det måtte anses som hensiktsmessig, og enhver Sekretær som er utnevnt slik kan bli avsatt av 
Styret. Alt som det kreves eller godkjennes av Selskapsloven eller disse Vedtektene at skal gjøres av 
eller gis til sekretæren, kan gjøres av eller gis til en assistent eller fungerende sekretær som er 
tilgjengelig og i stand til å handle, av eller til noen i Selskapets tjeneste som er generelt eller spesielt 
bemyndiget på vegne av Styret, dersom vervet ikke er besatt eller en Sekretær ikke er tilgjengelig og i 
stand til å handle av andre grunner, forutsatt at enhver bestemmelse i Selskapsloven eller disse 
Vedtektene som krever eller godkjenner noe som skal gjøres av eller til et Styremedlem og sekretæren 
ikke skal anses som oppfylt ved at det gjøres av eller til samme person som opptrer både som 
Styremedlem og som eller i stedet for Sekretæren. 

 
DEL XVII – SEGLET 

83. BRUK AV SEGL 

Styret skal sørge for at Seglet (inkludert ethvert offisielt verdipapirsegl som holdes i henhold til 
Selskapsloven), bare skal brukes med godkjenning av Styret eller av en komité som er bemyndiget av 
Styret. 

84. SEGL FOR BRUK I UTLANDET 

Selskapet kan utøve sine fullmakter i medhold av Selskapsloven med hensyn til å ha et offisielt Segl til 
bruk i utlandet, og slike fullmakter skal være gitt til Styret. 

85. SIGNATUR PÅ INSTRUMENTER MED SEGL 

Uten at det berører anbringelsen og bruken av Seglet av en Registrert Person som angitt nedenfor, 
skal alle andre instrumenter som Seglet skal anbringes på, være undertegnet av et Styremedlem og 
skal også undertegnes av Sekretæren eller av et annet Styremedlem eller av en annen person utnevnt 
av Styret for det formål (herunder kan det være Depotmottakeren), med mindre det gjelder eventuelle 
gjeldsbrev eller andre verdipapirer i Selskapet kan Styre ved vedtak bestemme at slike signaturer eller 
én av dem skal være overflødig, eller bli trykt på det eller festet på det ved hjelp av noen slags metode 
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eller mekanisk signatur, forutsatt at dokumentet som skal utstyres med Segl i slike tilfeller skal ha blitt 
godkjent for bruk av Segl av Sekretæren, av Selskapets registrar, av Revisorene eller av en annen 
person skriftlig utpekt av styret til dette formål (og for å unngå tvil, erklæres det herved at det skal være 
tilstrekkelig for at godkjenning blir gitt og/eller dokumentert enten på en slik måte (hvis noen) som kan 
bli godkjent av eller på vegne av Styret eller ved at slike dokumenter paraferes før Seglet påføres eller 
det legges frem for påføring av Segl sammen med en liste over disse som er parafert). Selskapets Segl 
kan også brukes av en Registrert Person, og alle instrumenter som skal få påført Selskapets Segl når 
det brukes av den Registrerte Personen, skal signeres av denne personen og kontrasigneres: 

(a) av Sekretæren eller et Styremedlem i Selskapet; eller 

(b) av en annen person utnevnt til det formål av Styret eller en Styrekomité, bemyndiget av Styret 
for dette.  

 
DEL XVIII – UTBYTTE OG RESERVER 

86. ERKLÆRING OM UTBYTTE 

86.1. Styret kan på slike tidspunkter som de anser hensiktsmessige deklarere slikt utbytte for en hvilken som 
helst klasse (eller serie av disse) av andeler som Styret anser å være berettiget av fortjenesten til det 
aktuelle fondet, som er; 

86.1.1. den akkumulerte nettoinntekten (bestående av alle opptjente inntekter, inkludert renter og 
utbytte); 

86.1.2. realiserte og urealiserte realisasjonsgevinster ved avhendelse/verdsettelse av Investeringer 
og andre midler, fratrukket realiserte og urealiserte akkumulerte realisasjonstap og utgifter til 
det aktuelle fondet; og/eller 

86.1.3. kapitalen i det aktuelle fondet. 

86.2. Styret kan gjøre opp for ethvert utbytte som er utestående til Andelseierne helt eller delvis ved å fordele 
noen av det aktuelle fondets Aktiva til dem, og særlig enhver Investering som det aktuelle fondet er 
berettiget til. En Andelseier kan kreve at Styret i stedet for å overføre Aktiva til ham arrangerer et salg 
av disse Aktiva og at nettobeløpet fra dette salget betales til Andelseieren. 

86.3. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at alt utbytte som 
deklareres for disse Andelene skal reinvesteres ved tegning av ytterligere Andeler i den samme 
klassen. I tillegg kan Andelseiere, enten ved søknad om Andeler eller senere, skriftlig anmode om at 
Styret eller dets agenter reinvesterer alt utbytte de er berettiget til ved tegning av ytterligere andeler; 
Alle slike anmodninger skal være i kraft inntil de trekkes tilbake i skriftlig form eller til personen som har 
fremsatt anmodningen opphører å være Andelseier, dersom det skjer tidligere. Ytterligere andeler vil bli 
utstedt på den datoen utbyttet blir deklarert eller, dersom det ikke er en Handelsdag, for tegning av 
andeler på neste påfølgende Handelsdag til en pris som beregnes på samme måte som for andre 
utstedelser av andeler i samme klasse på denne Handelsdagen, men uten at det påløper noe 
tegningsgebyr. 

86.4. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at alt utbytte som 
deklareres for disse Andelene skal reinvesteres og utgjøre en del av det aktuelle Fondets aktiva og vil 
bli brukt ved beregning av Utstedelsespris og Innløsningspris som en del av andelen av det aktuelle 
Fondet som kan henføres til Andelseierne av denne andelsklassen. 

86.5. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at det ikke vil bli 
deklarert noe utbytte for disse andelen, og at eventuell fortjeneste tilgjengelig for fordeling vil utgjøre en 
del av det aktuelle Fondets aktiva og vil bli brukt ved beregning av Utstedelsespris og Innløsningspris 
som en del av andelen av det aktuelle Fondet som kan henføres til Andelseierne av denne 
andelsklassen. 
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86.6. Andeler av enhver klasse i et Fond kan etter styrets skjønn utstedes underlagt vilkår om at alt utbytte 
som deklareres for andeler i disse aktiva vil bli betalt av Selskapet til en konto i navnet til Andelseierens 
Depotmottaker (Reinvesteringskonto). Beløpet som står til kredit på Reinvesteringskontoen skal ikke 
være et aktivum for det aktuelle Fondet eller Selskapet. Beløpet som står til kredit på 
Reinvesteringskontoen vil umiddelbart bli overført fra en slik konto til kontoen for det aktuelle Fondet. 
Det forventes at Netto Aktivaverdi per andel ikke endres som følge av denne reinvesteringsprosessen, 
fordi inntekten vil bli betalt til den eksterne kontoen og reinvestert tilbake til aktiva i det aktuelle fondet 
samme dag og mellom to prispunkter. Styret forbeholder seg imidlertid retten til å utstede andeler i 
tillegg. 

87. BERETTIGELSE TIL UTBYTTE 

Dersom en andel er utstedt på vilkår som angir at den skal rangeres for utbytte fra eller etter en 
bestemt dato eller i en viss grad, skal denne andelen rangeres tilsvarende for utbytte. 

88. FRADRAG FRA UTBYTTE 

88.1. Styret kan gjøre fradrag i eventuelt utbytte eller andre beløp som skal betales til enhver Andelseier for 
eller i forbindelse med en andel, alle pengebeløp (om noen) som på det aktuelle tidspunkt er 
utestående fra ham for betaling til Selskapet i forbindelse med andelene i Selskapet. 

88.2. Dersom Selskapet blir pålagt å betale noen form for skatt til de irske skattemyndighetene som følge av 
at det betaler utbytte til en Andelseier som er eller anses å være en skattbar irsk person eller opptrer på 
vegne av en slik person, kan Styret gjøre fradrag i betalingen for et beløp som tilsvarer beskatningen 
som kan tilskrives den aktuelle betalingen og betale dette beløpet til de irske skattemyndighetene. 

89. UTBYTTE SOM DET IKKE ER GJORT KRAV PÅ 

Alt utbytte som det ikke er gjort krav på for andeler kan investeres eller på annen måte anvendes av 
Styret til fordel for det aktuelle Fondet inntil det blir gjort krav på det. Intet utbytte skal være 
rentebærende i Selskapet. Styrets betaling til en separat konto av utbytte som det ikke er gjort krav på 
eller andre beløp som er betalbare for eller i forbindelse med en andel, skal ikke innebære at Selskapet 
er en forvalter av disse midlene, og for alt utbytte som ikke blir gjort krav på innen seks år fra datoen 
dette utbyttet blir deklarert, skal kravet foreldes og utbyttet skal tilbakeføres til det aktuelle fondet. 

90. VALUTA FOR UTBYTTE 

Alt utbytte eller andre beløp som skal betales for eller i forbindelse med en andel, skal angis i og 
betalingen skal skje i den valutaen den aktuelle aksjeklassen er tilordnet eller i en annen valuta som 
Styret kan bestemme, enten generelt eller for en bestemt aksjeklasse eller i et spesifikt tilfelle. 

91. BETALING AV UTBYTTE 

Alt utbytte eller andre penger som skal betales for eller i forbindelse med en Andel, kan betales ved 
elektronisk overføring til den kontoen Andelseieren eller den personen som er berettiget til betalingen 
har oppgitt, og for felles Andelseiere kan det betales til den hvis navn står først i Registeret for deres 
felles eierskap eller bli betalt med sjekk eller bankremisse sendt per post til den registrerte adressen for 
Andelseieren eller den personen som er berettiget til betalingen. Alle slike betalinger med sjekk eller 
bankremisse skal gjøres betalbar til den personen den er sendt til, og betaling av sjekken eller 
bankremissen skal utgjøre en korrekt innfrielse fra Selskapet og, dersom betaling skjer ved telegrafisk 
overføring, skal enhver slik betaling utgjøre en korrekt innfrielse fra Selskapet. Enhver slik overføring 
eller sjekk eller bankremisse skal sendes eller, om det er tilfelle, utføres på regning og risiko for den 
som er berettiget til de pengene dette representerer eller eventuelt den betalingen som remitteres. 

92. FELLES ANDELSEIERE 

Dersom flere personer er registrert som felles Andelseiere av en andel, kan hver enkelt av dem gi 
innfriende kvittering for utbytte eller andre penger som skal betales for eller i forbindelse med andelen. 
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DEL XIX – REGNSKAP 

93. REGNSKAP 

93.1. Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig regnskap for:  

93.1.1. alle pengebeløp som mottas og utbetales av Selskapet og de forhold som kvitteringen og 
utgiftene gjelder for;  

93.1.2. alle salg og kjøp av investeringer Selskapet gjør; og 

93.1.3. Selskapets eiendeler og forpliktelser. 

93.2. Tilstrekkelig regnskapsføring anses å ha blitt opprettholdt dersom regnskapet er i samsvar med 
Selskapslovens § 282, stk. 1–3, og forklarer selskapets transaksjoner og legger til rette for 
utarbeidelsen av finansregnskapet som gir et rettvisende bilde av eiendeler, gjeld, finansiell stilling og 
tap eller vinning for Selskapet og konsernet, dersom det er relevant, og omfatter all informasjon og 
oppgaver som er omtalt i Selskapslovens § 283, stk. 2. 

93.3. Regnskapsbøkene skal oppbevares på Kontoret eller, etter bestemmelsene i Selskapsloven, på et 
annet sted som Styret anser hensiktsmessig og skal være åpne for inspeksjon av Styremedlemmene til 
alle rimelige tider. 

93.4. I samsvar med bestemmelsene i Selskapsloven skal Styret sørge for at det utarbeides slikt 
resultatregnskap, balanser og rapporter som det kreves av Selskapsloven og legge disse frem for 
Selskapets generalforsamling tid til annen. 

93.5. En kopi av hver balanse (med alle dokument som kreves ved lov vedlagt) som skal legges frem for 
Selskapets generalforsamling sammen med en kopi av Styrets årsberetning og revisjonsberetningen, 
skal sendes eller gjøres tilgjengelig ikke mindre enn tjueen kalenderdager (i tillegg til utsendings- og 
møtedagen) før datoen for den ordinære generalforsamlingen, til enhver person som i henhold til 
Selskapslovens bestemmelser er berettiget til å motta dem FORUTSATT AT dette punktet ikke skal 
innebære at en kopi av disse dokumentene sendes eller gjøres tilgjengelig for mer enn én av de felles 
Andelseierne av enhver andel; 

93.6. Dersom andelene som er knyttet til et Fond er notert på den irske børsen (the Irish Stock Exchange), 
skal Selskapet utarbeide en urevidert halvårsrapport for de første seks månedene av hvert regnskapsår 
i en form som er akseptabel for den irske børsen, dersom det kreves av den irske børsen. 

93.7. Hvis og når den blir utarbeidet, skal kopier av halvårsrapporten sendes til Andelseierne senest to 
måneder etter utløpet av perioden den omhandler. 

93.8. Selskapet skal gi den Kompetente Myndighet alle rapporter og opplysninger som den har rett til i 
henhold til Selskapsloven. 

93.9. Revisorer skal utnevnes og deres oppgaver reguleres i henhold til Selskapsloven. 
 

DEL XX – VARSLER 

94. SKRIFTLIGE VARSLER 

Alle varsler som skal gis, fremsettes eller leveres i henhold til disse Vedtektene skal være i skriftlig 
form. 

95. AVGIVELSE AV VARSLER 
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95.1. Et varsel eller et dokument (inkludert et Andelssertifikat) som skal gis, forkynnes eller leveres i henhold 
til disse Vedtektene, kan gis, fremsettes eller leveres av Selskapet til en Andelseier: 

95.1.1. ved å overlevere det til ham eller hans bemyndigede agent; 

95.1.2.  ved å etterlate det på hans registrerte adresse;  

95.1.3. ved å sende det med posten i en frankert konvolutt adressert til ham på hans registrerte 
adresse; 

95.1.4. ved å sende den elektronisk / per telefaks til adressen/nummeret som eventuelt er identifisert 
til selskapet tidligere, eller ved å legge ut en slik melding eller et dokument på et nettsted 
som er behørig varslet til Andelseierne via post eller telefaks eller på annen elektronisk måte; 
eller 

95.1.5. ved slik annen metode som kan være avtalt mellom Selskapet og Andelseieren fra tid til 
annen. 

95.2. Når et varsel eller dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.1 eller 95.1.2 i disse 
Vedtektene, skal avgivelse, forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført på det tidspunkt 
det ble overlevert til Holderen eller hans bemyndigede agent, eller etterlatt på hans registrerte adresse 
(alt etter omstendighetene). 

95.3. Når et varsel eller et dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.3, skal avgivelse, 
forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført ved utløpet av førtiåtte timer etter at 
konvolutten som inneholdt det ble postlagt. Som dokumentasjon for forkynnelse eller levering skal det 
være tilstrekkelig å dokumentere at slik konvolutt var korrekt adressert, franker og postlagt. 

95.4. Når et varsel eller dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.4, skal avgivelse, 
forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført på sendingstidspunktet, forutsatt at dersom 
varselet er sendt med telefaks, skal korrekt nummer være mottatt på sendingsrapporten. 

95.5. Alle personlige juridiske representanter, komiteer, mottakere, rettsoppnevnt eller annen juridisk verge, 
bostyrer ved konkurs eller tvangsoppløsning av en Andelseier skal være bundet av et varsel avgitt som 
beskrevet over dersom det er sendes til den sist registrerte adressen til en slik Andelseier, uavhengig 
av om Selskapet kan ha blitt meddelt død, sinnslidelse, konkurs, tvangsoppløsning eller 
handlingsudyktighet for slik Andelseier. 

95.6. Uten at det skal berøre bestemmelsene i punktene 95.1.1 og 95.1.2, dersom Selskapet på et hvilket 
som helst tidspunkt på grunn av suspensjon eller begrensning av posttjenester i Landet ikke effektivt 
kan innkalle en generalforsamling ved varsel sendt med post, kan en generalforsamling innkalles ved 
en at det annonsert en melding samme dag i minst én ledende landsdekkende dagsavis som utgis i 
Landet, og slik melding skal anses å være behørig forkynt for alle Andelseiere med rett til slikt varsel kl. 
12.00 den dagen annonsen eller annonsene blir publisert. I et slikt tilfelle skal Selskapet sende 
bekreftende kopier av meldingen med post til de Andelseiere som har registrerte adresser utenfor 
Landet (dersom eller i den grad Styret mener det er praktisk å gjøre det) eller som befinner seg i 
områder innenfor Landet som ikke berøres av slik suspensjon eller begrensning av posttjenester. 
Dersom publiseringen av meldinger til Andelseierne etter styrets oppfatning er effektuert minst nittiseks 
timer før tidspunktet som er utpekt for møtet, skal Styret straks sende bekreftende kopier av 
innkallingen per post til slike Andelseiere. Dersom det utilsiktet ikke blir gitt slik bekreftende kopi av 
innkalling til et møte til en av de personene som er berettiget til å motta slik innkalling, eller 
vedkommende ikke mottar den, skal det ikke medføre at forhandlingene på møtet blir ugyldiggjort. 

95.7. Uavhengig av innholdet i dette punktet, skal selskapet ikke være forpliktet til å ta hensyn til eller foreta 
undersøkelser om det foreligger suspensjon eller begrensning av posttjenester innenfor eller knyttet til 
hele eller deler av noen jurisdiksjon eller annet område enn Landet. 

96. LEVERING AV VARSEL TIL FELLES ANDELSEIERE 
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Selskapet kan varsle de felles Andelseierne av en andel ved å gi varsel til den felles Andelseier hvis 
navn står først i registret for denne andelen, og varsel som er gitt slik skal være tilstrekkelig varsel til 
alle de felles Andelseierne. 

97. LEVERING AV VARSEL VED OVERFØRING ELLER OVERDRAGELSE AV ANDELER 

97.1. Enhver person som blir berettiget til en andel skal, før hans navn er oppført i registret for denne 
andelen, være bundet av ethvert varsel vedrørende denne andelen som er behørig avgitt til en person 
han overtar sitt eierskap fra. Dog skal at bestemmelsene i dette avsnittet ikke gjelde for varsel som 
avgis i henhold til punkt 7, med mindre det i henhold til bestemmelsene i punkt 7 er et varsel som vil 
fortsette å ha virkning uavhengig av registrering av overføring av de andelene det vedrører. 

97.2. Uten at det berører bestemmelsene i disse Vedtektene som tillater at et møte kan innkalles ved 
avisannonsering, kan Selskapet gi varsel til de personer som er berettiget til en andel som følge av en 
Andelseiers død eller konkurs ved å sende eller levere det, på alle måter som er godkjent av disse 
Vedtektene for å gi varsel til en Andelseier, adressert til dem på den adressen, hvis noen, de har angitt 
for dette formålet. Inntil en slik adresse er levert til Selskapet, kan et varsel gis på alle måter som det 
kunne ha blitt gitt dersom død eller konkurs ikke hadde skjedd. 

98. SIGNATUR PÅ MELDINGER 

Signaturen på enhver melding som skal gis av Selskapet kan håndskrives, maskinskrives eller signeres 
elektronisk.  

99. MELDINGER ANSETT SOM MOTTATT 

En Andelseier som er til stede, enten personlig eller ved fullmektig, på ethvert møte i Selskapet eller for 
Andelseierne av enhver andelsklasse i Selskapet, skal anses å ha mottatt innkalling til møtet og, 
dersom det er aktuelt, om hvilke formål det ble innkalt for. 

 
DEL XXI – AVVIKLING 

100. FORDELING VED AVVIKLING 

100.1. Dersom Selskapet skal avvikles, skal avviklingsstyret i medhold av bestemmelsene i Selskapsloven 
anvende aktiva for hvert Fond på en slik måte og innretning som det anser egnet for å oppfylle 
kreditorers krav som er knyttet til dette fondet. 

100.2. De aktiva som er tilgjengelige for fordeling blant Andelseierne skal behandles som følger: 

100.2.1. først skal de aktiva i et fond som henføres til hver klasse (eller serie av en klasse) av 
andeler, fordeles til Andelseierne av andeler i den aktuelle klassen (eller serie av en klasse) i 
det samme forholdet som antall andeler som besittes av hver Andelseier utgjør av det totale 
antall andeler som er knyttet til hver slik klasse (eller serie av en klasse) av andeler som er 
utstedt på den datoen avviklingen starter; og 

100.2.2. deretter skal en eventuell gjenstående saldo som ikke kan henføres til noen av klassene 
(eller serie av en klasse) av andeler, fordeles pro rata mellom klassene (eller serie av en 
klasse) av andeler, basert på Netto Aktivaverdi av hver Klasse (eller serie av en klasse) av 
andeler slik de er på den datoen avviklingen starter, og beløpet som på denne måte blir 
tildelt en klasse (eller serie av en klasse) skal fordeles pro rata til Andelseierne i forhold til det 
antall andeler de besitter i denne klassen (eller serie av en klasse). 

100.3. Et Fond kan avvikles i henhold til Selskapslovens § 1407, og i så fall skal bestemmelsene i punktene 
100 og 101 gjelde tilsvarende for dette Fondet. 

101. FORDELING AV SPESIFIKKE EIENDELER 
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Dersom Selskapet skal avvikles (enten avviklingen er frivillig, under tilsyn eller etter rettslig kjennelse), 
kan avviklingsstyret, med en godkjennelse ved et særskilt vedtak av de relevante Andelseierne og 
enhver annen sanksjon som kreves i henhold til Selskapsloven, dele mellom Andelseierne av andeler 
enhver klasse eller klasser (eller serie av en klasse) spesifikke eiendeler som utgjør hele eller deler av 
Selskapets Aktiva, enten Aktiva består av eiendeler av en enkelt type eller ikke, og kan for slike formål 
verdsette en eller flere klasser (eller serier av en klasse) eller klasser av eiendeler slik de anser som 
rettferdig, og kan bestemme hvordan slik deling skal foretas mellom eierne av andeler eller Andelseiere 
av forskjellige klasser (eller serier av en klasse) av andeler i det aktuelle tilfellet. Med samme 
myndighet kan avviklingsstyret plassere enhver del av Aktiva i depot til sik forvaltning til fordel for 
Andelseierne som avviklingsstyret med samme myndighet anser å være egnet, og Selskapets avvikling 
kan avsluttes og Selskapet oppløses, men slik at ingen Andelseier skal være tvunget til å akseptere 
noen Aktiva som har påhvilende forpliktelser. En Andelseier kan kreve at avviklingsstyret i stedet for å 
overføre spesifikke eiendeler til ham, arrangerer et salg av eiendelene og at netto salgssum for disse 
betales til Andelseieren (kostnadene ved slikt salg kan bli belastet Andelseieren) . 

 
DEL XXII – DIVERSE 

102. REFERATER FRA MØTER 

102.1. Styret skal sørge for at det føres referat for følgende saker: 

102.1.1. alle utnevnelser til verv og komiteer som gjøres av Styret, og av lønn eller godtgjørelse til de 
som utnevnes; 

102.1.2. navnene på styremedlemmer som er til stede på hvert Styremøte og navnene på 
styremedlemmer og alle andre komitémedlemmer som er til stede på hvert møte i alle 
komiteer som er nedsatt av Styret; og 

102.1.3. alle vedtak og forhandlinger i alle møter i Selskapet og blant Andelseierne av enhver klasse 
av andeler i Selskapet, i Styremøter og møter i komiteer som er nedsatt av Styret. Alle slik 
referater som nevnt, signert av møtelederen på det aktuelle møtet eller av møtelederen på 
det første påfølgende møtet, skal anses som førstehånds dokumentasjon av de sakene som 
er omhandlet i et slikt referat uten ytterligere dokumentasjon. 

103. INSPEKSJON OG HEMMELIGHOLD 

Styret skal avgjøre om og i hvilken grad og på hvilke tidspunkter og steder og under hvilke vilkår eller 
reguleringer Selskapets regnskap, bøker og bokføring eller deler av dette skal være åpne for 
inspeksjon av Andelseiere som ikke er Styremedlemmer, og ingen Andelseier (som ikke er 
styremedlem), skal ha noen har rett til å inspisere noen av Selskapets konti, bøker eller bokføring, med 
unntak av det som fremgår av Selskapsloven eller er godkjent av Styret eller av Selskapets 
generalforsamling. Ingen Andelseier skal være berettiget til å kreve avsløring av eller annen 
informasjon om noen detaljer som vedrører Selskapets handel eller noe som er eller kan utgjøre 
forretningshemmeligheter, handelshemmeligheter eller hemmelige prosesser som kan være knyttet til 
utførelsen av Selskapets virksomhet og som det etter Styrets oppfatning vil stride mot Andelseiernes 
interesser å offentliggjøre. 

104. DESTRUKSJON AV BILAG 

104.1. Selskapet skal ha rett til å ødelegge alle registrerte overføringsinstrumenter når som helst etter utløpet 
av seks år fra den datoen det er registrert, alle meldinger om adresseendring når som helst etter 
utløpet av to år fra datoen de er registrert og alle andelssertifikater og utbyttemandater som er 
kansellert eller utløpt, når som helst etter utløpet av ett år fra datoen for slik kansellering eller utløp. Det 
skal antas å tale bestemt til Selskapets fordel at alle oppføringer i registret som påstås å ha blitt utført 
på grunnlag av et overføringsinstrument eller annet dokument som er blitt destruert, ble gjort behørig 
og korrekt og hvert instrument ble behørig og korrekt registrert og hvert andelssertifikat destruert på 
denne måten var et gyldig og fungerende dokument som ble behørig og korrekt kansellert, og alle 
andre dokumenter nevnt ovenfor som ble destruert på denne måten var et gyldig og fungerende 
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dokument i samsvar med de opplysningene som var registrert om det i bøkene eller registeret til 
Selskapet. Alltid forutsatt at: - 

104.1.1. bestemmelsen over skal bare gjelde for destruksjon av et dokument i god tro og uten varsel 
om noe krav (uavhengig av partene i slikt krav) som dokumentet kan være relevant for; 

104.1.2. intet av innholdet her skal fortolkes som å pålegge Selskapet noe ansvar for destruksjon av 
noe dokument tidligere enn som nevnt eller under andre omstendigheter som ikke ville 
knyttes til Selskapet i fravær av dette punktet; og 

104.1.3. referanser i dette til destruksjon av et hvilket som helst dokument inkluderer referanser til 
avhending av det på enhver måte. 

105. ANDELSEIERE SOM IKKE KAN KONTAKTES 

105.1. Selskapet har rett til å selge enhver andel for en Andelseier eller en andel som en person har rett til ved 
overdragelse, til beste pris som med rimelighet kan oppnås dersom og under forutsetning av at: 

105.1.1. i løpet av et tidsrom på tolv år, ingen sjekker eller bankremisser sendt av Selskapet med post 
i et frankert brev adressert til Andelseieren eller til den person som er berettiget til andelen 
ved overdragelse på hans adresse i Registeret eller den siste kjente adressen Andelseieren 
eller den person som er berettiget ved overdragelse har gitt for tilsending av sjekker og 
bankremisser, har blitt innløst og ingen kommunikasjon har blitt mottatt av Selskapet fra 
Andelseieren eller den som er berettiget ved overdragelse (forutsatt at det i løpet av en slik 
tolvårsperiode skal være betalt minst tre utbytter for en slik andel);  

105.1.2. Selskapet har kunngjort sin intensjon om å selge slik andel ved utløpet av den nevnte 
perioden på tolv år ved annonsering i en nasjonal dagsavis som utgis i Landet og i en avis 
som dekker området der adressen nevnt i punkt 105.1.1 er lokalisert; og 

105.1.3. Selskapet i løpet av ytterligere tre måneder etter datoen for annonseringen og før utøvelsen 
av fullmakten til salg har blitt utøvd, ikke har mottatt noen kommunikasjon fra Andelseieren 
eller personen som er berettiget ved overdragelse. 

105.2. For å gjennomføre et slikt salg kan selskapet utnevne en person til å utøve et instrument for overføring 
av slik andel som overdrager, og slikt overføringsinstrument skal ha samme virkning som om det hadde 
blitt utøvd av Andelseieren eller den som er berettiget til slik andel ved overdragelse. Overtakeren skal 
bli oppført i Registeret som Andelseier av de andelene som omfattes av en slik overføring, og han skal 
ikke være bundet til å se til hvordan kjøpesummen anvendes, hans eierskap til andelene skal heller 
ikke påvirkes av eventuelle uregelmessigheter i eller ugyldighet av behandlingen av salget. 

105.3. Selskapet skal godskrive det aktuelle Fondet eller, dersom Fondet ikke lenger eksisterer, til slik annen 
person som Styret kan bestemme, for nettobeløpet av slikt salg. 

106. SKADESLØSHOLDELSE 

106.1. I medhold av bestemmelsene i og i den utstrekning som er tillatt etter Selskapsloven, skal alle som er 
Styremedlem, Sekretær, har annet verv eller er i Selskapets tjeneste, holdes skadesløs av Selskapet, 
og det skal være Styrets plikt å betale ut av Aktiva alle kostnader, tap og utgifter som alle som innehar 
et verv eller er i Selskapets tjeneste kan pådra seg eller bli ansvarlig for på grunn av en kontrakt som 
inngås, eller handling eller ting gjort av ham i sitt verv eller i Selskapets tjeneste eller på noen måte i 
utøvelsen av sine plikter, inkludert reisekostnader, og beløpet som skal erstattes for dette, skal 
umiddelbart settes som en heftelse på Selskapets eiendom og ha prioritet mellom Andelseiere og over 
alle andre krav. 

106.2. I medhold av bestemmelsene i Selskapslovens § 235 skal ingen Styremedlem eller annen 
tjenestemann i Selskapet være ansvarlig for Selskapsloven, kvitteringer, forsømmelser eller mislighold 
fra noe annet Styremedlem eller tjenestemann, eller for å delta i noen kvittering eller annen handling for 
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konformitet eller for ethvert tap eller utgifter som måtte oppstå for Selskapet gjennom utilstrekkelighet 
eller manglende eierskap til eiendom som blir ervervet for eller på vegne av Selskapet, eller for 
utilstrekkelighet eller mangel ved noe verdipapir noen av Selskapets midler skal investeres i eller på, 
eller for tap eller skade som oppstår som følge av konkurs, insolvens eller skadevoldende handling av 
noen person hos hvilken noe penger, verdipapirer eller effekter skal deponeres eller ethvert annet slags 
tap, skade eller ulykke som forekommer under utførelsen av forpliktelsene ved hans verv eller i 
tilknytning til dette. 

107. OVERORDNEDE BESTEMMELSER 

I tilfelle det er konflikt mellom bestemmelsene i disse Vedtektene og Selskapsloven, skal Selskapsloven 
ha forrang. 

108. ORDNINGER FOR REKONSTRUKSJON ELLER SAMMENSLÅING 

108.1. Styret skal ha fullmakt til å rekonstruere og slå sammen Selskapet eller ethvert Fond på de vilkår og 
betingelser som angis i en ordning for rekonstruksjon og sammenslåing godkjent av Styret, og enten 
slik rekonstruksjon eller sammenslåing innebærer fusjon med eller overføring av eiendeler til en annen 
enhet, enten det er et foretak eller annen enhet, skal det være underlagt følgende vilkår: 

108.1.1. at rekonstruksjonen eller sammenslåingen utføres i samsvar med krav fra den Kompetente 
Myndighet; og 

108.1.2. at Andelseierne i Selskapet eller det aktuelle Fondet har blitt orientert om detaljene om 
ordningen i en form som er godkjent av Styret og et særskilt vedtak blant Selskapets eller det 
aktuelle fondets Andelseiere som godkjenner denne ordningen har blitt vedtatt. 

Den aktuelle ordningen for rekonstruksjon og sammenslåing skal tre i kraft når slike betingelser er 
oppfylt eller på en senere dato som ordningen kan angi, og deretter skal vilkårene i en slik ordning 
være bindende for alle Andelseierne, og de skal være bundet til å gi den virkning og Styret skal gjøre 
alle slike handlinger og ting som kan være nødvendige for å gjennomføre den. 

109. BEGRENSNING AV ENDRINGER I STIFTELSESDOKUMENT OG VEDTEKTER 

Det skal ikke gjøres noen endringer i Selskapets Stiftelsesdokument eller Vedtekter som vil medføre at 
Selskapet opphører å være godkjent i henhold til Selskapsloven. Godkjenning av den Kompetente 
Myndighet skal kreves for alle endringer i Stiftelsesdokument eller Vedtekter. 

110. ENDRINGER I MAKSIMALT INNLØSNINGSGEBYR FOR LUKKEDE FOND 

110.1. For ethvert lukket Fond vil selskapet benytte følgende metodikk for å endre maksimalt innløsningsgebyr 
eller den maksimale årlige avgiften som belastes av en AIFM, et forvaltningsselskap eller en 
investeringsforvalter som er utnevnt for Fondet (der dette gebyret betales direkte ut av Fondets aktiva): 

110.1.1. dersom det foreslås en forhøyelse av disse gebyrene eller kostnadene uten at Andelseierne 
gis mulighet til å innløse eller på annen måte gå ut av Fondet, skal Selskapet se til at antall 
stemmer til fordel for forhøyelsen skal utgjøre minst 75 % av antall avgitte stemmer; 

110.1.2. dersom det foreslås en økning av disse gebyrene eller kostnadene med en mulighet for 
Andelseierne til å innløse eller på annen måte gå ut av fondet, skal det se til at antall 
stemmer til fordel for forhøyelsen skal utgjøre minst 50 % av antall avgitte stemmer. 

111. OVERFØRING OG GJENBRUK AV SELSKAPETS EIENDELER 

Selskapet kan overføre eiendeler til og/eller gi Depotmottakeren, enhver hovedmegler og/eller en 
annen part rett til å gjenbruke Selskapets Aktiva i tilfeller hvor lovverket tillater det. 

112. KRYSSINVESTERING 
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112.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapslovens § 1399 kan Selskapet på vegne av et Fond erverve 
andeler i et annet fond.  

113. ADSKILLELSE AV FORPLIKTELSER 

113.1. Uavhengig av enhver lovpålagt bestemmelse eller lovbestemmelse som sier det motsatte, skal enhver 
forpliktelse som påløper på vegne av eller kan tilskrives et Fond, utelukkende gjøres opp fra dette 
Fondets Aktiva, og ingen Styremedlem, inkassator, eksaminator, likvidator, midlertidig likvidator eller 
annen person skal søke og heller ikke være forpliktet til å anvende Aktiva tilhørende et slikt Fond til å 
gjøre opp noen slags forpliktelse som er påløpt på vegne av eller kan tilskrives et annet Fond.  

113.2. Alle Aktiva eller beløp som inndrives av Selskapet, uansett hvordan eller hvor, skal etter fradrag eller 
betaling av eventuelle kostnader for inndriving, tilføres det berørte Fondet. I det tilfelle at eiendeler som 
kan tilskrives til ett Fond blir benyttet til å innfri en forpliktelse som ikke kan henføres til det Fondet, og i 
den grad slike Aktiva eller kompensasjon i henhold til dette ikke på annen måte kan tilbakeføres til dette 
Fondet, skal Styret med samtykke fra depotmottakeren sertifisere eller sørge for sertifisering av verdien 
av Aktiva som er tapt for det berørte Fondet, og overføre eller betale fra Aktiva tilhørende det eller de 
Fond som forpliktelsen var henført til, med prioritet foran alle andre krav mot dette eller disse Fond, 
Aktiva eller beløp som er tilstrekkelig for å tilbakeføre til det berørte Fondet verdien av Aktiva eller 
beløp som har gått tapt for det Fondet. 

113.3. Selskapet kan saksøke og bli saksøkt for et bestemt fond og kan utøve de samme rettighetene til 
eventuelt å avregne mellom sine Fond som er lovbestemt for selskaper. Eiendommen til et Fond er, 
underlagt ordre fra irske domstoler, slik den ville ha vært dersom Fondet var en egen juridisk person.  

113.4. Ingenting i dette punktet 113 skal forhindre anvendelse av noen forordning eller lovbestemmelse som 
vil kreve at Aktiva i et Fond anvendes til å innfri noen eller alle forpliktelser i et annet Fond på grunn av 
svindel eller uriktig fremstilling, og særlig basert på av anvendelsen av Selskapslovens §§ 443, 557, 
604 og 608. 



M-16150419-9 41  

VEDLEGG 1 DEFINISJONER 

I disse Vedtektene og disse Vedleggene skal følgende uttrykk ha følgende betydninger der 
sammenhengen tillater det: 

Akkreditert Investor betyr et individ eller en enhet som er angitt i prospektet og som gis et unntak fra 
Minste beløp ved første gangs tegning og Kvalifisert Investor-kriterier, underlagt vilkårene og kravene til 
den Kompetente Myndighet 

AIFM betyr det foretaket som er Selskapets forvalter av alternative investeringsfond i henhold til 
bestemmelsene i punktene 28 til 30 i Vedlegg 2; 

AIFMD betyr Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/61/EU om regulering av forvaltere av alternative 
investeringsfond av 8. juni 2011 samt Endringsdirektivene 2003/41/EF og 2009/65/EF samt 
Forordningene (EF) nr. 1060/2009 og (EF) nr. 1095/2010, slik de er endret og supplert fra tid til annen. 

AIFMD-lovgivningen betyr AIFMD, AIFM-forordningene og den Delegerte Forordningen (eller hvilken 
som helst av disse det kan være), slik de er endret, supplert eller erstattet fra tid til annen; 

AIFM-forordningen betyr EUs forordning (om forvaltere av alternative investeringsfond) 2013 (SI nr. 
257 av 2013), slik den kan være endret, og eventuelle vilkår som den Kompetente Myndighet fra tid til 
annen kan pålegge i henhold til denne, enten ved varsel eller som påvirker Selskapet på annen måte; 

AIF-regelboken betyr regelboken for alternative investeringsfond som er utstedt av den Kompetente 
Myndighet; 

AIMA betyr Alternative Investment Management Association; 

Vedlegg betyr vedlegget eller vedleggene som er knyttet til og utgjør en del av Vedtektene; 

Vedtekter betyr Vedtektene med de tilhørende Vedleggene som er lagt til og slik de er endret fra tid til 
annen og for tiden er gjeldende; 

Aktiva betyr alle Selskapets eiendeler, inkludert investeringer det besitter for tiden samt eventuelle 
Fond som ervervet i samsvar med bestemmelsene i punkt 21 i vedlegg 2; 

Revisorer betyr de som for tiden er revisorer for Selskapet; 

Virkedag betyr i forbindelse med et fond slik dag eller slike dager som det er spesifisert i Prospektet 
eller Tillegget for det aktuelle fondet 

Kalenderdager betyr i forbindelse med en varslingsperiode det antall dager, med unntak av dagen da 
varselet blir avgitt eller anses å være avgitt og dagen det er gitt for eller som det skal tre i kraft på; 

Selskapsloven betyr den irske Companies Act 2014 slik den er endret, supplert eller revidert fra tid til 
annen, inkludert eventuelle forskrifter som er utarbeidet i henhold denne under departementets ordre 
og eventuelle vilkår som kan pålegges i henhold til denne av den Kompetente Myndighet, enten ved 
varsel eller som påvirker Selskapet på annen måte; 

Selskapet betyr det selskapet hvis navn fremkommer av overskriften til Vedtektene; 

Kompetent Myndighet betyr Irlands sentralbank (the Central Bank of Ireland) eller en annen eller 
etterfølgende myndighet med ansvar for autorisasjon av og tilsyn med selskapet; 

Valutaandelsklasse betyr en Andelsklasse som har pålydende verdi i en annen valuta enn det aktuelle 
Fondets basisvaluta; 
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Handelsdag betyr slik Virkedag eller Virkedager som Styret fra tid til annen kan bestemme i tilknytning 
til et Fond for tegning, innløsning eller utveksling av andeler, forutsatt at det skal være minst en 
Handelsdag per kalenderkvartal for innløsning av aksjer i tilfelle av åpne fond; 

Tidsfrist for Handel betyr slik dag og klokkeslett som Styret fra tid til annen kan spesifisere for enhver 
Andelsklasse; 

Delegert forordning betyr Delegert Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 som utfyller AIFM-
direktivet med hensyn til unntak, generelle driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, 
gjennomsiktighet og tilsyn, slik den kan være endret fra tid til annen; 

Depotmottaker betyr den personen som utnevnes og for tiden opptrer som depotmottaker for alle 
Aktiva i henhold til punktene 22 til 25 i vedlegg 2; 

Depotavtale betyr en hvilken som helst avtale som for tiden eksisterer mellom Selskapet og 
Depotmottakeren og i forbindelse med utnevnelse av og plikter for Depotmottakeren; 

Derivatspesifikk Andelsklasse betyr en Klasse hvor Selskapet vil foreta derivattransaksjoner, hvor 
gevinstene og kostnadene ved slike transaksjoner utelukkende vil tilfalle Andelshaverne i denne 
klassen, og som kan være en Sikret Valutaandelsklasse; 

Utvanningsavgift betyr en avgift som kan være (i) lagt til tegningsbeløpet som skal betales av en 
investor eller (ii) trekkes fra innløsningsbeløp som en Andelseier skal motta. Slik avgift er utformet for å 
beskytte de gjenværende Andelseierne ved å dekke kursforskjellene i markedet (forskjellen mellom de 
priser som aktiva er verdsatt til og/eller kjøpt eller solgt til), fiskale samt kjøps- og salgskostnader og 
andre handelskostnader knyttet til anskaffelse eller avhendelse av eiendeler, lånekostnader og 
depotbruddgebyr, i tilfelle mottak for behandling av netto tegnings- eller innløsningsforespørsler; 

Styret betyr det for tiden sittende Styret for Selskapet og Styremedlem betyr ethvert medlem av dette; 

Skatter og avgifter betyr alle stempel- og andre avgifter, skatter, statlige avgifter, meglerkostnader, 
bankgebyrer, overføringsavgifter, registreringsavgifter, alle transaksjons- og sikkerhetsgebyrer som 
skal betales til Depotmottakeren eller dennes delegater eller agenter, samt andre skatter og avgifter, 
enten i forbindelse med opprinnelig oppkjøp eller økning av Aktiva eller opprettelse, utstedelse eller 
salg av andeler eller salg eller kjøp av investeringer for Selskapet eller for sertifikater eller annen måte 
som det blir eller kan bli betalt for ved eller før gjennomføringen av transaksjonen eller handelen der 
slike skatter og avgifter skal betales, men skal ikke inkludere noen provisjoner, skatter, avgifter eller 
kostnader som kan ha vært tatt hensyn til ved fastsettelse av Netto Aktivaverdi for det aktuelle fondet; 

Heftelse betyr enhver pantstillelse, sikkerhetsstillelse, hypotekarisk pant eller annen avtale eller 
ordning som har samme eller lignende effekt som å stille sikkerhet; 

Utligningskonto betyr en utligningskonto som etter styrets skjønn kan opprettholdes for ethvert Fond i 
samsvar med punkt 32 i vedlegg 2; 

Utligningsbetaling betyr et beløp som blir betalt i samsvar med punkt 32 i vedlegg 2 (med forbehold 
om at Styret eventuelt beslutter det motsatte), beregnet til en slik sats per andelsklasse som fastsatt av 
Styret med henvisning til deres estimat fra tid til annen om neste utbytte som skal deklareres for den 
aktuelle klassen; 

FATCA betyr den amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act Subtitle A av Title V av Hiring 
Incentives to Restore Employment Act, som utgjør kapittel 4 i, og gjør andre endringer i Internal 
Revenue Code i USA (slik den er endret, konsolidert eller supplert fra tid til annen), herunder eventuelle 
forskrifter utstedt i henhold til denne; 

Utenlandsk person har samme betydning som det er gitt i prospektet; 
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Fond betyr den eller de portefølje(ne) som opprettholdes i samsvar med punkt 9 i vedlegg 2, som skal 
holdes adskilt for hver andelsklasse eller de relevante andelsklassene (der det er etablert mer enn én 
andelsklasse for å delta i et Fond), der alle eiendeler og all gjeld, ale inntekter og utgifter som kan 
tilskrives eller allokeres til hvert slikt Fond, skal tilføres og belastes; 

Sikret Valutaandelsklasse betyr en Valutaandelsklasse som Selskapet vil foreta 
valutasikringstransaksjoner i, og der fordelene og kostnadene for disse bare vil oppebæres av 
Andelseierne av andeler i denne klassen; 

Andelseier betyr i forbindelse med enhver andel eller tegningsaksje det medlemmet hvis navn er 
oppført i Registeret som eier av slik andel, og i tilfelle en tegningsrett den som eier en slik tegningsrett; 

Første tilbudsperiode betyr enhver periode fastsatt av Styret hvor enhver andelsklasse i det aktuelle 
Fondet kan tilbys til tegning til en fast pris; 

Investering betyr en investering ervervet av selskapet i henhold til punkt 21 i Vedlegg 2; 

IOSCO betyr den Internasjonale organisasjonen av verdipapirkommisjoner (International Organisation 
of Securities Commissions); 

Den irske børsen betyr The Irish Stock Exchange plc og enhver etterfølger etter denne; 

Utstedelsespris betyr den prisen andeler utstedes til, beregnet og fastsatt av Styret i samsvar med 
punkt 2 i Vedlegg 2; 

Marked betyr i forbindelse med enhver investering, enhver børs, marked for unoterte verdipapirer eller 
et annet regulert verdipapirmarked der en Investering blir notert og/eller handlet; 

Medlemsland betyr enhver medlemsstat i Den europeiske union 

Minste beløp ved senere tegninger betyr det minste kontantbeløp eller minste antall Andeler (alt etter 
omstendighetene) som Styret fra tid til annen kan kreve at en Andelseier investerer (etter å ha investert 
et første beløp); 

Minste beholdning eller besittelse av Andeler betyr et slikt antall eller en slik verdi av andeler i en 
hvilken som helst klasse (om noen) som Styret fra tid til annen kan foreskrive som den minste tillatte 
besittelse av Andeler i denne klassen; 

Minste beløp ved første gangs tegning betyr € 100 000 (eller tilsvarende i andre valutaer) eller et 
slikt beløp som Styret fra tid til annen kan foreskrive som minimum første tegning av Andeler i enhver 
klasse, forutsatt at beløpet (unntatt når det gjelder Aksjer som erverves av Akkrediterte Investorer) til 
enhver tid er likt eller større enn det minimumsbeløpet som kreves av den Kompetente Myndighet for at 
Selskapet skal oppnå status som alternativt investeringsfond for kvalifiserte investorer; 

Minste innløsningsbeløp betyr det minste antall eller den minste verdi av andeler av enhver klasse 
(om noen) som Styret fra tid til annen kan foreskrive som det minste som til enhver tid kan innløses av 
en Andelseier; 

Minimum besittelse eller beholdning av Andeler betyr et slikt antall eller en slik verdi av andeler i en 
hvilken som helst klasse (om noen) som Styret fra tid til annen kan foreskrive som den minste tillatte 
besittelse av Andeler i denne klassen; 

Måned betyr en kalendermåned; 

Netto Aktivaverdi betyr netto aktivaverdi av Selskapet eller ethvert Fond eller enhver klasse (eller 
serie av klasse) av en andel. Den skal beregnes ved et Verdsettelsestidspunkt ved å verdsette 
eiendelene som tilhører Selskapet eller ethvert Fond, eller som kan tilskrives enhver andelsklasse i 
samsvar med bestemmelsene i Vedlegg 3; 
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Kontor betyr det kontoret som for tiden er registrert for Selskapet; 

Pålydende verdi betyr den nominelle verdien for et verdipapir (der begrepet også omfatter lån) som er 
tilordnet det av utstederen av verdipapiret; 

Tillatt investor betyr enhver person som ikke er diskvalifisert fra å besitte andeler i henhold til punkt 20 
i Vedlegg 2; 

Prospektet betyr prospektet og eventuelle tillegg til det som utstedes fra tid til annen av Selskapet, og 
som kan endres, suppleres, konsolideres, erstattes eller modifiseres på annen måte fra tid til annen; 

Kvalifisert Investor betyr: 

(i) en investor som er en profesjonell klient i den mening som fremgår av Vedlegg II til direktiv 
2004/39/EF (Markets in Financial Instruments Directive) (MiFID); eller 

(ii) en investor som mottar en vurdering fra en kredittinstitusjon i EU, et MiFID-firma eller et UCITS-
forvaltningsselskap om at investoren har tilstrekkelig kompetanse, erfaring og kunnskap til å ha en 
adekvat forståelse av investeringen i Fondet; eller 

(iii) en investor som sertifiserer at de er en informert investor ved å avgi følgende: 

(a) bekreftelse (skriftlig) om at investor har slik kunnskap om og erfaring i finansielle og 
forretningsmessige forhold som vil gjøre det mulig for investoren å vurdere fordelene og 
risikoen for den potensielle investeringen på riktig måte; eller 

(b) bekreftelse (skriftlig) om at investorens virksomhet innebærer, enten for egen eller for andres 
regning, forvaltning, oppkjøp eller avhendelse av eiendom av samme type som Selskapets 
eiendom; 

og hvor en slik Kvalifisert Investor bekrefter skriftlig til Selskapet at de oppfyller minimumskriteriene i (i), 
(ii) eller (iii), at de er oppmerksomme på risikoen som er involvert i den foreslåtte investeringen og på 
det faktum at iboende i slik Investering er potensialet til å tape hele beløpet som blir investert.  

Innløsningspris betyr innløsningsprisen for andeler slik den blir beregnet og bestemt i samsvar med 
punkt 14 i Vedlegg 2; 

Innløsningsbeløp betyr Innløsningsprisen minus eventuelle avgifter og kostnader knyttet til innløsning 
av Andeler som angitt i Prospektet; 

Register betyr registeret over Andelseiere som skal føres slik det kreves av Selskapsloven; 

Registrert person betyr en registrert person som definert i Selskapslovens § 39 

Segl betyr Selskapets ordinære segl eller (dersom det er relevant) det offisielle verdipapirseglet som 
Selskapet har i henhold til Selskapsloven; 

Sekretær betyr enhver som er utnevnt til å utføre oppgavene som sekretær i Selskapet; 

Oppgjørsdato betyr den (de) siste dato(er) som bestemmes av Styret fra tid til annen, hvor betaling av 
Utstedelsespris eller Innløsningsbeløp for andeler i enhver klasse må mottas eller betales som 
beskrevet i Prospektet eller Supplementet i medhold av kravene fra tid til annen (hvis noen) fra den 
Kompetente Myndighet. Ved betaling av Tilbakekjøpsbeløp for Andeler, må den seneste datoen ikke 
være senere enn 90 kalenderdager fra innlevering av innløsningsanmodningen til betaling av 
Innløsningsbeløpet, med mindre beregningen av Netto Aktivaverdi er suspendert i henhold til punkt 17 i 
Vedlegg II;  
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Andel eller Andeler betyr deltakende andeler i Selskapet, og der konteksten tillater det eller krever 
det, enhver klasse eller serie i en klasse av deltakende Andeler; 

Sidelomme-andeler betyr andeler eller andelsklasser i et bestemt fond der Selskapet fra tid til annen 
kan plassere Spesielle Investeringer i henhold til Vedlegg 2 og kravene fra den Kompetente Myndighet; 

Spesielle investeringer betyr investeringer som Styret etter eget skjønn anser som illikvide eller på 
annen måte ikke fritt overførbare; 

Landet betyr republikken Irland; 

Tegningsaksje betyr en ikke-deltakende andel i Selskapets kapital utstedt i samsvar med disse 
Vedtektene og med de rettigheter som er angitt i disse Vedtektene; 

Tillegg betyr ethvert tillegg til Prospektet utstedt på vegne av Selskapet i tilknytning til et fond fra tid til 
annen; 

Skattbar irsk person har den betydningen det er gitt i Prospektet;  

TCA betyr den irske skattekonsolideringsloven av 1997 (Irish Taxes Consolidation Act) med endringer 
fra tid til annen; 

Andelsklasse uten Valutasikring betyr en Andelsklasse hvor tegning av Andeler, beregning og 
utbetaling av utbytte samt betaling av innløsningsbeløp typisk kan skje i en annen valuta enn det 
aktuelle Fondets basisvaluta på grunnlag av en valutakonvertering etter den gjeldende spotkursen for 
den aktuelle basisvalutaen for den aktuelle Andelsklassens valuta, men der det ikke gjøres noen sikring 
for Andelsklassen annet enn på Fondsnivå 

USA betyr Amerikas forente stater (inkludert alle delstatene, District of Columbia og Commonwealth of 
Puerto Rico), dets territorier, besittelser og alle andre områder som er underlagt dets jurisdiksjon; 

Amerikaner eller U.S.-person har, med mindre annet er angitt, den betydning som det er tildelt i 
forskrift S under USAs verdipapirlov av 1933 (United States Securities Act of 1933) (som endret fra tid 
til annen) (1933-loven); 

Verdsettelsesdag betyr den/de dagen(e) som er spesifisert i Tillegget for det aktuelle fondet og/eller 
som Styret kan beslutte fra tid til annen, og gi forhåndsmeddelelse om til alle Andelseiere i Selskapet, 
forutsatt at det for åpne Fond skal være minst én Verdsettelsesdag per kvartal; og 

Verdsettelsestidspunkt betyr et slikt tidspunkt, på slikt sted eller steder som Styret fra tid til annen kan 
beslutte, der Netto Aktivaverdi beregnes som angitt i Tillegget for det aktuelle Fondet eller på slikt annet 
tidspunkt etter Tidsfrist for Handel for det aktuelle fondet som Selskapet kan bestemme fra tid til annen, 
forutsatt at, når det kreves av den Kompetente Myndighet, det skal være minst ett 
Verdsettelsestidspunkt i hvert kvartal for åpne fond og minst ett Verdsettelsestidspunkt i året for andre 
fond . 
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VEDLEGG 2 UTSTEDELSE AV ANDELER 

1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR UTSTEDELSE AV ANDELER 

Før utstedelsen av enhver andelsklasse skal Styret fastsette rettighetene og restriksjonene som er knyttet til 
denne, herunder hvilket Fond de skal være knyttet til, aksjens angitte valuta, 
innløsningsbestemmelsene som kan variere fra andre andelsklasser i samsvar med kravene fra den 
Kompetente Myndighet og gebyrer og utgifter som skal bæres av andelsklassen. I samsvar med 
kravene fra den Kompetente Myndighet skal beslutningen om å tegne seg for enhver aksjeklasse der 
stemmerettene er begrenset, utelukkende foretas av Investoren. I tilknytning til et Fond kan Styret 
etablere mer enn én klasse eller serie andeler som skal delta i Fondet, i samsvar med kravene fra og 
ved forhåndsmeddelelse til den Kompetente Myndighet. Styret kan opprette mer enn én klasse eller 
serie andeler som skal delta i et Fond som Styret har bestemt skal ha pålydende i samme eller 
forskjellige valutaer. Styret skal ved tidspunktet for opprettelsen av en slik klasse avgjøre om en slik 
andelsklasse skal etableres som en Derivatspesifikk Andelsklasse og/eller en Usikret 
Valutaandelsklasse. Uavhengig av hva som er angitt i disse Vedtektene, skal kostnader ved og 
gevinster/tap fra eventuelle derivattransaksjoner knyttet til en Derivatspesifikk Andelsklasse 
utelukkende henføres til Andelseierne av andeler i denne klassen og skal ikke utgjøre en del av det 
aktuelle Fondets aktiva eller utgjøre en forpliktelse for det aktuelle Fondet som andelen er tilknyttet. Alle 
derivattransaksjoner knyttet til en Derivatspesifikk Andelsklasse skal verdsettes i henhold til 
bestemmelsene i Vedlegg 3 og skal tydelig tilskrives den spesifikke Derivatspesifikke Andelsklassen. 
Uavhengig av det foregående skal ingen Derivatspesifikk Andelsklasse bli giret som følge av eventuelle 
derivattransaksjoner og/eller slike valutasikringstransaksjoner, med mindre det fremgår av det aktuelle 
Prospektet eller Tillegg, med forbehold for eventuelle parametere som er angitt i disse. 

Navnet på hvert Fond kan endres av Styret, forutsatt forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndigheten, 
og ingen navnendringer skal kreve godkjennelse av Andelseierne i det aktuelle Fondet.  

Andeler knyttet til Selskapet eller ethvert Fond kan utstedes og tildeles fra tid til annen med 
forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndighet. 

I medhold av det som angitt i det følgende og underlagt eventuelle forskrifter eller betingelser som blir pålagt av 
den Kompetente Myndighet i henhold til Selskapsloven, skal Selskapets utstedelse av andeler 
forutsette at Selskapet eller dets autoriserte agenter mottar: – 

en søknad i en slik form som Styret fra tid til annen kan bestemme, som omfatter, der det er 
hensiktsmessig, indikasjon av hvilken andelsklasse søkeren ønsker å investere i. 

betaling av Utstedelsesprisen (eller tilsvarende) til Selskapets aktiva innen rimelig tid i henhold til 
bestemmelsene i Prospektet; og 

slik informasjon og erklæringer som Styret kan kreve fra tid til annen. 

Underlagt kravene fra den Kompetente Myndighet kan påfølgende tegninger gjøres via telefon eller elektroniske 
kommunikasjonsmidler i samsvar med prosedyren som skal fremgå av Prospektet. 

Betaling for andeler skal skje innen Oppgjørsdatoen i den valuta og på den tid, sted og måte og til slik person 
på vegne av Selskapet som Styret kan bestemme fra tid til annen. 

Selskapet kan (etter Styrets valg) innfri enhver søknad om tildeling av andeler ved å utvirke overføring til 
søkeren av fullt innbetalte andeler, der datoen for gjennomføring av slik overføring skal være den 
aktuelle Handelsdagen. I slike tilfeller skal henvisninger i disse Vedtektene om tildeling av aksjer, der 
det passer anses som henvisninger til å utvirke overføring av andeler. 

Tildeling av andeler kan skje uavhengig av om opplysningene eller deklarasjonene nevnt i punkt 1.4.3 ovenfor 
ikke er mottatt av Selskapet eller dets autoriserte agent, forutsatt at søknaden nevnt i punkt 1.4.1 i dette 
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Vedlegget er mottatt , og videre forutsatt at dersom de nevnte opplysninger eller deklarasjoner ikke er 
mottatt innen en måned (eller et annet tidsrom som Styret kan bestemme) etter den Handelsdag hvor 
slike aksjer er tildelt, skal Styret ha rett til å kansellere tildelingen og dersom den kansellere på denne 
måten, skal de aktuelle søknadsbeløpene (hvis noen) returneres til søkeren på hans risiko (sammen 
med eventuelt tilleggsbeløp, eller etter fradrag av slikt beløp, om noe, som ledelsen helt etter eget 
skjønn finner hensiktsmessig. Alle slike beløp som trekkes fra på denne måten, beholdes av Selskapet 
til egen fordel) og inntil de tilbakebetales kan de anvendes av Selskapet til egen fordel. 

Dersom full betaling for enhver andel ikke er mottatt innen den aktuelle relevante Oppgjørsdatoen eller annen 
dato eller tidspunkt som Styret kan bestemme, eller i tilfelle midler ikke klareres, har Styret deres 
delegater rett til å kansellere tildelingen og enten returnere de aktuelle beløpene til søkeren på hans 
risiko eller å behandle de relevante beløpene som betaling i forbindelse med en søknad om Andeler 
som gjøres før Tidsfrist for Handel for den neste Handelsdagen som følger etter mottak av slike penger 
eller klarerte midler. Dersom en tildeling av aksjer blir kansellert, kan Selskapet belaste søkeren for 
eventuelle påløpte kostnader eller tap som Selskapet har pådratt seg. Dersom tegninger gjøres opp for 
sent, forbeholder Selskapet seg retten til å belaste en søker rente etter en rimelig kommersiell sats for 
slike tegninger. 

Søknader som omfattes av betydningen i punkt 1.4 ovenfor, og som mottas av eller på vegne av Selskapet på 
eller før Tidsfrist for Handel for en Handelsdag skal, med mindre Styret bestemmer noe annet, 
behandles på denne Handelsdagen. Søknader som mottas etter Tidsfrist for Handel for en Handelsdag 
skal, med mindre Styret er enig om noe annet og forutsatt at de er mottatt før det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet) anses å være mottatt innen den påfølgende Tidsfrist for Handel. Styret kan 
helt etter eget skjønn og med forbehold om forhåndsgodkjenning fra Depotmottakeren, godta å utpeke 
flere Handelsdager og Verdsettelsestidspunkter for kjøp av Andeler, som vil være åpen for alle 
Andelseiere og som vil bli varslet på forhånd til alle Andelseiere. 

Søknad om utstedelse av aksjer vil være ugjenkallelig med mindre Styret eller en delegat er enig om noe annet.  

Styret kan helt etter eget skjønn til enhver tid tvangsinnløse andeler på en pro rata-basis og samtidig utstede 
Sidelomme-andeler til Andelseiere på en pro rata-basis og bruke beløpet fra den nevnte innløsningen til 
å betale utstedelsesprisen for slike Sidelomme-andeler. Utstedelsesprisen for den første utstedelsen av 
en ny klasse av Sidelomme-andeler vil bli bestemt av Styret. Styret vil allokere Spesielle Investeringer 
til slike Sidelomme-andeler som vil gjenspeile alle slike investeringer. Når Sidelomme-andeler er 
utstedt, vil de Spesielle Investeringene knyttet til Sidelomme-andeler ikke bli vurdert som aktiva som 
kan henføres til noen andre andeler, og vil ikke bli tatt med i beregningen av Netto Aktivaverdi av noen 
andre andeler. I tilfelle realisering helt eller delvis av de aktuelle Spesielle Investeringene, kan Styret 
helt etter eget skjønn tvangsinnløse alle eller en del av de tilknyttede Sidelomme-andelene og samtidig 
utstede aksjer til disses Andelseiere til den da gjeldende utstedelsesprisen for slike andeler, og bruke 
innløsningsbeløpene til å betale utstedelsesprisen. Alternativt kan Styret helt etter eget skjønn 
omklassifisere alle eller en del av slike Sidelomme-andeler til andeler. Tildeling eller utstedelse av slike 
Sidelomme-andeler og allokering av Spesielle Investeringer til dem vil bare bli gjennomført i henhold til 
kravene fra den Kompetente Myndighet og under omstendigheter der Styret anser det for 
hensiktsmessig og i de aktuelle Andelseieres interesse. 

Uten at det berører styrets rett til å akseptere, begrense eller kansellere tegningsforespørsler, kan Styret 
akseptere, begrense eller kansellere enhver tegningsforespørsel som etter Styrets vurdering utgjør 
overdreven handel og/eller markedstiming eller annen aktivitet som de antar er skadelig for selskapet, 
uten å begrunne det. 

2. UTSTEDELSESPRIS 

Under den Første Tilbudsperioden for en andelsklasse skal Utstedelsesprisen per andel i den aktuelle klassen 
være den prisen som er fastsatt av Styret. Styret kan utstede andeler til fast pris i samsvar med 
kravene fra den Kompetente Myndighet og, der det kreves, hvor det har blitt bekreftet til den 
Kompetente Myndighet at det ikke medfører at eksisterende Andelseiere i det aktuelle Fondet ikke blir 
dårligere stilt. Etter den Første Tilbudsperioden skal utstedelsesprisen være Netto Aktivaverdi per andel 
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av den aktuelle klassen pluss en slik sum som ledelsen kan anse at representerer riktig bidrag for 
skatter og avgifter pluss en eventuell forhåndsavgift etter Styrets skjønn og en avgift for eventuelt 
Resultatgebyr som skal betales til eventuell Investeringsforvalter/rådgiver (etter styrets skjønn). Dersom 
det er netto tegninger, kan det legges til en Utvanningsavgift for å dekke handelskostnader og for å 
bevare verdien av Selskapets underliggende Aktiva. Den resulterende summen avrundes til nærmeste 
tre desimaler eller et annet antall desimaler som Styret kan bestemme fra tid til annen. Uavhengig av 
det foregående kan Styret utstede enhver ny serie andeler i en klasse til en fast pris, underlagt kravene 
fra den Kompetente Myndighet. 

Dersom andeler utstedes basert på Netto Aktivaverdi per andel som beskrevet i foregående avsnitt, skal Netto 
Aktivaverdi per andel av den aktuelle klassen fastslås ved: 

å bestemme den andelen av Netto Aktivaverdi for det aktuelle Fondet som kan henføres til den aktuelle 
andelsklassen på Verdsettelsestidspunktet for den aktuelle Handelsdagen og legge til en 
sum som Styret kan anse at representerer riktig bidrag for skatter og avgifter pluss en 
eventuell forhåndsavgift etter Styrets skjønn og en avgift for eventuelt Resultatgebyr som 
skal betales til eventuell Investeringsforvalter/rådgiver og (etter styrets skjønn); 

dersom andelsklassen er en Derivatspesifikk Andelsklasse, å legge til eller trekke fra (etter 
omstendighetene) summen av kostnader og gevinst/tap av eventuelle valutasikrings- eller 
derivattransaksjoner som er gjennomført for denne klassen, beregnet i henhold til punkt 2.2; 

å dividere summen som er beregnet i henhold til punkt 2.2 med antall andeler i den aktuelle klassen for 
utstedelse eller som anses å være under utstedelse i det aktuelle Fondet på 
Verdsettelsestidspunktet for den aktuelle Handelsdagen; og 

å avrunde det resulterende beløp som fremkommer av dette matematisk til tre desimaler av den 
valutaenheten Andelen har som pålydende (valutaenhet for slike formål er den minste 
brøkdel av den aktuelle valutaen som er lovlig betalingsmiddel i utstedelseslandet for denne 
valutaen) eller til et annet antall desimaler eller signifikante sifre som Styret kan bestemme 
fra tid til annen. 

For dette punktets formål 2 skal andeler som er blitt tildelt, anses å være utstedt fra kontortidens slutt på den 
Handelsdagen tildelingen skjer, og aksjer som har blitt innløst, skal anses å ikke lenger være utstedt 
ved kontortidens slutt på den Handelsdagen innløsningen skjer. 

Ved beregning av Utstedelsesprisen, der det foreligger netto tegning, kan Styret justere Utstedelsesprisen på 
enhver Handelsdag ved å foreta en utvanningsjustering for blant annet å dekke handelskostnader og 
bevare verdien av Selskapets underliggende eiendeler, og slik justeringsmekanisme kan utføres 
kvartalsvis eller på annen basis, slik det fremgår av Prospektet fra tid til annen. 

3. TILDELING AV ANDELER MOT IKKE-KONTANT VEDERLAG 

Styret kan, i medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, helt etter eget skjønn tildele andeler mot 
overdragelse av, eller der det er etablert ordninger for å overdra Investeringene til Depotmottakeren på 
vegne av Selskapet (forutsatt at investeringene som skal overdras, vil kvalifisere som investeringer i 
samsvar med Selskapets investeringsmål, retningslinjer og restriksjoner) av enhver Investering, og i 
tilknytning til dette skal følgende bestemmelser gjelde: – 

antall andeler som skal tildeles (som først vil bli tildelt etter at Investeringene har blitt overdratt, eller der 
det er etablert ordninger for å overdra Investeringene til Depotmottakeren på vegne av 
Selskapet) skal ikke være høyere enn det antallet som ville kunne blitt utstedt for kontanter 
på grunnlag av at et slikt kontantbeløp ville være et beløp som var lik verdien ved det 
aktuelle Verdsettelsestidspunktet for den aktuelle Handelsdagen av Investeringene som skal 
overdras til Depotmottakeren på vegne av Selskapet, slik det er bestemt i henhold til punkt 
3.1.3; 
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Styret kan bestemme at hele eller deler av de skatter og avgifter som oppstår i forbindelse med 
overdragelse av Investeringen til Depotmottakeren på vegne av Selskapet skal betales av 
Selskapet eller av den personen som andelene skal utstedes til eller delvis av Selskapet og 
delvis av denne personen; 

verdien av Investeringene som skal overdras til Depotmottakeren på vegne av Selskapet skal fastsettes 
av styremedlemmene på det grunnlag som de skal bestemme, så lenge verdien ikke 
overstiger det høyeste beløpet som ville blitt oppnådd dersom Investeringene ble verdsatt i 
samsvar med Vedlegg 3 til dette; 

i tilfelle det er første gangs utstedelse av andeler i enhver klasse skal Styret bestemme hvilket antall 
andeler i den aktuelle klassen som skal tildeles mot overdragelse av, eller der det er etablert 
ordninger for å overdra Investeringene til Depotmottakeren på vegne av Selskapet for enhver 
Investering; og 

ved utøvelsen av sitt skjønn i henhold til dette punktet, skal Styret vurdere om vilkårene for slik tildeling 
er slik at det vil føre til noen vesentlig ulempe for eksisterende Andelseiere, forutsatt at 
Depotmottakeren finner at vilkårene for slik tildeling ikke vil være slik at det er sannsynlig at 
den vil føre til noen vesentlig ulempe for eksisterende Andelseiere. 

4. FORHÅNDSAVGIFT 

Styret kan kreve at enhver person som får tildelt andeler av enhver klasse skal betale til Selskapet eller 
noen av dets oppnevnte eller slik noen av dem kan angi, for sitt eller deres absolutte bruk og gunst, en 
forhåndsavgift for hver andel som blir tildelt, med et slikt beløp som kan fastsettes av Styret, men som 
for hver andel ikke overstiger et beløp som tilsvarer 5 prosent av Netto Aktivaverdi for denne andelen 
(eller et eventuelt høyere beløp som kan tillates av den Kompetente Myndighet og er fastsatt i det 
aktuelle Tillegget). På enhver Handelsdag kan Styret skille mellom søkere vedrørende beløpet for den 
forhåndsavgiften som skal betales til Selskapet, dets oppnevnte eller slik de kan angi og vedrørende 
beløpet for forhåndsavgift som skal belastes for hver andelsklasse (med maksimalt beløp som nevnt 
ovenfor). 

5. INGEN ANDELER TILDELES MENS BEREGNING AV NETTO AKTIVAVERDI ER SUSPENDERT 

Styret kan helt etter eget skjønn bestemme at ingen aksjer skal tildeles eller utstedes i løpet av enhver 
periode hvor fastsettelsen av Netto Aktivaverdi for det aktuelle Fondet er suspendert i henhold til punkt 
18 nedenfor. Styret vil varsle Investorer som søker om andeler om slik suspensjon ved 
søknadstidspunktet. Enhver søknad om aksjer som ikke trekkes tilbake, skal i medhold av 
bestemmelsene i disse Vedtektene behandles på den første Handelsdag etter at suspensjonen er 
opphørt. 

6. UTSTEDELSE AV BRØKDELER AV AKSJER 

Dersom betalinger eller annet vederlag som mottas av eller på vegne av Selskapet for utstedelse eller 
tildeling av andeler ikke er et eksakt multiplum av Utstedelsesprisen for disse andelene, kan en brøkdel 
av en andel tildeles denne Investoren som da skal bli registrert som Andelseieren av en slik brøkdel, 
forutsatt at enhver beholdning av andeler er et multiplum av 1/1000 av en andel eller slik annen brøkdel 
som Styret kan bestemme fra tid til annen. De rettigheter og fordeler som tilkommer en Andelseier etter 
disse Vedtektene blir gitt gis til en Andelseier som eier en brøkdel av en andel i forhold til den delen av 
andelen han eier, og unntatt der det i sammenhengen kreves eller på annen måte fremgår noe annet, 
skal henvisninger til andel i Vedtektene omfatte en brøkdel av en andel. En Andelseier som eier en 
brøkdel av en aksje kan ikke utøve noen stemmerett for en slik andel. 

7. MINSTE BELØP VED FØRSTE GANGS TEGNING 

Styret kan helt etter eget skjønn avslå å utstede aksjer i enhver klasse for å innfri en førstegangs 
søknad med mindre verdien av andelene som en søknad gjelder, utgjør et beløp som er likt eller 
overstiger Minste beløp ved førstegangs tegning eller tilsvarende i annen valuta, likevel kan Styret 
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under ingen omstendighet utstede aksjer i noen klasse for å innfri en første søknad hvor verdien av 
andelene den gjelder, ikke utgjør et beløp som er likt eller overstiger minimumsbeløpet som den 
Kompetente Myndighet krever at en slik investor skal investere for at Selskapet skal oppnå status som 
alternativt investeringsfond for kvalifiserte investorer. Senere kan Andelseiere gjøre ytterligere tegning 
for andeler som har en verdi som ikke er lavere enn Minste beløp ved senere tegninger eller tilsvarende 
i en annen valuta, regnet etter den til enhver tid gjeldende Utstedelsespris. 

8. SÆRBEHANDLING 

Eventuell særbehandling som Andelseiere kan oppnå, vil bli meddelt i prospektet. Prospektet skal 
beskrive hvordan Selskapet og/eller AIFM vil sikre en rettferdig behandling av Andelseiere der noen 
Andelseier av det Fondet oppnår særbehandling eller rett til å bli særbehandlet. Beskrivelsen av slik 
særbehandling skal omfatte type særbehandling og, dersom det er relevant, den aktuelle 
Andelseierens juridiske eller økonomiske forbindelser til Selskapet og/eller AIFM.  

 
FOND 

9. FOND 

Alt vederlag, bortsett fra forhåndsavgift (om noen) som betales til Selskapet eller dets oppnevnte eller den noen 
av dem kan bestemme i henhold til 4 i dette Vedlegget eller andre beløp som er omtalt i 3 i dette 
Vedlegget, mottatt av eller på vegne av selskapet for tildeling eller utstedelse av andeler i et Fond, eller 
dersom det er andeler av mer enn én klasse i et bestemt fond, av alle slike klasser, sammen med alle 
Investeringer der slike vederlag blir investert eller reinvestert, skal alle inntekter, fortjeneste, overskudd 
og salgssum for slike skilles fra og holdes adskilt fra alle andre midler i Selskapet, og slike eiendeler og 
penger skal omtales som et Fond, der det er ett Fond for hver klasse (eller alle slike klasser, alt etter 
omstendighetene) av andeler, og for hvilke følgende bestemmelser skal gjelde: 

For hvert Fond skal Selskapet føre separate bøker og regnskap, der alle transaksjoner knyttet til det 
aktuelle Fondet skal registreres, særlig inntektene fra tildeling og utstedelse av andeler i hver 
klasse i Fondet, Investeringer og forpliktelser og inntekter og utgifter som tilskrives dette skal 
henføres til eller belastes dette Fondet i henhold til bestemmelsene i dette punkt 9; 

Enhver eiendel som er avledet fra andre eiendeler (enten kontanter eller på annen måte) som inngår i 
et Fond, skal henføres i Selskapets bøker og regnskaper til det samme Fondet som 
eiendelen den ble avledet fra, og eventuell økning eller reduksjon i Verdien av en slik eiendel 
skal henføres til det aktuelle Fondet. 

Det vil ikke bli utstedt noen på vilkår som gir Andelseieren av noen andeler i et Fond rett til å delta i 
Selskapets Aktiva bortsett fra Fondets Aktiva (om noen) som er knyttet til slike andeler. 
Dersom de realiserte netto Aktiva i et Fond ikke er tilstrekkelige til å betale eventuelle beløp 
som er utestående på de aktuelle andelene i sin helhet, vil de aktuelle Andelseierne i dette 
Fondet i samsvar med vilkårene for det aktuelle Fondet ikke ha rett til ytterligere betaling 
vedrørende slike andeler eller ethvert krav mot Selskapet, andre Fond eller eiendeler i 
Selskapet for eventuelle mangler.  

I tilfelle det finnes noen Aktiva i Selskapet som styret ikke anser kan henføres til ett eller flere bestemte 
Fond, skal Styret med godkjenning fra Depotmottakeren allokere slike eiendeler til og blant 
ett eller flere av Fondene på en slik måte og på et slikt grunnlag som de, etter eget skjønn, 
anser rettferdig og rimelig, og Styret skal ha fullmakt til og kan til enhver tid og fra tid til 
annen, med godkjenning fra Depotmottakeren, variere grunnlaget i forhold til tidligere 
allokerte Aktiva. 

Hvert Fond skal belastes Selskapets gjeld, utgifter, kostnader, belastninger eller reserver som vedrører 
eller kan tilskrives dette Fondet, og all slik gjeld, utgifter, kostnader, belastninger eller 
reserver i Selskapet som ikke kan henføres til ett eller flere bestemte Fond skal allokeres og 
belastes av Styret, med godkjennelse av depotmottakeren, på en slik måte og på slikt 
grunnlag som Styret, helt etter eget skjønn, anset rettferdig og rimelig, og Styret skal ha 
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fullmakt til og kan til enhver tid og fra tid til annen, med godkjenning fra depotmottakeren, 
variere grunnlaget for dette, herunder, der omstendighetene tillater det, omfordeling av slik 
gjeld, utgifter, kostnader, belastninger og reserver. 

Der det brukes derivat- og/eller sikringsstrategier i tilknytning til et Fond eller en andelsklasse, skal de 
finansielle instrumenter som brukes til å gjennomføre slike strategier, anses som eiendeler 
eller forpliktelser (alt etter omstendighetene) for det aktuelle Fondet som helhet, men vil 
tydelig kunne tilskrives en bestemt klasse, og gevinster/tap på og kostnadene for de aktuelle 
finansielle instrumenter vil bare påløpe den aktuelle andelsklassen. 

I tilfelle en eiendel som kan henføres til et Fond blir anvendt til å innfri en forpliktelse som ikke kan 
henføres til det Fondet, skal bestemmelsene i Selskapslovens § 1407 gjelde. 

I medhold av det som ellers er angitt her, skal Aktiva som holdes i hvert Fond utelukkende anvendes for 
andelene i den klassen (eller eventuelt klassene) som et slikt Fond tilhører, og skal ikke brukes til 
direkte eller indirekte å innfri forpliktelser for eller krav mot ethvert annet underfond og skal ikke være 
tilgjengelig for noe slikt formål. 

Styret skal bestemme at dersom en tilstrekkelig sum av tegningsbeløp (summen bestemmes av 
styremedlemmer etter eget skjønn) ikke har blitt mottatt i løpet av den Første Tilbudsperioden for en 
klasse i et Fond (hvor ingen andre klasser ennå er lansert i dette Fondet), kan Styret etter eget skjønn 
beslutte ikke å fortsette å lansere dette Fondet, og de skal da returnere tegningsbeløpet til hver 
Investor på deres regning og risiko. 

10. VEKSLING MELLOM KLASSER 

Med mindre annet er bestemt av Styret og i medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, Vedtektene og 
Prospektet og som angitt nedenfor, skal en Andelseier som besitter Andeler i enhver klasse (den første 
klassen) på enhver Handelsdag, ha rett til å bytte alle eller noen av disse Andelene mot Andeler i den 
tilsvarende klassen i en annen klasse (den nye klassen) (denne klassen er enten en eksisterende 
klasse eller en klasse som Styret har vedtatt å etablere med virkning fra denne Handelsdagen), 
forutsatt at alle kriteriene for å søke om de nye andelene er oppfylt på følgende vilkår: 

Andelseieren skal gi Selskapet eller dets autoriserte agent(er) instruksjoner (heretter kalt en 
Vekslingsmelding) i slik form som Styret fra tid til annen kan bestemme. 

Utvekslingen av Andelene som er spesifisert i Vekslingsmeldingen i henhold til dette punkt 10, skal skje 
på en Handelsdag for den første klassen og den nye klassen for Vekslingsmeldinger mottatt 
av Selskapet eller dets autoriserte agent(er) på eller før den aktuelle Tidsfrist for Handel for 
den aktuelle Handelsdagen (eller før et annet tidspunkt på dagen som Styret kan bestemme 
enten generelt eller i forbindelse med et bestemt Fond eller i et bestemt tilfelle) eller på en 
annen Handelsdag som Styret kan akseptere på anmodning fra Andelseieren. Selskapet 
eller dets autoriserte agenter kan etter eget skjønn akseptere Vekslingsmeldinger mottatt 
etter Tidsfrist for Handel for den aktuelle Handelsdagen, forutsatt at Vekslingsmeldingene blir 
mottatt før det aktuelle Verdsettelsestidspunktet, og en Andelseiers rett til Andeler som 
innført i Registeret skal endres tilsvarende med virkning fra denne Handelsdagen. 

Utveksling av Andelene i den første klassen som er spesifisert i Vekslingsmeldingen skal utføres på følgende 
måte, det vil si: 

slike Andeler i den første klassen skal innløses ved utstedelse av Andeler i den nye klassen; 

Andelene i den nye klassen skal utstedes for og i forhold til (eller så nært som mulig i forhold til) 
beholdningen av Andeler i den første klassen som utveksles; og 

Forholdet mellom Andeler som skal utstedes i den nye klassen mot Andeler i den første klassen skal 
bestemmes i henhold til punkt 10.3; 
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det forutsettes alltid at Andelseierens rett til å utveksle sine Andeler i den første klassen mot Andeler i 
den nye klassen som fremgår av punkt 10.2, skal være betinget av at Selskapet har tilstrekkelig 
andelskapital tilgjengelig for å gjøre det mulig at utvekslingen kan gjennomføres som nevnt ovenfor. 

Styret skal bestemme antall Andeler som skal utstedes i den nye klassen ved utveksling i henhold til følgende 
formel:  

S = [R  x (RP x ER) - EC] 

IP 

der: 

S er antall Andeler i den nye klassen som skal utstedes; 

R er antall Andeler i den første klassen spesifisert i Vekslingsmeldingen som Andelseieren har 
anmodet om utveksling av; 

RP er Innløsningsprisen per andel i den første klassen slik den er beregnet ved det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet for den Handelsdagen utvekslingen skal gjennomføres på; 

ER er 1 ved utveksling av Andeler med samme pålydende valuta. I alle andre tilfeller er det 
valutakonverteringsfaktoren bestemt av Styret som representerer den effektive valutakursen som 
gjelder for overføring av Aktiva knyttet til den første og den nye andelsklassen etter justering av kursen 
som kan være nødvendig for å reflektere de reelle kostnadene som påløper ved å gjøre slik overføring; 

IP er Utstedelsesprisen per Andel for den nye klassen slik den er beregnet ved det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet for den Handelsdagen utvekslingen skal gjennomføres på; 

F er vekslingsavgiften, om noen, som skal betales ved utveksling av Andeler som angitt i punkt 10.4. 

OG antallet Andeler i den nye klassen som skal opprettes eller utstedes i henhold til dette punkt 10, 
skal opprettes eller utstedes slik for hver andel i den første klassen som utveksles i forholdet (eller så 
nær som mulig til dette forholdet) S til R, hvor S og R har den betydningen de har blitt tilskrevet 
ovenfor. 

Ved enhver utveksling av Andeler i henhold til dette punkt 10 kan Styret belaste et gebyr som betales til 
Selskapet eller noen av dets utnevnte eller den som noen av dem kan utpeke, for det totale antall 
Andeler i den første klassen som skal innløses, slik det beregnes ved det aktuelle 
Verdivurderingstidspunktet for den Handelsdagen utvekslingen skal gjennomføres på. 

Anmodninger om utveksling av Andeler som en første investering i en ny klasse vil bare imøtekommes dersom 
verdien av Andelene som skal utveksles er lik eller overstiger Minste beløp ved første gangs tegning for 
den nye klassen. Styret kan nekte å gjennomføre enhver Vekslingsmelding dersom det ville føre til at 
den aktuelle Andelseierens beholdning i den første klasse faller under den Minste besittelse av Andeler 
som er spesifisert for denne klassen. 

Andeler i en klasse kan ikke veksles mot Andeler i en annen klasse i løpet av et tidsrom der beregningen av 
Netto Aktivaverdi for det aktuelle Fondet eller noen de aktuelle Fondene, alt etter omstendighetene, er 
suspendert på grunn av en erklæring fra Styret i henhold til punkt 18. Søkere vil bli varslet om slik 
suspensjon på søknadstidspunktet, og enhver anmodning om utveksling av Andeler som ikke er trukket 
tilbake, skal i medhold av bestemmelsene i disse Vedtektene behandles på den første Handelsdag 
etter at denne suspensjonen er opphørt. 

Selskapet kan belaste en søker for alle kostnader eller utgifter som påløper i forbindelse med eventuelle 
valutatransaksjoner som kan være påkrevd i forbindelse med utveksling av Andeler. 
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Uten at det berører Styrets rett til å godta, begrense eller kansellere enhver innløsningsforespørsel, kan Styret 
nekte å akseptere, begrense eller avvise anmodninger som helt etter Styrets eget skjønn utgjør 
overdreven handel og/eller markedstiming eller annen aktivitet som de antar er skadelig for Selskapet, 
uten å begrunne det. 

11. AVVIKLING AV FOND 

Et Fond kan avvikles og/eller alle Andeler i et Fond (eller en klasse i et Fond) kan innløses av Styret, helt etter 
deres eget skjønn, ved skriftlig varsel til Depotmottakeren ved enhver av følgende hendelser: – 

dersom Netto Aktivaverdi av det aktuelle Fondet eller klassen er lavere enn det beløpet som kan 
bestemmes av Styret for det Fondet eller den klassen; 

med ikke mindre enn 30 dagers eller mer enn 60 dagers varsel til Andelseiere dersom det ikke er 
utnevnt en ny Depotmottaker og den Kompetente Myndighet ikke er utnevnt til å fungere som 
Depotmottaker i løpet av 90 dager fra datoen for Depotmottakerens varsel om opphør av 
Depotavtalen; 

dersom et Fond opphører å være autorisert eller på annen måte offisielt godkjent av den Kompetente 
Myndighet; eller 

dersom Andelseierne av det aktuelle Fondet eller den aktuelle klassen gjør et særskilt vedtak; eller 

dersom det vedtas en lov som gjør det ulovlig eller etter Styrets oppfatning upraktisk eller utilrådelig å 
videreføre det aktuelle Fondet eller klassen; 

dersom slik avvikling er fastsatt i det aktuelle Tillegget; eller 

dersom Styret anser at det er i beste interesse for Fondets eller klassens Andelseiere; eller 

dersom det er en endring i vesentlige aspekter ved virksomheten eller i den økonomiske eller politiske 
situasjonen knyttet til det aktuelle Fondet som Styret anser vil ha vesentlige negative 
konsekvenser for Andelseierne og/eller Fondet eller andelsklassen. 

Styrets beslutning ved enhver slik hendelse som er spesifisert her, skal være endelig og bindende for 
alle berørte parter, men Styret skal ikke ha noe ansvar på grunn av manglende avvikling av det aktuelle 
Fondet eller klassen i henhold til punkt 11 eller på annen måte. 

Styret skal varsle om avvikling av et Fond eller klasse til Andelseierne av Andeler i det aktuelle Fondet eller 
klassen, og ved slikt varsel fastsette tidspunktet for når slik avvikling skal gjennomføres, hvor datoen 
skal være for et slikt tidsrom etter avgivelse av varselet som Styret skal bestemme helt etter eget 
skjønn. 

Med virkning fra og med den dato da et Fond eller klasse skal avvikles eller i tilfelle av punkt 11.3.1 nedenfor, 
en annen dato som Styret kan bestemme: 

ingen Andeler i det aktuelle Fondet eller klassen kan utstedes eller selges av Selskapet; 

AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren skal på instruks fra Styret realisere alle Aktiva som på 
dette tidspunktet innbefattes i det aktuelle Fondet eller likvidere en klasse, alt etter 
omstendighetene, (denne realiseringen skal utføres og fullføres på en slik måte og i løpet av 
et slikt tidsrom etter avvikling av det aktuelle Fondet eller klassen som Styret anser tilrådelig); 

Depotmottakeren skal på instruks fra Styret fra tid til annen fordele til Andelseierne av Andeler i det 
aktuelle Fondet eller den aktuelle klassen, i forhold til deres respektive interesser i det 
aktuelle Fondet eller den aktuelle klassen, alle netto kontantbeløp som er avledet fra 
realiseringen av det aktuelle Fondet eller kan henføres til en klasse, og som er tilgjengelig for 
slik fordeling, forutsatt at Depotmottakeren ikke skal være bundet (unntatt ved den endelige 
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fordelingen) til å fordele noen av de pengene han for tiden besitter, dersom det ikke er 
tilstrekkelig til å betale EUR 1 eller tilsvarende beløp i den aktuelle valutaen for hver andel av 
det aktuelle Fondet eller den aktuelle klassen, og forutsatt at Depotmottakeren har rett til å 
beholde den delen av alle beløp i sin besittelse for det aktuelle Fondet som utgjør full 
dekning for alle kostnader, avgifter, utgifter, all gjeld og alle krav som er påløpt, gjort eller kan 
forventes av Depotmottakeren eller Styret i forbindelse med eller som følge av avviklingen av 
det aktuelle Fondet, og bli erstattet og holdt skadesløs for alle slike kostnader, avgifter, 
utgifter, all slik gjeld og alle slike krav ut av pengene som er tilbakeholdt; og 

all slik fordeling som nevnt ovenfor skal gjøres på en slik måte som Styret helt etter eget skjønn 
bestemmer, men skal bare gjøres mot fremvisning av sertifikater eller tegningsretter knyttet 
til Andelene i det aktuelle Fondet dersom det utstedes slike for disse, og etter at det er levert 
en slik form for betalingsanmodning til Depotmottakeren som han helt etter eget skjønn kan 
kreve. I tilfelle av en foreløpig fordeling skal Depotmottakeren påføre alle sertifikater et notat 
om betalinger som er gjort, og ved den endelige fordelingen skal alle sertifikater overgis til 
Depotmottakeren. Eventuelle beløp som ingen har gjort krav på eller andre kontanter som 
Depotmottakene besitter i henhold til dette, kan ved utløpet av tolv måneder fra den dag de 
skulle betales, innbetales til domstol, med forbehold om Depotmottakerens rett til å gjøre 
fradrag i disse for alle utgifter han kan pådras ved å gjøre en slik betaling . 

 
RETT TIL INNLØSNING 

12. ANDELSEIERES RETT TIL Å KREVE INNLØSNING AV ANDELER 

Selskapet er et investeringsselskap som kan etablere åpne og lukkede Fond samt Fond med begrenset 
likviditet. Andelseiere som tegner seg for Andeler i åpne Fond og Fond med begrenset likviditet skal ha 
rett til å kreve at Selskapet skal innløse deres Andeler, bortsett fra dersom det er Sidelomme-andeler, i 
henhold til bestemmelsene i punkt 13 nedenfor. 

Styret skal ha fullmakt til å bestemme vilkårene for Selskapets innløsning av Andeler i Fond med begrenset 
likviditet og/eller Sidelomme-andeler, og slike vilkår for Fond med begrenset likviditet vil bli angitt i 
Prospektet og/eller alle relevante Tillegg. Slike vilkår kan omfatte at Styret forbeholder seg retten til, 
helt etter eget skjønn, helt eller delvis nekte å godta ethvert krav om innløsning. 

13. INNLØSNINGSMEKANISME 

I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven og disse Vedtektene og slik det er beskrevet videre her, kan 
Selskapet når det eller dets autoriserte agent(er) mottar en anmodning (der anmodningen, etter Styrets 
skjønn, enten generelt eller i forhold til enhver spesiell forespørsel, skal gjøres skriftlig, per telefaks eller 
ved en annen metode (for eksempel elektronisk) i samsvar med prosedyren som er angitt i Prospektet 
eller i en annen form som Styret fra tid til annen kan bestemme) fra en Andelseier (Søkeren), innløse 
alle eller en del av Andelene som Søkeren besitter til Innløsningsprisen, fastsatt i henhold til punkt 14 
her, eller bevirke et kjøp av disse til ikke mindre enn Innløsningsprisen på den aktuelle Handelsdag. En 
slik anmodning om innløsning må ledsages av det behørig påtegnede sertifikat eller sertifikater (hvis 
noen) som er utstedt for aksjene anmodningen vedrører, FORUTSATT AT:  

Innløsningen av Andeler i henhold til dette punkt 13 skal gjøres på en Handelsdag for forespørsler (lik 
eller større enn Minste innløsningsbeløp dersom det finnes et slikt, med forbehold om at 
Styrets etter skjønn kan tillate mindre beløp) som er mottatt av Selskapet eller dets 
autoriserte agent ved eller før Tidsfrist for Handel for denne Handelsdagen. 

Enhver anmodning mottatt etter Tidsfrist for Handel for en Handelsdag skal, med mindre Styret er enige 
om noe annet, og dersom den er mottatt før det aktuelle Verdsettelsestidspunktet, bli 
behandlet som om den er mottatt før den påfølgende Tidsfrist for Handel. 

Dersom fastsettelsen av Netto Aktivaverdi av det aktuelle Fondet blir suspendert på en Handelsdag på 
grunn av en erklæring fra Styret i henhold til punkt 18 her, kan en søker trekke tilbake sin 
anmodning om å få Andelene sine innløst i henhold til dette punkt 13. Dersom anmodningen 
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ikke blir trukket tilbake slik, skal selskapet stå fritt til å innløse andelene på den første 
Handelsdagen etter at suspensjonen er avsluttet. 

Med forbehold om det som er nevnt og etter styrets skjønn, skal en søker ikke ha rett til å trekke tilbake 
en forespørsel som er behørig avgitt i henhold til dette punkt 13. 

Selskapet kan holde tilbake en tilstrekkelig del av beløpet som skal betales til søkeren for innløsningen 
for å betale skatt som skal betales til skattemyndighetene (the Revenue Commissioners) i 
Irland i forbindelse med innløsning av Andelene. 

Alle beløp som skal betales til søkeren i forbindelse med innløsning av Andeler skal, på søkerens 
regning og risiko, betales i samme valuta som Andelenes pålydende eller i en annen valuta 
som Styret skal bestemme. Alle slike beløp kan remitteres av eller på vegne av Selskapet 
ved telegrafisk overføring til den bankkontoen søkeren har angitt senest på den aktuelle 
Oppgjørsdatoen (som for åpne Fond ikke skal overstige nitti kalenderdager etter innlevering 
av den aktuelle innløsningsanmodningen eller nittifem kalenderdager dersom dette åpne 
Fondet investerer i andre investeringsfond) eller etter Styrets valg, og på anmodning fra 
søkeren (men på hans risiko og kostnad). I alle tilfeller skal slike beløp sendes per post i 
form av et omsettelig instrument på søkerens risiko av eller på vegne av Selskapet til 
søkeren senest på den aktuelle Oppgjørsdatoen. Dersom beløpet som skal betales av 
Selskapet som nevnt, ikke er uttrykt i den valutaen som var pålydende for Andelene som 
Selskapet har innløst, skal valutakursen mellom den valutaen og den valutaen som er avtalt 
for betaling, være den kursen Styret vurderer som riktig. Kostnaden for konvertering (om 
noen) skal debiteres fra den konverterte betalingen. Styrets sertifikat for konverteringskursen 
som anvendes og konverteringskostnadene skal være endelig og bindende for alle personer. 

Med mindre det foreligger skriftlige instrukser fra Søkeren til Selskapet (eller dets autoriserte agent) 
som angir noe annet, som Selskapet (eller dets autoriserte agent) kan kreve verifisert eller 
på annen måte støttet av ytterligere dokumentasjon, skal Selskapet (eller dets autoriserte 
agent) betale beløpet for innløsningen til Søkeren. 

Styret kan, helt etter eget skjønn og med avhengig av forhåndsgodkjennelse fra Depotmottakeren, 
godta å utpeke flere Handelsdager og Verdsettelsestidspunkter for innløsning av andeler. 
Disse vil være åpne for alle Andelseiere og vil bli varslet på forhånd til alle Andelseiere. 

I medhold av kravene fra den Kompetente Myndighet kan ulike aksjeklasser ha forskjellige 
innløsningsvilkår. 

FORUTSATT AT, uavhengig av det ovenstående, kan Styret, i medhold av vilkårene fra den 
Kompetente Myndighet, fra tid til annen etablere et lukket Fond eller et Fond med begrenset likviditet 
med en slik fastsatt lukket varighet eller begrensede likviditetsegenskaper som skal være stipulert i 
Prospektet eller relevant Tillegg på det tidspunktet det etableres, og Andelseierne av Andeler i ethvert 
lukket Fond skal ikke ha rett til å realisere noen av de aksjene de besitter i det aktuelle Fondet (annet 
enn under noen omstendigheter som er angitt i prospektet), men ved utløpet av den fastsatte lukkede 
varighet skal Styret avvikle et slikt Fond i henhold til bestemmelsene i punkt 11. 

Innløsningen av Andeler i henhold til bestemmelsene i dette punkt 13 skal anses å bli gjennomført umiddelbart 
etter Verdsettelsestidspunktet for den aktuelle Handelsdag. Andeler som bli innløst i henhold til 
bestemmelsene i dette punkt 13, anses å ikke lenger være utstedt ved kontortidens slutt på den 
Handelsdagen de blir innløst. 

Etter at innløsningen av en Andel er gjennomført, skal Søkeren ikke lenger være berettiget til noen rettigheter 
knyttet til den (alltid unntatt retten til å motta utbytte som er erklært for den før innløsningen er 
gjennomført), og følgelig skal hans navn bli fjernet fra Registeret for denne Andelen, Andelen skal 
behandles som kansellert og summen av utstedt andelskapital for denne andelsklassen skal reduseres 
tilsvarende. 
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Styret kan helt etter eget skjønn godta instruksjoner fra en Andelseier om å kansellere en 
innløsningsanmodning som han/hun har sendt til Selskapet (eller dets agent), forutsatt at slike 
instruksjoner blir mottatt av Selskapet (eller dets agent) før Andelene er innløst. . Selskapet kan belaste 
en slik Andelseier alle gebyrer eller utgifter som påløper ved behandling og/eller kansellering av 
innløsningsanmodningen. 

Uten at det berører styrets rett til å godta, begrense eller kansellere enhver innløsningsanmodning, kan Styret 
nekte å godta, begrense eller kansellere innløsningsanmodninger som etter Styrets suverene vurdering 
utgjør overdreven handel og/eller markedstiming. 

Bortsett fra som nevnt og etter Styrets eller deres delegats skjønn, har en Søker ikke rett til å trekke tilbake en 
anmodning som er behørig avgitt i henhold til dette punkt 13. 

14. INNLØSNINGSPRIS FOR ANDELER 

Innløsningsprisen per Andel skal være Netto Aktivaverdi per andel minus en slik sum som Styret kan vurdere 
representerer riktig godtgjørelse for skatter og avgifter i forbindelse med innløsning av de Andelene 
som skal innløses, minus et innløsningsgebyr, om noe, etter Styrets skjønn, et gebyr for eventuell 
resultatgebyr som skal betales til en AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren/rådgiveren og etter 
styrets skjønn, på enhver Handelsdag når det er netto innløsninger, en Utvanningsavgift for å dekke 
handelskostnader og for å bevare verdien av de aktuelle underliggende Aktiva, med den resulterende 
summen avrundet matematisk til nærmeste to desimaler. Netto Aktivaverdi per andel av den aktuelle 
klassen eller serien skal være et beløp som fastsatt av Styret på den aktuelle Handelsdagen som nevnt 
i punkt 13.1.1 ovenfor ved å: 

bestemme den delen av Netto Aktivaverdi som kan henføres til den aktuelle klassen eller serien av 
Andeler på Verdsettelsestidspunktet for den aktuelle Handelsdagen 

dersom andelsklassen er en Derivatspesifikk Andelsklasse, legge til eller trekke fra (etter 
omstendighetene) summen som er beregnet i henhold til punkt 14.1.1 ovenfor av kostnader 
og gevinster/tap fra alle derivat- eller valutasikringstransaksjoner som er utført for denne 
klassen; 

dividere summen som er beregnet i henhold til punkt 14.1 på antall Andeler i den aktuelle klassen som 
er utstedt eller som anses å være utstedt i det aktuelle fondet på Verdsettelsestidspunktet for 
den aktuelle Handelsdagen; og 

runde av det beløpet som fremkommer av dette matematisk til tre desimaler av enheten i Andelens 
valuta (enhet for slike formål er den minste brøkdel av den aktuelle valutaen som er lovlig 
betalingsmiddel i utstedelseslandet for denne valutaen) eller til et annet antall desimaler eller 
signifikante sifre som Styret kan bestemme fra tid til annen. 

Styret kan på enhver Handelsdag kreve at en Søker betale til Selskapet eller noen av dets oppnevnte eller slik 
noen av dem kan angi, for sitt eller deres absolutte bruk og gunst, en innløsningsavgift på ikke mer enn 
5 prosent av Netto Aktivaverdi for hver andel som skal innløses (eller et høyere beløp som kan tillates 
av den Kompetente Myndighet og er angitt i det aktuelle Tillegget) for en Andel i den aktuelle klassen 
som gjelder på den aktuelle Handelsdagen. Beløpet enhver slik avgift utgjør kan trekkes fra det beløpet 
som Selskapet skal betale til Søkeren for de Andelene som skal innløses. På enhver Handelsdag kan 
Styret skille mellom søkere vedrørende beløpet for innløsningsavgiften som skal betales til Selskapet, 
dets oppnevnte eller slik de kan angi og vedrørende beløpet for innløsningsavgift som skal belastes for 
hver andelsklasse (med maksimalt beløp som nevnt ovenfor). 

Den delen av innløsningsprisen på enhver Andel som blir innløst på en Handelsdag (unntatt en Handelsdag 
som er en registreringsdag for deklarasjon av utbytte) som Styrer helt etter eget skjønn anser 
passende, skal anses som en fordeling til den aktuelle Søkeren av den delen av ikke-fordelte 
nettoinntekter som er opptjent til det aktuelle Fondet frem til en slik Handelsdag, henførbart til de 
Andeler som denne Innløsningsprisen betales for. 
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Dersom det skal betales eventuell skatt til de irske skattemyndighetene ved innløsning av andeler for en 
Andelseier som er eller anses å være en skattbar irsk person eller handler på vegne av en slik person, 
skal innløsningsprisen reduseres med et beløp lik den skatten som skal betales av eller på vegne av 
Selskapet til myndighetene. 

Ved beregning av Innløsningsprisen kan Styret på enhver Handelsdag hvor det er netto innløsninger justere 
innløsningskursen ved å foreta en utvanningsjustering for blant annet å dekke handelskostnader og 
bevare verdien av selskapets underliggende Aktiva, og slik justeringsmekanisme kan utføres 
kvartalsvis eller på annen basis, slik det fremgår av Prospektet fra tid til annen. 

15. BEGRENSNINGER FOR INNLØSNING/VEKSLING AV ANDELER 

Innløsningen av Andeler i begrensede likviditetsfond er helt opp til Styrets skjønn, og Styrets skal ha rett til å 
avvise en innløsningsforespørsel. Andeler som ikke blir innløst, men som ellers ville blitt innløst, kan 
videreføres til innløsning på neste Handelsdag (med forbehold om Styrets skjønn til å nekte 
innløsninger). 

For åpne Fond gjelder det i tillegg, under omstendigheter hvor det på en Handelsdag foreligger 
innløsningsforespørsler for Andeler som representerer mer enn ti prosent (tjuefem prosent dersom det 
er Fond med kvartalsvis handel) av Netto Aktivaverdi av ethvert Fond som er utstedt ved 
Verdsettelsestidspunkt for den aktuelle Handelsdagen, at Selskapet skal stå fritt til å nedskalere antall 
Andeler som skal innløses som svar på hver anmodning pro rata inntil det omfang som kan være 
nødvendig for å sikre at ovennevnte grense ikke overskrides, og det gjenstående for hver anmodning 
kan overføres for innløsning til neste påfølgende Handelsdag og så videre til hver påfølgende 
Handelsdag inntil hver anmodning har blitt gjennomført i sin helhet, FORUTSATT AT anmodninger om 
innløsning som har blitt overført fra en tidligere Handelsdag (med forbehold for de nevnte grenser), skal 
behandles med prioritet (på en forholdsmessig basis) over senere anmodninger som er underlagt 
prioritet for en klasse over en annen ved innløsninger slik det er angitt i Prospektet. 

Sidelomme-andeler kan ikke innløses etter Andelseierens valg, men Styret kan helt etter eget skjønn 
bestemme at Sidelomme-andeler skal innløses ved hel eller delvis realisering av en Spesiell 
Investering. På dette tidspunktet vil styremedlemmene eller deres representant helt etter eget skjønn gi 
Andelseieren av Sidelomme-andeler skriftlig varsel om slik realisering og (i) deres intensjon om å 
innløse en tilsvarende del av de aktuelle Sidelomme-andelene og utstede et antall deltakende Andeler 
med tilsvarende verdi, eller å omklassifisere en tilsvarende del av slike Sidelomme-andeler til 
deltakende Andeler med en tilsvarende verdi eller (ii) muligheten for at Andelseiere av Sidelomme-
andeler kan anmode om innløsning av deres Sidelomme-andeler på en Handelsdag utpekt av Styret i 
varselet for dette formålet eller (iii) intensjonen om å tvangsinnløse alle eller noen av de aktuelle 
Sidelomme-andelene og betale Innløsningssummen til Andelseierne. 

Dersom en søker ønsker å innløse Andeler som han eier på en Handelsdag, og innløsningsbeløpet for disse 
beløper seg til mer enn 5 prosent av Fondets Netto Aktivaverdi, skal Selskapet ha fullmakt til etter eget 
skjønn å dele alle eller deler av eiendelene til det aktuelle Fondet og ha rett til å velge ved skriftlig 
varsel til Søkeren (slikt varsel skal sendes av Selskapet til Søkeren innen tre virkedager før den 
aktuelle Handelsdagen og i alle tilfeller før den aktuelle Oppgjørsdatoen) å overdra og overføre 
eiendeler til ham for hel eller delvis innfrielse av innløsningssummen eller en del av den nevnte 
innløsningssummen (forutsatt at en slik utdeling ikke vil være til skade for de gjenværende 
Andelseierne i dette Fondets interesser). Alternativt, dersom det ikke er mulig å overføre alle eller deler 
av Aktiva til Søkeren, skal Selskapet ha rett til å velge å selge alle eller deler av de Aktiva som er 
overdratt og å sørge for betaling til Søkeren av nettosummen fra et slikt salg til innfrielse eller delvis 
innfrielse av innløsningssummen eller en del av innløsningssummen. I tillegg kan Selskapet med 
samtykke fra Søkeren, under omstendigheter som ikke er omfattet av det foregående, overdra og 
overføre Aktiva til ham som full eller delvis innfrielse av innløsningssummen eller en del av 
innløsningssummen (forutsatt at en slik utdeling ikke være til skade for de gjenværende Andelseierne i 
dette fondets interesser). I hvert tilfelle skal utdelingen av Aktiva til søkeren forutsette at 
Depotmottakeren godkjenner at vilkårene for denne utvekslingen ikke vil være slik at det er sannsynlig 
at det vil føre til noen vesentlig ulempe for fondets Andelseiere. 
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Dersom et varsel om valg blir avgitt til en Søker i henhold til punkt 15.3, kan Søkeren (etter 
innløsningsanmodning som overstiger 5 prosent av et Fonds Netto Aktivaverdi) ved å avgi ytterligere 
varsel til Selskapet (slikt varsel skal bli mottatt av Selskapet innen to virkedager etter at Søkeren anses 
å ha mottatt det avgitte varselet om av valg) der han krever at Selskapet i stedet for å overføre de 
omhandlede Aktiva skal arrangere: 

at disse Aktiva selges; og 

at nettosummen fra salget betales til Søkeren. 

Når det overføres Aktiva i henhold til punkt 15.3 ovenfor, skal Depotmottakeren overføre til Søkeren hans 
forholdsmessige del av det aktuelle Fondets Aktiva. For dette avsnittets formål betyr forholdsmessig 
del en slik del av hver type Aktiva i det aktuelle fondet som står i forhold til, eller så nært som praktisk 
mulig i forhold til, Søkerens andel eller slik utvalg av det aktuelle Fondets Aktiva som Styret etter 
samråd med Depotmottakeren bestemmer er rimelig med hensyn til behovet for å være rettferdig både 
overfor Søkeren og overfor gjenværende Andelseiere av Andeler i det aktuelle Fondet. 

Dersom Aktiva skal selges etter punkt 15.3 ovenfor: – 

skal Selskapet straks underrette Depotmottakeren om dette faktum og det skal sørge for salg av Aktiva 
som ville blitt overført i henhold til punkt 15.3 ovenfor (bortsett fra Aktiva som er i kontanter i 
den valuta i som er aktuell for innløsningens formål); og 

skal Depotmottakeren etter å ha mottatt slik dokumentasjon for eierskapet som han måtte kreve, betale 
til søkeren netto salgssum fra salget og eventuelle relevante beløp i kontanter. 

Dersom en anmodning til Selskapet om å innløse Andeler i enhver klasse vil redusere antall Andeler i den 
aktuelle klassen som søkeren besitter til under Minste besittelse av Andeler, kan en slik anmodning 
behandles av Styret som en anmodning om innløsning av hele Søkerens beholdning. Det foregående 
skal ikke forhindre innløsning av hele beholdningen av Andeler i enhver klasse som er mindre enn 
Minste besittelse av Andeler, og dette avsnittet skal heller ikke gjelde under omstendigheter hvor det at 
Selskapet utøver sine rettigheter til å nedskalere enhver innløsningsanmodning i henhold til punkt 15.3 
ovenfor medfører at en Andelseieres beholdning av Andeler reduseres til under Minste besittelse av 
Andeler. 

Dersom en innløsningsanmodning som mottas av Styret etter styrets oppfatning ville nødvendiggjøre at det må 
betales straffegebyr ved brudd på innskuddsbetingelser eller Investeringer må realiseres med rabatt til 
under deres verdi beregnet i henhold til vedlegg 3, kan Innløsningsprisen for de aktuelle andelene 
reduseres med en forholdsmessig del av slik verdireduksjon eller straffegebyr som det aktuelle fondet 
vil bli utsatt for, på en slik måte som Styret vurderer som rettferdig og rimelig. Alternativt kan Styret 
sørge for at Selskapet låner midler i samsvar med punkt 65, alltid avhengig av eventuelle 
lånebegrensninger som gjelder for Selskapet eller det aktuelle Fondet, og kostnadene ved slike lån kan 
fordeles som nevnt i den grad Styret vurderer som rettferdig og rimelig. 

Selskapet vil ikke tillates å innløse Andeler dersom Netto Aktivaverdi av den utstedte andelskapitalen i 
Selskapet etter utbetaling av ethvert beløp i forbindelse med slik innløsning vil være lik eller mindre enn 
EUR 2 eller tilsvarende i annen valuta. Det foregående skal ikke gjelde for en innløsningsanmodning 
som Styret har tillatt under overveielse av avvikling av Selskapet i henhold til Selskapsloven. 

Styremedlemmer forbeholder seg retten til å holde tilbake innløsningssummen etter eget skjønn i en slik 
periode som de kan anse hensiktsmessig under omstendigheter der de finner det hensiktsmessig eller 
nødvendig å gjøre det for å overholde alle hvitvaskingsprosedyrer og -lovgivning eller enhver forskrift, 
handlingsregel eller anbefaling som er utferdiget i medhold av lovverket som gjelder for Selskapet eller 
dets tjenesteleverandører, direkte eller indirekte i enhver jurisdiksjon.  

16. INGEN ANDELER KAN INNLØSES NÅR BEREGNING AV NETTO AKTIVAVERDI ER 
SUSPENDERT. 
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Styret kan, helt etter eget skjønn, bestemme at ingen Andeler skal innløses og ingen innløsningssum 
skal utbetales i løpet av et tidsrom når fastsettelsen av Netto Aktivaverdi for det aktuelle fondet er 
suspendert i henhold til punkt 18 nedenfor. Andelseiere som søker om innløsning av sine Andeler vil bli 
varslet om slik suspensjon på søknadstidspunktet.  Enhver søknad som ikke trekkes tilbake skal, med 
forbehold for bestemmelsene i disse Vedtektene, behandles på den første Handelsdag for det aktuelle 
fondet etter at denne suspensjonen er opphørt.  

 
FASTSETTELSE AV NETTO AKTIVAVERDI 

17. FASTSETTELSE AV NETTO AKTIVAVERDI 

Netto Aktivaverdi skal fastsettes i henhold til Vedlegg 3. 

18. SUSPENSJON AV FASTSETTELSE AV NETTO AKTIVAVERDI / UTSETTELSE AV EN 
HANDELSDAG 

Styret kan til enhver tid erklære en midlertidig suspensjon av fastsettelse av Netto Aktivaverdi samt utstedelse, 
innløsning og veksling av Andeler og betaling av innløsningssum i løpet av: – 

enhver periode når handel med enheter/andeler i enhver kollektiv investeringsordning hvor et Fond har 
investert, blir begrenset eller suspendert; eller 

enhver periode når noen av hovedmarkedene eller børsene hvor en meningsfull del av Investeringene i 
det aktuelle fondet fra tid til annen blir notert, listet eller handlet, er stengt utover vanlige 
helligdager, eller i perioder når handel i disse er begrenset eller suspendert; eller 

enhver periode når det som følge av politiske, økonomiske, militære eller monetære hendelser eller 
omstendigheter utenfor Styrets kontroll, ansvar og makt, når avhendelse eller verdsettelse av 
en meningsfylt del av Investeringene i det aktuelle fondet ikke er rimelig praktisk 
gjennomførbart uten at det vil være svært ugunstig for interessene til det aktuelle fondets 
Andelseiere, eller dersom fondets Netto Aktivaverdi etter styrets oppfatning ikke kan 
beregnes rettferdig; eller 

ethvert sammenbrudd i kommunikasjonsmidlene som normalt er involvert for å fastsette prisen på en 
meningsfylt del av Investeringene i det aktuelle Fondet, eller når det av andre grunner ikke 
hurtig og nøyaktig kan fastslås hva som er gjeldende prise på noe marked eller børs for noen 
av Investeringene i det relevante fondet; eller 

enhver periode når overføring av midler som er involvert i realisering eller anskaffelse av Investeringer i 
det aktuelle fondet, ikke etter styrets oppfatning kan utføres til normale priser eller 
valutakurser; eller 

enhver periode når Selskapet ikke er i stand til å fremskaffe midler som kreves for å gjøre betalinger 
ved innløsning av Andeler i det aktuelle Fondet; eller 

enhver periode når Styret anser det for å være i det aktuelle Fondets beste interesse; eller 

etter at det er avgitt innkalling til Andelseierne til en generalforsamling hvor et forslag til vedtak om å 
avvikle Selskapet eller avslutte det aktuelle fondet skal behandles. 

Enhver slik suspensjon skal tre i kraft fra det tidspunktet Styret skal erklære, men senest innen kontortidens 
slutt første Virkedag etter erklæringen, og deretter skal det ikke fastsettes noen Netto Aktivaverdi for 
det aktuelle fondet og det skal ikke foretas noen utstedelser, innløsninger eller veksling av Andeler i det 
aktuelle fondet og ingen innløsningsbeløp utbetaler før Styret erklærer at suspensjonen er avsluttet. 

Styret kan utsette enhver Handelsdag for et Fond til neste virkedag dersom en betydelig del av investeringene i 
det aktuelle fondet etter Styrets mening ikke kan verdsettes på en rettferdig basis, og det er forventet at 
et slikt problem vil bli løst i løpet av én Virkedag. 
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Fastsettelsen av Fondets Netto Aktivaverdi skal også suspenderes dersom en slik suspensjon kreves av den 
Kompetente Myndighet i samsvar med Selskapsloven. 

19. VARSEL OM SUSPENSJON TIL KOMPETENT MYNDIGHET, BØRSER OG ANDELSEIERE 

Enhver slik suspensjon av fastsettelsen av Netto Aktivaverdi skal varsles til den Kompetente Myndighet 
omgående og under alle omstendigheter i løpet av samme Virkedag som denne suspensjonen 
oppstod. Dersom andelene er notert på den irske børsens offisielle liste eller på enhver annen børs, 
skal alle slike suspensjoner bli varslet til den irske børsen og slik annen børs innenfor tidsrommet som 
er angitt ovenfor. Detaljer om enhver slik suspensjon vil også bli varslet til alle Andelseiere dersom det 
etter styrets oppfatning er sannsynlig at den vil vare lenger enn 14 dager. 

 
TVANGSINNLØSNING ELLER OVERFØRING AV ANDELER 

20. TVANGSINNLØSNING ELLER OVERFØRING AV ANDELER 

Styret skal ha fullmakt til (men ikke ha noen forpliktelse til) å pålegge slike restriksjoner som de måtte anse 
nødvendige for å sikre at ingen Andeler i en klasse blir anskaffet eller besittes direkte av eller til fordel 
for en person eller en enhet som etter Styrets oppfatning er noe av følgende: 

ikke en Akkreditert Investor eller en Kvalifisert Investor; eller 

som besitter eller vil besitte Andeler til fordel for en U.S.- person (med mindre Styret bestemmer (i) at 
transaksjonen er tillatt under et unntak fra registrering som er tilgjengelig i henhold til 
verdipapirlovene i USA og (ii) at selskapet fortsatt er berettiget til et unntak fra registrering 
som et investeringsselskap under USAs verdipapirlover dersom en slik person besitter 
Andeler); eller 

under 18 år (eller en annen alder som Styret kan anse som hensiktsmessig); eller 

har overtrådt eller forfalsket opplysninger i tegningsdokumenter (inkludert om vedkommendes status 
under ERISA); eller 

20.1.1. har overtrådt en lov eller et krav fra et hvilket som helst land eller myndighet eller overstatlig 
myndighet, eller som medfører at en slik person eller enhet ikke er kvalifisert til å besitte 
Andeler; eller 

dersom denne personens eller enhetens besittelse av Andeler er ulovlig eller er mindre enn Minste 
besittelse av Andeler som er bestemt for den andelsklassen; eller 

under omstendigheter som (enten det direkte eller indirekte påvirker slik person eller personer eller 
enhet, enten separat eller i forbindelse med andre personer eller enheter som er knyttet til 
hverandre eller ikke, eller andre omstendigheter som synes relevant for Styret) etter Styrets 
oppfatning kan føre til at Selskapet påføres noen form for skatteansvar eller utsettes for noe 
annet økonomisk ansvar for beskatning eller utsettes for noen annen økonomisk, juridisk 
eller vesentlig administrativ ulempe (herunder anstrengelser for å sikre at selskapets aktiva 
ikke regnes som anleggsmidler i forbindelse med ERISA) eller er i strid med lov eller forskrift 
som Selskapet ikke ellers måtte bli utsatt for eller lidd eller overtrådt (inkludert, uten 
begrensning, dersom Andelseieren ikke gir Selskapet opplysninger som kreves for å oppfylle 
forpliktelsene i henhold til FATCA eller enhver forpliktelse til automatisk utveksling av 
opplysninger eller andre lignende krav fra Selskapet, Depotmottakeren, administratoren, 
Investeringsforvalteren eller noen som er delegert av dem); eller 

under omstendigheter som kan føre til at Selskapet blir pålagt å overholde krav til registrering eller 
innlevering i enhver jurisdiksjon som det ellers ikke ville være pålagt å overholde eller på 
annen måte er forbudt i Vedtektene; eller 
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dersom Styret helt etter eget skjønn bestemmer at det ikke er i beste interesse for Andelseierne av den 
aktuelle andelsklassen at en slik person eller enhet eier Andeler. 

Referanser i disse Vedtektene til Tillatt Investor betyr enhver annen person enn noen av personene 
som er angitt ovenfor. 

Styret skal, med mindre noen av Styrets medlemmer har grunn til å tro noe annet, ha rett til å anta uten 
forespørsel at ingen av aksjene besittes på en slik måte at det berettiger Styret til å gi varsel i henhold 
til punkt 20.3 nedenfor. Styret kan imidlertid ved søknad om Andeler eller til enhver annen tid og fra tid 
til annen kreve at slik dokumentasjon og/eller tilsagn blir lagt frem for dem i forbindelse med de saker 
som er nevnt i punkt 20.1 ovenfor, så langt de etter eget skjønn anser tilstrekkelig eller som de måtte 
kreve med henblikk på eventuelle begrensninger som er pålagt i henhold til dette eller for å overholde 
eventuelle bestemmelser om hvitvasking av penger som gjelder for Selskapet. Dersom slik 
dokumentasjon og/eller erklæring ikke blir fremlagt slik innen en rimelig frist (ikke mindre enn 21 dager 
etter at varselet som krever det blir avgitt) som Styret kan fastsette i nevnte varsel, kan Styret helt etter 
eget skjønn behandle Andeler som besittes av denne Andelseieren eller felles Andelseieren på en slik 
måte at de har rett til å avgi et varsel om dette i henhold til punkt 20.3 nedenfor. 

Dersom Styret blir oppmerksom på at noen Andeler eies eller kan eies eller besittes direkte av eller til fordel for 
enhver person som ikke er en Tillatt Investor (de aktuelle Andeler), kan styremedlemmer varsle den 
personen i hvis navn de aktuelle Andelene er registrert, og kreve at han overfører (og/eller sørger for å 
avhende sine interesser i) de aktuelle Andelene til en person som etter Styrets oppfatning er en Tillatt 
Investor. Dersom en person som det avgitt slikt varsel til i henhold til dette avsnittet, ikke innen 21 
dager etter at slikt varsel er gitt (eller slik forlenget tid som Styret etter eget skjønn skal anse som 
rimelig) overfører de aktuelle Andelene til en Tillatt Investor, eller til styrets tilfredsstillelse (hvis 
avgjørelse er endelig og bindende) dokumenterer at han ikke er underlagt slike restriksjoner, kan styret 
helt etter eget skjønn ved utløpet av disse 21 dager enten arrangere overføringen av alle aktuelle 
Andeler til en Tillatt Investor i samsvar med punkt 20.4 nedenfor eller sørge for at de aktuelle 
Andelene blir innløst av Selskapet til den aktuelle Innløsningsprisen. Eieren av de aktuelle Andelene 
skal være forpliktet til umiddelbart å levere sitt sertifikat (om noe) til Styret, og Styret skal ha rett til å 
utnevne en person til å på hans vegne å undertegne de dokumenter som måtte være nødvendige for at 
Selskapet kan gjennomføre overføring eller innløsning, alt etter omstendighetene, av de aktuelle 
Andelene. 

En person som blir oppmerksom på at han besitter eller eier aktuelle Andeler, skal umiddelbart, med mindre 
han allerede har mottatt varsel i henhold til punkt 20.3 ovenfor, overføre alle sine aktuelle Andeler til en 
Tillatt Investor, eller med godkjennelse fra Styret anmode om innløsning av Andelene. 

En overføring av relevante Andeler som arrangeres av Styret i henhold til punkt 20.3 ovenfor, skal skje ved salg 
til beste pris som er rimelig oppnåelig og kan omfatte alle bare av noen av de aktuelle Andelene, hvor 
de gjenværende er tilgjengelig for overføring til andre Tillatte Investorer eller innløses av Selskapet. 
Enhver betaling Selskapet mottar for de aktuelle Andelene som overføres slik, skal betales til den 
personen som har fått sine Andeler overført i medhold av punkt 20.6. 

Betaling av ethvert beløp Selskapet skylder til en slik person i henhold til punktene 20.3, 20.4 og 20.5 ovenfor, 
skal forutsette at ethvert påkrevd valutakontrollsamtykke først er oppnådd og at Selskapet ikke bryter 
noen annen lov eller forskrift. Beløpet som skyldes til denne personen vil bli deponert av Selskapet i en 
bank for betaling til personen etter at slikt samtykke er innhentet og mot overlevering av sertifikatet, om 
noe, som representerer de aktuelle Andelene denne personen tidligere besatt. Etter deponering av slikt 
beløp som nevnt ovenfor skal denne personen ikke ha noen ytterligere interesse i disse aktuelle 
Andelene eller noen av dem, og heller ikke ha noe krav mot Selskapet i forbindelse med dem, unntatt 
retten til å motta det beløpet som er deponert (uten renter) etter at slike samtykker som nevnt ovenfor 
er innhentet. 

Uavhengig av andre bestemmelser i disse Vedtektene, dersom selskapet blir pålagt å betale skatt ved 
overføring av Andeler fra en Andelseier som er eller anses å være en skattbar irsk person eller opptrer 
på vegne av en slik person eller det inntrer skattepliktige hendelser som definert i TCA § 739 (B) (1) 
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(ccc) og (d), har Selskapet rett til å innløse og kansellere en tilstrekkelig del av Andelseierens Andeler 
og å anvende inntektene som er nødvendige fra dette for å innfri det skattebeløpet som skal betales i 
forbindelse med overføringen eller den aktuelle skattepliktige hendelsen.  

Uavhengig av andre bestemmelser i disse Vedtektene, dersom selskapet blir pålagt å betale skatt som følge av 
utbetaling til en Andelseier, har selskapet rett til å trekke fra denne betalingen et beløp som er lik 
skatten som kan henføres til denne betalingen.  

Styret skal ikke være pålagt å begrunne noen beslutning, bestemmelse eller erklæring som blir tatt eller gjort i 
henhold til dette punkt 20. Utøvelsen av de fullmakter som følger av dette punkt 20 skal ikke under 
noen omstendighet kunne betviles eller gjøres ugyldig med den begrunnelse at det ikke var tilstrekkelig 
dokumentasjon for noen persons direkte eller reelle eierskap av Andeler, eller at den reelle, direkte eller 
begunstigede eier av Andeler var noen annen enn den som fremtrådte for Styret på den aktuelle 
datoen, forutsatt at fullmaktene blir utøvd i god tro. 

I tillegg kan Styret sørge for tvangsinnløsning av Andeler under andre omstendigheter som angitt i Prospektet 
og innløse slike Andeler tilsvarende. 

 
INVESTERING AV AKTIVA 

21. INVESTERING AV SELSKAPETS AKTIVA 

Styret skal, innenfor de begrensninger og rammer som pålegges av Vedtektene og Selskapsloven, bestemme 
investeringsmålene og retningslinjene (herunder hvilke former for investeringer som er tillatt) og 
begrensningene som gjelder for Selskapet og ethvert Fond, og Aktiva skal investeres i henhold til 
investeringsmålene, retningslinjene og restriksjonene som er fastsatt av Styret og med sikte på å spre 
investeringsrisiko i samsvar med Selskapsloven så lenge bestemmelsen gjelder for selskapet. 

Med forbehold for den Kompetente Myndighetens forhåndsgodkjenning, kan selskapet ha heleide 
datterselskaper som Styret av skattemessige eller andre grunner anser det nødvendig eller ønskelig for 
Selskapet å etablere eller overta eller benytte for å inngå i transaksjoner eller kontrakter og/eller besitte 
enkelte av Investeringene eller annen eiendom som inngår i det eller de aktuelle fondenes Aktiva. 
Ingen av de begrensningene eller restriksjonene som Styret har bestemt å pålegge Selskapet eller noe 
Fond skal gjelde for Investeringer i, lån til eller innskudd hos slike foretak. For formålet i punkt 21 skal 
investeringer eller andre eiendeler som erverves av et slik foretak, anses som et Aktivum i det aktuelle 
fondet og skal oppbevares av Depotmottakeren eller dennes utpekte eller på annen måte i samsvar 
med kravene fra den Kompetente Myndighet. Alle Andeler og andelssertifikater som er utstedt i 
tilknytning til et Fond for dets beholdning i et slikt foretak, skal oppbevares av Depotmottakeren eller 
dennes utpekte eller på annen måte i samsvar med kravene fra den Kompetente Myndighet. 

I medhold av Selskapsloven kan Styret beslutte å beholde hele eller en hvilken som helst del av ethvert Fonds 
kontantbeholdning i hvilken som helst valuta eller valutaer, enten i kontanter eller som innskudd hos, 
eller som innskuddssertifikater eller andre bankinstrumenter utstedt av, Depotmottakeren eller en 
annen bankier eller annen finansinstitusjon i enhver del av verden, herunder som innehar verv i 
Selskapet eller en som er forbundet eller tilknyttet med en som har slikt verv, underlagt bestemmelsene 
i den irske sentralbankloven (Central Bank Acts, 1942 to 2013) (slik den kan være endret eller supplert 
fra tid til annen). 

Styret kan beslutte å investere i kollektive investeringsforetak som Selskapet er knyttet til gjennom felles ledelse 
eller styring eller ved en betydelig direkte eller indirekte tilknytning. 

I medhold av investeringsmålene, retningslinjene og restriksjonene fastsatt av Styret, kan Selskapet inngå eller 
benytte derivatkontrakter av enhver art under de vilkår og innenfor de grenser som gjelder for 
Selskapet, fastsatt av den Kompetente Myndighet fra tid til annen for Selskapslovens formål. 

 
DEPOTMOTTAKER 

22. UTNEVNELSE AV DEPOTMOTTAKER 
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Styret (og/eller eventuelt AIFM) skal, med forutgående godkjenning fra den Kompetente Myndighet, 
utpeke en Depotmottaker og overlate Aktiva til Depotmottakeren, som skal være ansvarlig for sikker 
forvaring av Aktiva (herunder alle Andeler eller Aktiva tilhørende et datterselskap av Selskapet) og å 
utføre sine oppgaver som foreskrevet av Selskapsloven og slike andre forpliktelser (herunder det som 
måtte kreves i henhold til AIFM-lovgivningen) på de vilkår som Styret fra tid til annen kan bestemme (i 
enighet med Depotmottakeren).  

23. UTNEVNELSE AV UNDERDEPOTMOTTAKERE 

I henhold til Depotavtalen kan Depotmottakeren utnevne underdepotmottakere, nominerte, agenter 
eller andre delegater til helt eller delvis å utføre noen av sine plikter eller utøve noen av sine skjønn 
som Depotmottaker, underlagt og i samsvar med bestemmelsene i AIFM-forordningene. For å unngå 
tvil kan Depotmottakeren ikke delegere utførelsen av noen av sine forvaltningsplikter eller tilhørende 
skjønnsutøvelse, og hans ansvar skal ikke påvirkes av at han har overlatt noen eller alle Aktiva han har 
i forvaring til en tredjepart, dog kan Depotmottakeren fraskrive seg ansvar i samsvar med og i henhold 
til betingelsene som er angitt i AIFM-forordningene, herunder uten begrensning forordning 22 (13) og 
forordning 22 (14) samt Depotavtalen. 

24. GODTGJØRELSE TIL DEPOTMOTTAKER 

Som vederlag for sine tjenester som Depotmottakeren er Depotmottakeren berettiget til å bli betalt av eller på 
vegne av Selskapet ut av Selskapets eiendom: – 

et gebyr på det beløpet som er spesifisert i Depotavtalen; 

rimelige utgifter og utbetalinger som Depotmottakeren pådrar seg i utførelsen av sine funksjoner og alle 
andre avgifter eller gebyrer som er uttrykkelig godkjent i Depotavtalen; og 

Depotmottakeren skal ikke være forpliktet til å avlegge regnskap overfor Andelseierne eller noen av 
dem for enhver betaling mottatt i henhold til ovenstående bestemmelser. 

25. FRATREDEN ELLER UTSKIFTING AV DEPOTMOTTAKEREN 

I medhold av den kompetente myndighetens forhåndsgodkjenning og i samsvar med vilkårene i Depotavtalen 
(herunder omstendigheter under hvilke det kan skje, og hvilke prosedyrer som skal følges ved skifte av 
Depotmottaker, som fremgår av disse), kan Depotmottaker bli avsatt eller fratre og en ny 
Depotmottaker bli utnevnt på den måten som er spesifisert i punkt 25.2 nedenfor.  

I tilfelle Depotmottakeren ønsker å fratre eller blir avsatt i samsvar med punkt 25.1, skal Selskapet, i medhold 
av interessene for å søke å beskytte Andelseiere i tilfelle utskifting av Depotmottakeren, med 
forutgående godkjenning fra den Kompetente Myndighet utpeke et behørig kvalifisert selskap som er 
godkjent av den Kompetente Myndighet til å være Depotmottaker i stedet for Depotmottakeren som 
fratrer eller blir avsatt, på eller før den dato slik fratreden eller avsetting skal tre i kraft, og selskapet skal 
ikke skifte ut Depotmottakeren uten godkjenning av den Kompetente Myndighet. Selskapet skal ikke 
avslutte avtalen og Depotmottakeren skal ikke avsettes av Selskapet før det er utnevnt en 
etterfølgende Depotmottaker eller ved tilbakekalling av Selskapets autorisasjon fra den Kompetente 
Myndighet. I tilfelle Depotmottakeren gir varsel til Selskapet om sitt ønske om å fratre eller i tilfelle 
Selskapet gir varsel til Depotmottaker om avsettelse Depotmottakeren, og det ikke et utnevnt en 
etterfølgende Depotmottaker i løpet av et slikt tidsrom som Selskapet og Depotmottakeren kan bli enige 
om, har Depotmottaker rett til å kreve at Selskapet innløse alle de på det tidspunkt utstedte Andelene i 
Selskapet eller til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et vedtak om å avvikle 
Selskapet. Etter slik innløsning eller vedtak om slik avvikling, skal Selskapet avvikles i samsvar med 
Selskapsloven og disse Vedtektene. Depotmottakeren vil fortsette i sitt verv inntil Selskapets 
autorisasjon er tilbakekalt av den Kompetente Myndigheten. 

Den Kompetente Myndigheten kan erstatte Depotmottakeren med en annen Depotmottaker. 

FORVALTNINGSSELSKAP 
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26. OPPNEVNELSE AV FORVALTNINGSSELSKAP 

Styrets medlemmer kan i medhold av forhåndsgodkjennelse fra den Kompetente Myndigheten utpeke 
et forvaltningsselskap for å forvalte selskapet og utføre de oppgaver og på de vilkår som Styret kan 
bestemme fra tid til annen (etter avtale med Forvaltningsselskapet).  

27. GODTGJØRELSE TIL FORVALTNINGSSELSKAPET 

Som vederlag for sine tjenester som Forvaltningsselskap er Forvaltningsselskapet berettiget til å bli betalt av 
eller på vegne av Selskapet ut av Selskapets Aktiva: 

et gebyr på slikt beløp som er angitt i avtalen med Forvaltningsselskapet eller på annen måte avtalt fra 
tid til annen og fremlagt i Prospektet; og 

rimelige utgifter og utbetalinger som Forvaltningsselskapet pådrar seg i utførelsen av sine funksjoner 
og alle andre avgifter eller gebyrer som er uttrykkelig godkjent i avtalen med 
investeringsforvalteren for alternative investeringsfond. 

28. FRATREDEN ELLER UTSKIFTING AV FORVALTNINGSSELSKAPET 

I medhold av forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndigheten og i samsvar med vilkårene i 
forvaltningsavtalen (herunder omstendigheter under hvilke det kan skje, og hvilke prosedyrer som skal 
følges ved skifte av Forvaltningsselskapet, som fremgår av disse) kan Forvaltningsselskapet bli avsatt 
eller fratre og et nytt Forvaltningsselskap bli utnevnt på den måten som er spesifisert i punkt 28.2 
nedenfor. 

I tilfelle Forvaltningsselskapet ønsker å fratre eller blir avsatt i samsvar med punkt 28.1, skal Selskapet, i 
medhold av interessene for å søke å beskytte Andelseiere i tilfelle utskifting av Forvaltningsselskapet, 
med forutgående godkjenning fra den Kompetente Myndighet utpeke et behørig kvalifisert selskap som 
er godkjent av den Kompetente Myndighet til å være Forvaltningsselskap i stedet for 
Forvaltningsselskapet som fratrer eller blir avsatt, på eller før den dato slik fratreden eller avsetting skal 
tre i kraft, eller Styret skal beslutte at det ikke skal oppnevnes et nytt Forvaltningsselskap, forutsatt at 
Selskapet ikke skal skifte ut Forvaltningsselskapet uten godkjenning av den Kompetente Myndighet.  

Den Kompetente Myndigheten kan erstatte forvaltningsselskapet. 

INVESTERINGSFORVALTER FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND 

29. UTNEVNELSE AV FORVALTER FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND  

Styret kan i medhold av forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndighet utnevne en ekstern 
forvalter for alternative investeringsfond eller søke om at Selskapet blir autorisert til å utføre de 
oppgavene AIFMD foreskriver.  

Ved utnevnelse av en ekstern forvalter for alternative investeringsfond eller autorisering av Selskapet i 
henhold til AIFMD, skal informasjonen som stilles til rådighet for potensielle investorer i henhold til 
AIFMD, gis av Selskapet eller dersom det har blitt utnevnt en ekstern forvalter for alternative 
investeringsfond av denne eksterne forvalteren for alternative investeringsfond.  

30. GODTGJØRELSE TIL EKSTERN FORVALTER FOR ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND  

Dersom en ekstern enhet blir utnevnt av Selskapet, er den berettiget til å bli betalt av eller på vegne av 
Selskapet ut av Selskapets eiendeler som vederlag for sine tjenester som forvalter for alternative 
investeringsfond: 

et gebyr på slikt beløp som er angitt i avtalen med forvalteren for alternative investeringsfond eller på 
annen måte avtalt fra tid til annen og fremlagt i Prospektet; og 
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rimelige utgifter og utbetalinger som forvalteren for alternative investeringsfond pådrar seg i utførelsen 
av sine funksjoner og alle andre avgifter eller gebyrer som er uttrykkelig godkjent i avtalen 
med forvalteren for alternative investeringsfond. 

31. FRATREDEN ELLER UTSKIFTING AV EKSTERN FORVALTER FOR ALTERNATIVE 
INVESTERINGSFOND  

Dersom en ekstern enhet utnevnes som forvalter for alternative investeringsfond for Selskapet kan forvalteren 
for alternative investeringsfond bli avsatt eller fratre og en ny forvalter for alternative investeringsfond bli 
utnevnt på den måte som er spesifisert i paragraf 31.2, i medhold av den Kompetente Myndighetens 
forhåndsgodkjenning, og i samsvar med vilkårene i avtalen med forvalteren for alternative 
investeringsfond (herunder omstendighetene under hvilke det kan skje og prosedyrene som skal følges 
med hensyn til utskifting av forvalteren for alternative investeringsfond som fremgår av disse), 

I tilfelle den eksterne forvalteren for alternative investeringsfond ønsker å fratre eller blir fjernet i samsvar med 
paragraf 31.1, skal Selskapet, i medhold av interessene for å søke å beskytte Andelseiere i tilfelle 
utskifting av ekstern forvalter for alternative investeringsfond, med forutgående godkjenning fra den 
Kompetente Myndighet utpeke et behørig kvalifisert selskap som er godkjent av den Kompetente 
Myndighet til å være forvalter for alternative investeringsfond i stedet for den forvalteren for alternative 
investeringsfond som fratrer eller blir avsatt eller Selskapet skal autoriseres som en intern forvalter for 
alternative investeringsfond, på eller før den dato slik fratreden eller avsetting skal tre i kraft, forutsatt at 
Selskapet ikke skal skifte ut forvalteren for alternative investeringsfond uten godkjenning av den 
Kompetente Myndigheten.  

Den Kompetente Myndigheten kan erstatte forvalteren for alternative investeringsfond. 

 
 

UTLIGNINGSBETALINGER 

32. UTLIGNINGSBETALINGER 

Dersom Styret driver en Utligningskonto i tilknytning til det aktuelle fondet (men ikke ellers), skal 
Utstedelsesprisen ved enhver tildeling eller utstedelse av Aksjer i enhver klasse etter den Første 
Tilbudsperioden inkludere en Utligningsbetaling som skal kunne tilbakebetales helt eller delvis slik det 
fremgår av det følgende. 

Dersom det drives en Utligningskonto for et Fond, skal alle Utligningsbetalinger som mottas i henhold til punkt 
32.1 ovenfor eller som anses å ha blitt mottatt, krediteres Utligningskontoen for det aktuelle Fondet. 
Alle beløp som blir betalt som Utligningsbetalinger skal kunne tilbakebetales helt eller delvis til 
betaleren, bare ved hendelsene spesifisert i punkt 32.3 nedenfor og ikke ellers. 

Andelseieren av en Andel som det er betalt eller anses å være betalt Utligningsbetaling for ved utstedelsen, 
skal ha rett til å få betalt en engangssum fra den aktuelle Utligningskontoen av et beløp som angitt 
nedenfor ved utbetaling av det første utbyttet for Andelen for samme regnskapsperiode etter datoen for 
utstedelse av denne Andelen, men før det gjøres noen innløsning etter datoen for utstedelse av denne 
Andelen. 

Engangssummen som skal betales i henhold til pkt. 32.3 ovenfor, skal være et beløp som tilsvarer 
Utligningsbetalingen som er betalt eller anses å være betalt ved utstedelse av en slik Andel, eller, 
dersom Styret anser det som hensiktsmessig, en sum som beregnes ved å dividere de totalt innbetalte 
Utligningsbetalingene som står til kredit på den aktuelle Utligningskontoen på den dato det aktuelle 
utbytte vedrører, med antall Andeler som det skal betales slike engangsbeløp for, FORUTSATT at 
Andeler på denne måten kan deles inn i to eller flere grupper utstedt innenfor ulike tidsrom etter Styrets 
valg i en hvilken som helst regnskapsperiode, og engangssummen som skal betales for hver andel i 
hver av disse gruppene, skal være en sum beregnet ved å dividere de totalt innbetalte 
Utligningsbetalingene som står til kredit på den aktuelle Utligningskontoen for Andelene i hver slik 
gruppe med antall Andeler i denne gruppen. Videre forutsettes det at under ingen omstendigheter skal 
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engangssummen som betales for en Andel i henhold til dette avsnittet, overstige utbyttebeløpet som er 
deklarert for denne Andelene. 

Alle engangssummer som blir tilbakebetalt til en Andelseier i samsvar med bestemmelsene i dette punktet, skal 
frigjøre Selskapet fra ethvert ansvar for å tilbakebetale til Andelseieren den Utligningsbetalingen som er 
innbetalt, og Andelseieren skal akseptere enhver slik engangssum som fullt og endelig oppgjør for 
enhver Utligningsbetaling som ellers skal betales. 

 
 

HANDEL MED ANDELER 

33. HANDEL MED ANDELER 

Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av disse Vedtektene, kan AIFM eller den aktuelle 
investeringsforvalteren på en hvilken som helst Handelsdag kjøpe Andeler i enhver klasse til ikke 
mindre enn Utstedelsesprisen (for et kjøp fra Selskapet) eller Innløsningsprisen (for et kjøp fra en 
Andelseier) for Andeler av den aktuelle klassen som fastsatt på den aktuelle Handelsdagen. Eventuelle 
beløp som skal betales av AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren for kjøp av Andeler, skal 
betales senest på den aktuelle Oppgjørsdatoen. 

AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren skal være berettiget til, i navnet til og på vegne av enhver 
Andelseier hvis Andeler skal kjøpes av AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren, å utøve et 
overføringsinstrument for Andelene. AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren kan registreres som 
Andelseier for slike Andeler. 

Enhver Andel i en hvilken som helst klasse som AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren har kjøpt i 
henhold til de foregående bestemmelser og som på dette tidspunkt er utestående, kan selges av AIFM 
eller den aktuelle investeringsforvalteren på den samme Handelsdagen som AIFM eller den aktuelle 
investeringsforvalteren anskaffet dem eller på enhver påfølgende Handelsdag, for å innfri hele eller 
deler av enhver søknad om Andeler i den aktuelle klassen. Slike salg skal skje til en pris som ikke 
overstiger summen av Utstedelsesprisen for Andeler i den aktuelle klassen på den Handelsdagen 
søknaden er fremsatt for på den aktuelle dagen i tilfelle av en slik søknad, pluss Forhåndsavgiften (om 
noen) som AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren ville ha rett til i henhold til disse Vedtektene, 
og AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren har rett til å beholde alle penger de mottar ved slikt 
salg til egen bruk og til gunst for seg selv. 

I medhold av bestemmelsene i disse Vedtektene, skal AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren ha rett til 
på enhver Handelsdag, forutsatt at Selskapet blir varslet senest ved Tidsfrist for Handel for denne 
Handelsdagen, å overgi sertifikat(er) til Selskapet for kansellering av noen eller alle Andelene som 
representeres av disse. For en slik kansellering av Andeler skal AIFM eller den aktuelle 
investeringsforvalteren ha rett til å motta fra det aktuelle Fondet et beløp som er lik Innløsningsprisen 
som ville bli betalt for slike Andeler dersom de ble innløst på denne Handelsdagen i henhold til 
bestemmelsene i disse Vedtektene. Ethvert beløp som skal betales til AIFM eller den aktuelle 
investeringsforvalteren som følge av en slikt krav om kansellering, skal betales senest på den aktuelle 
Oppgjørsdatoen. Den retten AIFM eller den aktuelle investeringsforvalteren har til å kreve kansellering 
av en Andel skal suspenderes i ethvert tidsrom hvor Andelseiernes rett til å kreve innløsning av disse 
Andelene er suspendert i henhold til disse Vedtektene. 
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VEDLEGG 3 FASTSETTELSE AV NETTO AKTIVAVERDI 

1. FASTSETTELSE AV NETTO AKTIVAVERDI 

Netto Aktivaverdi skal uttrykkes i den valutaen som Styret kan bestemme fra tid til annen, og skal fastsettes i 
henhold til verdsettelsesreglene som er beskrevet nedenfor. 

For formålet med slik verdsettelse skal Aktiva (som inkluderer Aktiva i Selskapets heleide datterselskap) 
defineres som å inkludere, men er ikke være begrenset til: 

alle disponible kontanter, som innskudd eller på konto inkludert eventuelle som er påløpt på det 
aktuelle Verdsettelsestidspunkt og alle debitorfordringer, 

alle veksler, aksepter, innskuddssertifikater og gjeldsbrev, 

alle obligasjoner, andeler, aksjer, verdipapirer, forpliktelser, girede lån, gjeldsbrev, konvertible lån, 
opsjonskontrakter, tegningsretter, rettigheter, gjeldsbrev, terminkontrakter, opsjoner, råvarer, 
aktivasikrede verdipapirer, pantesikrede verdipapirer, swapkontrakter, differansekontrakter, 
fastrentepapirer, verdipapirer med variabel og flytende rente, verdipapirer der avkastnings- 
og/eller tilbakekjøpsbeløpet beregnes med referanse til en indeks, pris eller rente, monetære 
og finansielle instrumenter av alle slag, 

alle aksje- og kontantutbytter og kontantutdelinger Selskapet skal motta, og som ennå ikke er mottatt, 
men deklarert til registrerte aksjonærer på posten på en dato på eller før det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet der Netto Aktivaverdi fastsettes, 

alle renter som er påløpt ved eller før det aktuelle verdsettelsestidspunktet på alle rentebærende 
verdipapirer som eies av Selskapet, unntatt i den grad disse inngår i eller reflekteres i den 
primære verdien av verdipapiret, 

alle andre Investeringer som besittes av Selskapet eller det aktuelle Fondet, 

de foreløpige utgiftene som oppstår ved opprettelsen av Selskapet eller det aktuelle Fondet som skal 
betales av selskapet eller det aktuelle fondet, og som kan omfatte kostnader for utstedelse, 
distribusjon, markedsføring og promotering av Andeler så langt disse ikke har blitt avskrevet 
og  

alle andre Aktiva i selskapet eller det aktuelle Fond av ethvert slag og i enhver form, inkludert 
forhåndsbetalte utgifter slik de blir verdsatt og definert fra tid til annen av Styret. 

Styret har rett til å beslutte vedrørende alle foreløpige kostnader, gebyrer, gebyrer og utgifter at de kan 
amortiseres over det tidsrommet Styret finner hensiktsmessig. 

Fondets Aktiva og forpliktelser vil bli verdsatt som følger: – 

Verdien av enhver investering som er notert, listet eller handlet på et Marked, vil bli verdsatt til den sist 
omsatte kurse før den offisielle lukkingen av det aktuelle Markedet på den aktuelle 
Verdsettingsdagen, eller hvis det ikke forekom noen handler på denne dagen, vil den bli 
verdsatt til den siste omsetningskursen som er tilgjengelig. Når kurser er tilgjengelige på mer 
enn én børs for et bestemt verdipapir, vil kursen være den siste handlede kursen på den 
børsen som utgjør hovedmarkedet for dette verdipapiret eller den børsen som Styret og/eller 
AIFM eller ekstern taksator eller en kompetent person, firma eller selskap utpekt av 
Selskapet og/eller AIFM for et slikt formål, alt etter hva som er hensiktsmessig, bestemmer at 
markedet gir de mest rettferdige kriteriene ved tillegging av verdi til dette verdipapiret. 
Dersom en børs er stengt, vil ethvert verdipapir som er notert eller listet på denne børsen, bli 
vurdert til den sist handlede kursen på handelsdagen før børsen ble stengt.  
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Ethvert verdipapir som er notert eller listet på et Marked der markedsprisen ikke er representativ eller 
ikke tilgjengelig og unotert, skal verdsettes i god tro av selskapet og/eller AIFM eller en 
ekstern taksator eller av en kompetent person, firma eller selskap utnevnt av Selskapet 
og/eller AIFM, alt etter hva som er hensiktsmessig, til den sannsynlige realiseringsverdi som 
blir anslått med forsiktighet med hensyn til kostprisen, kursen som enhver nylig transaksjon i 
verdipapiret har blitt gjennomført til, hvor stor posten er i forhold til det totale antall som er 
utstedt av dette papiret og andre faktorer som Styret og/eller AIFM eller ekstern taksator, alt 
etter hva som er hensiktsmessig, etter eget skjønn anser relevant for å vurdere en positiv 
eller negativ justering av verdsettelsen; 

ethvert verdipapir som ikke er notert eller listet på et Marked, vil bli verdsatt til den sannsynlige 
realiseringsverdi som blir estimert med forsiktighet og i god tro av Selskapet og/eller AIFM 
eller en ekstern taksator eller av en kompetent person, aksjemegler, firma eller selskap 
utnevnt av Selskapet og/eller AIFM, alt etter hva som er hensiktsmessig; 

børshandlede derivatinstrumenter som det handles i eller omsettes på en børs eller et marked, vil bli 
verdsatt til siste tilgjengelige relevante oppgjørskurs på den angjeldende børsen eller 
markedet. I mangel av en oppgjørskurs som for enkelte opsjoner, kan den siste 
omsetningskursen bli brukt. I mangel av en siste omsetningskurs kan en midtkurs eller en 
motpartskurs benyttes. Hvis en slik kurs ikke er tilgjengelig, skal verdien av slike 
investeringer være den sannsynlige realiseringsverdi som blir estimert med forsiktighet og i 
god tro av Selskapet og/eller AIFM eller en ekstern taksator eller av en kompetent person, 
aksjemegler, firma eller selskap utnevnt av Selskapet og/eller AIFM, alt etter hva som er 
hensiktsmessig;   

verdien av eventuelle ikke-børshandlede derivatinstrumenter (OTC-derivater) skal være kursen som 
tilbys av den relevante motparten for den aktuelle Verdivurderingsdagen eller prisen som 
angis for slike kontrakter av en uavhengig prissettingstjeneste utpekt av Selskapet og/eller 
AIFM eller en ekstern taksator, alt etter hva som er hensiktsmessig, dersom motpartsprisen 
ikke er tilgjengelig. Verdsettelsen skal godkjennes eller verifiseres av en part som er 
uavhengig av motparten, og utnevnt av Selskapet og/eller AIFM, og som kan være AIFM 
dersom det er hensiktsmessig;  

valutaterminkontrakter vil bli verdsatt med henvisning til den kursen en ny terminkontrakt av samme 
størrelse og med samme forfall kunne inngås til på det aktuelle Verdsettelsestidspunktet eller 
i henhold til verdsettelsesbestemmelsene for OTC-derivater.  

verdien av eventuelle disponible kontanter eller innskudd, forhåndsbetalte utgifter, kontantutbytte og 
renter som er deklarert eller opptjent og ennå ikke mottatt på Verdsettelsestidspunktet vil 
normalt bli verdsatt til pålydende pluss opptjente renter, hvis aktuelt, på 
Verdsettelsestidspunktet (med mindre Styret og/eller AIFM mener at det ikke er sannsynlig at 
dette vil bli betalt eller mottatt i sin helhet, i slike tilfeller skal verdien bestemmes etter å a 
gjort de fradragene som Styret og/eller AIFM anser som passende i et slikt tilfelle for å 
gjenspeile den virkelige verdien av dette på Verdsettelsestidspunktet); 

innskuddssertifikater, statsobligasjoner, bankaksepter, veksler og andre omsettelige investeringer skal 
hver verdsettes ved hvert Verdsettelsestidspunkt til den siste omsetningen på det Markedet 
hvor disse investeringene handles eller er opptatt for handel (der dette Markedet er det 
eneste Markedet eller etter styrets og/eller AIFMs oppfatning er hovedmarkedet for notering 
av eller handel med de aktuelle investeringene) pluss eventuelle renter som er påløpt fra den 
datoen de ble anskaffet. Verdien av innskuddsbevis eller statsobligasjoner som ikke er notert 
eller opptatt for handel skal være den sannsynlige realiseringsverdien som blir estimert med 
forsiktighet og i god tro av Selskapet og/eller AIFM eller en ekstern taksator eller av en 
kompetent person, firma eller selskap utnevnt av Selskapet og/eller AIFM, alt etter hva som 
er hensiktsmessig for dette formålet; Statsobligasjoner og Diskontert Gjeld kan også 
prissettes ved hjelp av amortisert kost-metoden. 
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uavhengig av punkt 1.4.1 ovenfor skal enheter i kollektive investeringsordninger verdsettes til senest 
tilgjengelig Netto Aktivaverdi per enhet som publisert av den aktuelle kollektive 
investeringsordningen eller, hvis de er notert eller handlet på en børs eller i et regulert 
marked, i henhold til punkt 1.4.1 ovenfor. Dersom det benyttes estimerte verdier, skal disse 
være endelige og avgjørende, uavhengig av eventuell senere variasjon i den kollektive 
investeringsordningens Netto Aktivaverdi. Dersom den kollektive investeringsordningen eller 
dens forvalter ikke kan gi en verdsettelse, eller dersom den etter Styrets og/eller AIFMs 
oppfatning ikke representerer en rettferdig markedsverdi, skal verdien av slike investeringer 
estimeres med forsiktighet og i god tro av Selskapet og/eller AIFM eller en ekstern taksator 
eller av en kompetent person, firma eller selskap utpekt av selskapet og/eller AIFN, slik det 
måtte være hensiktsmessig. Den siste tilgjengelige Netto Aktivaverdi per enhet eller andel 
kan inkludere estimerte verdivurderinger fra slike kollektive investeringsordninger eller deres 
forvaltere, nærmere bestemt når de endelige verdivurderingene ennå ikke er tilgjengelige når 
Netto Aktivaverdi av hvert fond beregnes. Følgelig kan verdien av slike investeringer kreve 
(ved mottak av endelige verdivurderinger som er revidert senere) at den justeres på nytt 
under visse svært uvanlige omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til, en revisjon 
som følge av revidering av regnskapet for en gitt Kollektiv Investeringsordning som etter 
Styrets og/eller AIFMs oppfatning vil ha en vesentlig innvirkning på det aktuelle fondets Netto 
Aktivaverdi. En slik justering vil bare bli gjort mot det aktuelle fondets nåværende Netto 
Aktivaverdi, og tidligere beregninger av Netto Aktivaverdi vil ikke bli revidert. 

rentepapirer skal verdsettes til siste handlede pris eller det beste estimatet av deres realisasjonsverdi 
ved å benytte en datafeed fra en pålitelig leverandør. Denne feeden kan bruke en 
matrisetilnærming for å bestemme verdien ved hjelp av nøkkelvariabler som kan omfatte, 
men ikke er begrenset til, rapporterte handelspriser, tilbud fra meglere/handlende, 
referanseavkastning, utstedermarginer, bud, tilbud og andre referansedata. Renter påløper 
fra den datoen verdipapirer blir ervervet. Dersom slike priser ikke er tilgjengelige, skal disse 
verdipapirene verdsettes til en midtmarked-meglernotering ved stengetid. 

I medhold av AIF-regelboken, kan amortisert kostnadsvurderingsmetode benyttes til verdsettelse av: – 

(1) et Fond som er et kortsiktig pengemarkedsfond, forutsatt at AIFM utfører en ukentlig 
gjennomgang av avvik mellom markedsverdi og amortisert kostverdi og har satt opp en 
eskaleringsprosedyre for å sikre at de aktuelle porteføljeforvalterne blir oppmerksom på 
eventuelle vesentlige avvik mellom markedsverdien og den amortiserte kostprisen for 
et pengemarkedsinstrument, eller at det vil bli gjennomført en gjennomgang av 
amortisert kostnadsvurdering i forhold til markedsvurdering i henhold til kravene fra den 
Kompetente Myndighet; eller  

(2) dersom Styret og/eller AIFM eller en ekstern taksator (alt etter omstendighetene) ikke 
har som målsetting eller til hensikt å bruke amortisert kostvurdering på porteføljen til 
Fondet i sin helhet, skal et pengemarkedsinstrument i et slikt Fond bare verdsettes på 
amortisert grunnlag dersom pengemarkedsinstrumentet har en gjenværende løpetid 
må mindre enn tre måneder, og det ikke har noen spesifikk følsomhet for 
markedsparametere, herunder kredittrisiko. 

Uavhengig av det ovennevnte kan Selskapet og/eller AIFM eller Administratoren som delegat for Selskapet 
eller AIFM, benytte automatiske prissettingstjenester etter eget skjønn når de beregner verdien av 
enhver investering. For investeringer hvor det ikke foreligger en pris fra en slik automatisert kilde, kan 
Selskapet og/eller AIFM eller Administratoren som delegat for Selskapet eller AIFM, etter eget skjønn 
bruke informasjon innhentet fra andre egnede uavhengige kilder, uavhengige meglere, market makers, 
andre mellommenn eller enhver annen tredjepart. Selskapet og/eller AIFM eller Administratoren som 
delegat for Selskapet eller AIFM, skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap som 
skyldes feil i beregningen av verdien av enhver investering som følge av eventuelle unøyaktigheter i 
informasjonen fra enhver slik prissettingstjeneste, megler, market maker eller annen mellommann.  
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Uavhengig av det ovennevnte kan Selskapet og/eller AIFM eller en ekstern taksator eller en delegat for disse, 
benytte automatiske prissettingstjenester etter eget skjønn når de beregner verdien av enhver 
investering. For investeringer hvor det ikke foreligger en pris fra en slik automatisert kilde, kan det 
brukes informasjon innhentet fra andre egnede uavhengige kilder, uavhengige meglere, market 
makers, andre mellommenn eller enhver annen tredjepart. Styret, Selskapet og/eller AIFM eller en 
ekstern taksator eller enhver delegert skal ikke være ansvarlig for tap som skyldes feil i beregningen av 
verdien av en investering som følge av unøyaktighet i informasjonen fra slik prissettingstjeneste, 
megler, market maker eller annen mellommann. 

Verdsettelsen av et bestemt Aktivum kan utføres ved hjelp av en alternativ verdsettelsesmetode dersom Styret 
og/eller AIFM eller en ekstern taksator, alt etter omstendighetene, anser det som nødvendig.. Den 
alternative verdsettelsesmetoden må godkjennes av Depotmottakeren, og begrunnelsen/metoden må 
være tydelig dokumentert.  

Uavhengig av den generelle gyldigheten av det ovennevnte kan Styret og/eller AIFM med Depotmottakerens 
godkjenning justere verdien av ethvert slikt verdipapir med hensyn til valuta, gjeldende rentesats, 
forventet utbytte, forfall, salgbarhet, likviditet og/eller andre hensyn de anser som relevante dersom de 
mener at en slik justering er nødvendig for å reflektere den reelle verdien av verdipapiret på det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet. 

Verdien av et Aktivum (enten det er en investering eller kontanter) i annet enn Basisvalutaen vil bli konvertert til 
Basisvalutaen til den kursen (enten den er offisiell eller ikke) Styret anser som gjeldende på det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet, blant annet med hensyn til eventuell premie eller rabatt de anser som 
relevant, og til vekslingskostnadene.  

Uavhengig av de foregående verdsettelsesreglene, kan Selskapet og/eller AIFM eller Administratoren som 
delegat for Selskapet eller AIFM i tilfelle av betydelige eller gjentatte nettotegninger (hvor de totale 
tegninger i et Fond overstiger de totale innløsninger) justere Netto Aktivaverdi per Andel til å gjenspeile 
verdien av det aktuelle Fondets Aktivas laveste tilbudspris i markedet på Verdsettelsestidspunktet for å 
bevare verdien av de gjenværende Andelseiernes beholdning av Andeler. I tilfelle av betydelige eller 
gjentatte nettoinnløsninger (hvor de totale innløsninger i et Fond overstiger de totale tegninger), kan 
Styret eller Administratoren som deres delegat, justere Netto Aktivaverdi per Andel til å gjenspeile 
verdien av det aktuelle Fondets Aktiva ved å bruke laveste budpris i markedet for å bevare verdien av 
de gjenværende Andelseiernes beholdning av Andeler. Dersom det gjøres slike justeringer, skal det 
gjøres konsekvent med hensyn til Fondets Aktiva, og ingen ytterligere beskyttelse mot utvanning vil bli 
inkludert i Utstedelsesprisen eller trukket fra det mottatte tegningsbeløpet eller fra Innløsningsprisen 
eller Innløsningsbeløpet for å bevare verdien av de underliggende aktiva i et Fond på den aktuelle 
Handelsdagen. Verdsettelsespolitikken vil bli anvendt konsistent gjennom hele det aktuelle Fondets liv. 

Spesielle Investeringer tilordnet Sidelomme-andeler vil bli verdsatt til kostpris eller slik det ellers kan fastsettes 
av Selskapet og/eller AIFM eller en ekstern taksator etter eget skjønn i samråd med Depotmottakeren. 

Uavhengig av det foregående, dersom noe Aktiva i et Fond har blitt realisert eller inngått i avtale om realisering 
på et Verdsettelsestidspunkt, skal Fondets Aktiva omfatte netto fordringsbeløp for Fondet i den 
forbindelse i stedet for den realiserte eiendelen, forutsatt at dersom dette beløpet ikke er nøyaktig kjent, 
skal dets verdi være det nettobeløpet som estimeres som fordring for Selskapet av Styret og/eller AIFM 
eller ekstern taksator, alt etter omstendighetene. Dersom netto fordringer forfaller til betaling senere 
enn det aktuelle Verdsettelsestidspunktet, skal Styret gjøre slike vurderinger som de anser 
hensiktsmessige for å gjenspeile den virkelige nåverdien av disse fordringene ved det aktuelle 
Verdsettelsestidspunktet. 

I tilfelle Andelene i et Fond er ytterligere delt inn i klasser og/eller serier, skal Netto Aktivaverdi per Andel av den 
aktuelle klassen og/eller serien fastsettes ved å fordele Fondets Netto Aktivaverdi blant de relevante 
klassene og/eller seriene mens det foretas slike justeringer for tegninger, innløsninger, gebyrer, 
akkumulering av utbytte eller fordeling av inntekter og utgifter, forpliktelser eller eiendeler som kan 
henføres til hver av de aktuelle klassene og/eller seriene (inkludert gevinster/tap på og kostnader for 
finansielle instrumenter som benyttes til valutasikring mellom valutaene der Fondets Aktiva blir angitt og 
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den valutaen som er angitt for den aktuelle klassen/serien, slike gevinster/tap og kostnader skal bare 
henføres til den aktuelle klassen/serien) samt enhver annen faktor som adskiller de aktuelle klassene 
og/eller serie etter behov. Fondets Netto Aktivaverdi, slik den er fordelt mellom hver klasse og/eller 
serie, skal divideres med antall Andeler som er utstedt eller anses å være utstedt i den aktuelle klassen 
eller serien, og resultatet avrundes til to desimaler som bestemt av Styret eller et annet antall desimaler 
som Styret kan bestemme fra tid til annen. 

For dette Vedleggets formål skal: – 

penger som skal betales til Selskapet i forbindelse med tildeling av Andeler, anses å være et Aktivum i 
Selskapet fra det tidspunkt da slike Andeler anses å være utstedt i henhold til punkt 2.3 i 
Vedlegg 2; 

penger som skal betales av Selskapet som følge av kansellering av tildeling eller ved tvangsinnløsning 
eller overføring av Andeler eller ved innløsning av Andeler, anses å være en gjeld for 
Selskapet fra det tidspunkt da slike Andeler anses å opphøre å være utstedt i henhold til 
punktene 2.3 eller 13 i Vedlegg 2. 

penger som skal overføres som følge av utveksling av Andeler mellom klasser i henhold til en 
Vekslingsmelding, anses å være en gjeldspost for den første klassen og et Aktivum for den 
nye klassen umiddelbart etter Verdsettelsestidspunktet for den Handelsdagen hvor 
Vekslingsmeldingen er mottatt eller anses å være mottatt i henhold til punkt 10 i Vedlegg 2. 

Dersom den nåværende prisen på en Investering er angitt ex eventuelt utbytte (inkludert aksjeutbytte), renter 
eller andre rettigheter som det aktuelle Fondet er berettiget til, men slikt utbytte, renter eller eiendom 
som disse rettighetene vedrører, ikke er mottatt og ikke tatt hensyn til i henhold til andre bestemmelser i 
dette Vedlegg 3 , skal beløpet som slikt utbytte, renter, eiendom eller kontanter utgjør behandles som 
et Aktivum i det aktuelle fondet. 

For det formål å fastslå eller innhente enhver pris, notering, sats eller annen verdi nevnt i dette Vedlegg 3 for 
bruk til å fastsette verdien av ethvert Aktivum, har Selskapet og/eller AIFM, alt etter omstendighetene, 
rett til å bruke, eller kan gi tillatelse til enhver delegat Selskapet til å bruke, tjenester fra enhver 
anerkjent informasjons- eller prissettingstjeneste.  

Alle verdivurderinger foretatt i henhold til dette skal være bindende for alle personer. 

Forpliktelsene for Selskapet, og der det tillates eller kreves av sammenhengen, for ethvert Fond, skal anses 
uten begrensning å omfatte: 

kostnadene ved å handle med Aktiva; 

renter som er påløpt for å utføre, eller variere vilkårene for, låneopptak; 

alle administrasjonskostnader som forfaller til betaling og/eller er påløpt; 

Alle kostnader som oppstår i forbindelse med møter for Andelseiere; 

kostnader som oppstår i forbindelse med etablering og vedlikehold av Registeret; 

Revisorens revisjonshonorar og utgifter; 

kostnader som er påløpt for fordeling av inntekter til Andelseiere; 

kostnader som er påløpt i forbindelse med utarbeidelse og offentliggjøring av Andelspriser og Prospekt, 
års- og delårsrapporter og regnskap; 

regulatoriske, juridiske og andre faglige gebyrer og utgifter som er påløpt i forbindelse med Selskapets 
virksomhet; 
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kostnader og utgifter som er påløpt i forbindelse med etableringen av Selskapet og det første tilbudet 
om Andeler i Selskapet som kan amortiseres over slikt/slike tidsrom som Styret kan 
bestemme; 

beskatning og avgifter som skal betales av Selskapet vedrørende Selskapets Aktiva, herunder enhver 
handel med Andeler eller Aktiva; 

kostnader og utgifter som påløper ved endring av Vedtektene og i forbindelse med enhver avtale 
inngått av eller i tilknytning til Selskapet fra tid til annen; 

med mindre annet er avtalt gebyrer, utgifter og utbetalinger for Depotmottakeren og enhver 
underdepotmottaker, administrasjonsselskap, investeringsforvalter, investeringsrådgiver, 
administrator, AIFM og eventuelle andre som er utnevnt av Selskapet, inkludert eventuelt 
resultatgebyrer som skal betales. 

sekretariatsgebyrer og alle kostnader som Selskapet pådrar seg for å overholde de lovkrav det blir 
pålagt; 

Styrets honorarer og utgifter; 

alle gebyrer til enhver regulatorisk myndighet i et land eller territorium utenfor Irland og, dersom det 
forekommer, alle avgifter som belastes av den Kompetente Myndighet; 

kostnader for eventuell avvikling og/eller likvidasjon; 

honorarer og kostnader inklusive overhead, administrative kostnader, utgifter og provisjoner som 
påløper av en distributør som er utnevnt til å markedsføre og distribuere andelene; 

honorar og utgifter til enhver betalingsagent eller representant utnevnt i en annen jurisdiksjon i samsvar 
med loven eller andre krav i denne jurisdiksjonen; 

alle kostnader og utgifter (inkludert opphavsrettsutgifter) som påløper i forbindelse med markedsføring 
og promotering av Selskapet og salg av andelene; 

ethvert beløp som skal betales i henhold til erstatningsbestemmelsene i Vedtektene eller en avtale med 
noen som er utnevnt av Selskapet; 

alle beløp som skal betales i forbindelse med enhver forsikringspolise som er tegnet av Selskapet på 
vegne av Styret vedrørende forsikringsdekning av styremedlemmenes og ansattes ansvar; 

alle kjente forpliktelser inkludert beløpet for eventuelt ubetalt utbytte som er deklarert for andelene eller 
for betaling av penger og andre utestående betalinger for andeler som er innløst tidligere; 

juridiske og andre faglige honorarer og utgifter som påløper i enhver prosess som er iverksatt eller 
forsvares for å håndheve, beskytte, sikre, forsvare eller gjenvinne Selskapets rettigheter eller 
Aktiva. 

alle andre forpliktelser for Selskapet av hvilken som helst form og type, inkludert en hensiktsmessig 
avsetning for skatter (unntatt skatter som er bokført som avgifter) og betingede forpliktelser 
slik Styret kan bestemme fra tid til annen. 

Ved fastsetting av beløpet for slike forpliktelser kan Styret beregne administrative og andre utgifter av 
regelmessig eller tilbakevendende art som et estimert tall for årlige eller andre perioder på forhånd, og 
periodisere disse jevnt over en slik periode. 

Styremedlemmene kan etter eget skjønn legge en sum som representerer en avsetning for skatter og avgifter 
knyttet til anskaffelse og avhendelse av Fondets Investeringer til Fondets Netto Aktivaverdi. 
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I medhold av bestemmelsene i disse Vedtektene og kravene fra den Kompetente Myndighet, kan Styret 
bestemme at visse gebyrer og kostnader som er påløpt for Selskapet og dets Fond, inkludert, men ikke 
begrenset til, etableringskostnader og -utgifter og honorarer for administrasjon/investeringsforvaltning 
(herunder eventuelle resultatgebyrer som skal betales) vil bli belastet kapitalen. 
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	5.1. Når andelskapitalen er delt inn i ulike andelsklasser, kan rettighetene knyttet til enhver klasse varieres eller oppheves med skriftlig samtykke fra Andelseiere som besitter tre fjerdedeler av antall utstedte andeler i denne klassen eller ved god...
	5.2. De rettigheter som tildeles Andelseierne av andeler i en klasse utstedt med fortrinnsrett eller andre rettigheter, skal ikke, med mindre annet fremgår av disse Vedtektene eller vilkårene for utstedelsen av andelene i denne klassen, anses å være v...

	6. Stiftelser anerkjennes ikke
	7. Tilkjennegivelse av interesser
	7.1. Uavhengig av bestemmelsene i det umiddelbart foregående punkt, kan Styret til enhver tid og fra tid til annen, hvis de etter eget skjønn anser det for å være i selskapets interesse å gjøre det, varsle Andelseieren eller Andelseierne av en hvilken...
	7.1.1. hans interesse i slik andel;
	7.1.2. dersom hans interesse i andelen ikke utgjør det hele og fullstendige eierskapet til den, skal interessene til alle personer som har et reelt eierskap til eller interesse i andelen oppgis (forutsatt at en felles Andelseier ikke skal være forplik...
	7.1.3. ethvert arrangement (enten juridisk bindende eller ikke) inngått av ham eller enhver person som har noe reelt eierskap eller interesse i andelen hvorved det er blitt avtalt eller foretatt eller Andelseieren av slik andel kan bli pålagt å overfø...

	7.2. Dersom den personen som i medhold av et varsel etter punkt 7.1 er angitt å ha noe reelt eierskap til en andel eller den person til fordel for hvem Andelseier (eller annen person som har et reelt eierskap til andelen) har inngått noe arrangement m...
	7.3. Styret kan, dersom de finner det hensiktsmessig, gi varsler i henhold til punkt 7.1 og 7.2 samtidig, basert på at varselet som gis i medhold av punkt 7.2 er betinget av at visse fakta blir gitt i henhold til et varsel som er gitt i medhold av pun...
	7.4. Styret kan kreve (før eller etter mottak av eventuelle skriftlige detaljer i henhold til dette punktet) at slike detaljer skal bekreftes ved lovfestet erklæring.
	7.5. Styret kan levere alle varsler i medhold av vilkårene i dette punktet uavhengig av om den Andelseieren som skal varsles, kan være død, konkurs, insolvent eller på annen måte handlingsudyktig, og ingen slik handlingsudyktighet eller utilgjengeli...
	7.6. Med det formål å fastslå hvorvidt vilkårene for ethvert varsel som fremsettes etter dette punktet skal være oppfylt, skal Styrets beslutning i denne forbindelse være endelig og avgjørende og skal være bindende for alle interesserte.

	8. Betaling av provisjon
	9. Rett til INNLØSNING
	10. Rett til Veksling
	11. Bekreftelse av eierskap/andelssertifikater
	11.1. Alle Andelseiere skal motta skriftlig bekreftelse på eierskap vedrørende hans besittelse av andeler i løpet av et tidsrom som Styret kan beslutte fra tid til annen (som angitt i Prospektet) etter mottak av betaling for de aktuelle andelene og nø...
	11.1.1. de benytter fritaket fra minimumskrav til regning på 100.000 euro (eller annet slikt beløp som angitt av den Kompetente Myndigheten) på grunnlag av at de er en Akkreditert Investor;
	11.1.2. de er kjent med at hvert Fond utelukkende markedsføres til Kvalifiserte Investorer som normalt er underlagt et minimumskrav til tegning på 100.000 euro (eller annet slikt beløp som angitt av den Kompetente Myndigheten);
	11.1.3. de er kjent med risikoen som er involvert i den foreslåtte investeringen og
	11.1.4. de er kjent med det iboende potensialet i slike investeringer til å tape hele beløpet som blir investert.


	12. Saldo- og vekslingssertifikater
	12.1. Dersom noen av andelene som inngår i et Andelssertifikat innløses, overføres eller veksles, skal det gamle sertifikatet kanselleres og erstattes med et nytt sertifikat for gjenværende antall slike andeler som skal utstedes uten kostnad.
	12.2. Dersom to eller flere sertifikater representerer andeler som en Andelseier besitter i én klasse, kan disse på hans anmodning bli kansellert og erstattet med ett enkelt nytt sertifikat for slike Andeler som utstedes uten kostnad, med mindre styre...

	13. Tegningsretter til andeler
	14. Erstatning av andelssertifikater og tegningsretter for andeler
	15. Andre metoder for å registrere eierskap
	16. Form for overføringsinstrument
	17. Gjennomføring av overføringsinstruks
	18. Betaling av skatt ved overføring
	19. Avslag på å registrere overføringer
	19.1. Styret kan, helt etter eget skjønn og uten å gi noen begrunnelse for det, avslå å registrere enhver overføring av Andeler inkludert, men ikke begrenset til, følgende situasjoner: –
	19.1.1. enhver overføring av en andel til en person som ikke er en Tillatt Investor;
	19.1.2. enhver overføring til eller for en mindreårig eller en person med psykisk sykdom;
	19.1.3. enhver overføring med mindre overtakeren av slike andeler etter en slik overføring vil være Andelseier av andeler med en verdi etter den på det tidspunkt gjeldende Utstedelsesprisen som er lik eller høyere enn Minste beløp ved første gangs teg...
	19.1.4. enhver overføring i tilfeller hvor overdrageren eller overtakeren som følge av overføringen ville besitte mindre enn Minste besittelse av Andeler;
	19.1.5. enhver overføring der det foreligger utestående betaling av skatt;
	19.1.6. enhver overføring til en person eller enhet som ikke gir all nødvendig dokumentasjon mot hvitvasking av penger eller består slike kontroller mot hvitvasking av penger som Styret eller deres delegat kan bestemme;
	19.1.7. enhver overføring hvor overtakeren har unnlatt å gi Selskapet eller dets agent enhver dokumentasjon som Selskapet eller dets agent med rimelighet kan kreve;
	19.1.8. enhver overføring til en person eller enhet som ikke har gitt Selskapet et utfylt søknadsskjema eller som har misligholdt eller forfalsket utsagn i tegningsdokumenter eller ikke har gitt opplysninger som forespurt av Selskapet eller dets agent...
	19.1.9. enhver overføring med mindre overtakeren har attestert overfor Selskapet at han er en Kvalifisert Investor (eller Akkreditert Investor dersom det er tilfellet), at han er kjent med de risikoer den foreslåtte investeringen innebærer, og det fak...

	19.2. Uten å begrense den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret nekte å anerkjenne en overføringsinstruks med mindre overføringsinstruksen er: –
	19.2.1. ledsaget av sertifikatet for andelene som den vedrører (hvis det er utstedt) og annen dokumentasjon som Styret med rimelighet kan kreve for å vise at den overdragende part har rett til å gjøre overføringen;
	19.2.2. bare for én andelsklasse;
	19.2.3. til fordel for ikke mer enn fire overtakere; og
	19.2.4. innlevert til Kontoret eller på et annet sted som Styret kan angi.

	19.3. Ingen Andelseier kan etablere eller tillate å opprettholde noen heftelse på eller som har innflytelse på noen andeler som besittes en slik Andelseier uten samtykke fra Styret. Slikt samtykke kan avslås helt etter Styrets eget skjønn uten å angi ...

	20. Prosedyre ved avslag
	21. Lukking av overføringsbøker
	22. Registreringsgebyr
	23. Retensjon av overføringsinstrumenter
	24. Frafallelse av tildeling
	25. Obligatorisk overføring av andeler
	26. Andelseierens død
	27. Overdragelse ved død eller konkurs/mindreårige
	28. Rettigheter før registrering
	29. Kapitalforhøyelse
	29.1. Fra tid til annen kan selskapet ved vanlig flertallsvedtak øke andelskapitalen med slikt beløp og/eller antall som vedtaket skal angi.
	29.2. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven og disse Vedtektene skal de nye andelene utstedes til slike personer, på slike vilkår og betingelser og med slike tilknyttede rettigheter og privilegier som styret fastsetter.

	30. Konsolidering, underinndeling og kansellering av kapital
	30.1. Selskapet kan ved vanlig flertallsvedtak:
	30.2. konsolidere og dele inn all eller en del av sin andelskapital i andeler med større beløp;
	30.3. i medhold av Selskapslovens bestemmelser underinndele sine andeler, eller noen av dem, til andeler med lavere beløp eller verdi (og slik at vedtaket som medfører at en andel blir delt, kan bestemme at mellom eierne av andelene som følger av en s...
	30.4. kansellere andeler som på den dato vedtaket blir gjort, ikke er blitt tatt eller avtalt å bli tatt av noen person, og redusere beløpet på den autoriserte andelskapitalen med det beløpet som de kansellerte andelene utgjør; eller
	30.5. omdefinere pålydende valuta for enhver andelsklasse.

	31. Årlige generalforsamlinger
	32. Ekstraordinære generalforsamlinger
	33. Innkalling til generalforsamlinger
	34. Innkalling til generalforsamlinger
	34.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven om at en generalforsamling kan innkalles med kortere varsel, skal en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling som innkalles for å gjøre et særskilt vedtak, innkalles med minst tju...
	34.2. Alle innkallinger til generalforsamling skal spesifisere tidspunkt og sted for møtet og, når det gjelder særskilte saker, den generelle arten av slike saker. De skal også på rimelig fremtredende plass angi at en Andelseier med rett til å delta o...
	34.3. Dersom det utilsiktet ikke blir gitt innkalling til en av de personene som er berettiget til å motta slik innkalling, eller vedkommende ikke mottar den, skal det ikke medføre at forhandlingene på møtet blir ugyldiggjort..
	34.4. Dersom en bestemmelse i Selskapsloven krever utvidet varsel for et vedtak, skal vedtaket ikke være effektivt (unntatt dersom Styret har besluttet å fremsette det) med mindre varsel om at forslag til dette vedtaket er gitt Selskapet Ikke mindre e...

	35. Beslutningsdyktighet på Generalforsamlinger
	35.1. Ingen andre saker enn utnevnelse av en møteleder skal behandles på en generalforsamling, med mindre det er et beslutningsdyktig antall Andelseiere til stede når møtet starter forhandlingene. Unntatt som angitt i forbindelse med et utsatt møte, s...
	35.2. Dersom et slikt beslutningsdyktig antall ikke er til stede innen en halv time fra det tidspunkt som er bestemt for møtet, eller dersom det beslutningsdyktige antallet ikke lenger er til stede under møtet, skal møtet bli utsatt til samme dag i de...

	36. Særskilte saker
	37. Møteleder for generalforsamlinger
	37.1. Styrets leder skal normalt være møteleder på alle generalforsamlinger i Selskapet. I hans fravær skal nestlederen (hvis det finnes en slik) være møteleder. Dersom han også er fraværende, skal et annet styremedlem som er utnevnt av Styret, være m...
	37.2. Dersom ingen styremedlemmer er villig til å lede møtet, eller dersom ingen styremedlemmer er til stede innen femten minutter etter det tidspunkt det er bestemt for å holde møtet, skal de Andelseierne som er til stede (personlig eller ved fullmek...

	38. Styrets og Revisorers rett til å delta på generalforsamlinger
	39. Utsettelse av generalforsamlinger
	40. Fastsetting av vedtak
	41. Rett til å kreve skriftlig avstemming
	41.1. I medhold av bestemmelsene i selskapsloven kan det kreves en skriftlig avstemming: –
	41.1.1. av møtelederen;
	41.1.2. av minst tre tilstedeværende Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som har stemmerett på møtet;
	41.1.3. av enhver tilstedeværende Andelseier eller Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som representerer andeler med et samlet innbetalt beløp som utgjør minst 10 % av det totale beløpet som er innbetalt for alle andelene som har stemmerett p...
	41.1.4. av enhver tilstedeværende Andelseier eller Andelseiere (personlig eller ved fullmektig) som representerer minst en tiendedel av samtlige stemmeretter til alle Andelseiere som har stemmerett på møtet.


	42. Gjennomføring av skriftlig avstemming
	42.1. Med unntak for det som er angitt i punkt 42.2 i disse Vedtektene, skal en avstemming utføres på en slik måte som formannen anviser, og han kan utnevne granskere (som ikke behøver å være Andelseiere) og fastsette tid og sted for å erklære resulta...
	42.2. Dersom det kreves skriftlig avstemming ved valg av møteleder eller ved spørsmål om utsettelse, skal den gjennomføres omgående. Dersom det kreves skriftlig avstemning i en annen sak, skal den enten gjennomføres omgående eller til slik tid (ikke m...
	42.3. Det kreves intet varsel om en skriftlig avstemming som ikke blir gjennomført omgående dersom tidspunkt og sted hvor den skal tas, blir kunngjort på møtet der kravet fremsettes. I alle andre tilfeller skal det gis minst syv kalenderdagers varsel ...

	43. Andelseiernes stemmer
	43.1. Stemmer kan avgis enten personlig eller ved fullmektig. Med forbehold om eventuelle rettigheter eller restriksjoner som for tiden knyttet til enhver klasse eller klasser av andeler: –
	43.1.1. Ved en håndsopprekking skal hver Andelseier som er til stede personlig eller ved fullmektig, ha én stemme, og eiere av Tegningsaksjer som er til stede personlig eller ved fullmektig skal ha én stemme for alle Tegningsaksjer som er utstedt.
	43.1.2. Ved en håndsopprekking skal hver Andelseier som er til stede personlig eller ved fullmektig, ha én stemme, og eiere av Tegningsaksjer som er til stede personlig eller ved fullmektig skal ha én stemme for alle Tegningsaksjer som er utstedt. Ved...
	43.1.3. Ved en skriftlig avstemming blant alle Andelseierne, der det eksisterer mer enn én andelsklasse, kan stemmerettene til slike Andelseiere justeres etter Styrets skjønn på en slik måte som bestemt av Styret, for å reflektere den seneste beregned...

	43.2. En eller flere Andelseiere som har en brøkdel av en aksje, kan ikke utøve noen stemmerett, uansett om det er ved håndsopprekking eller ved skriftlig avstemming, for en slik brøkdel av en aksje.

	44. Skriftlige vedtak
	45. Møtelederens dobbeltstemme
	46. Stemmegivning av felles Andelseiere
	47. Stemmegivning av handlingsudyktige Andelseiere
	48. Begrensning av stemmerett
	48.1. Dersom Styret til noe tidspunkt beslutter at en Spesifisert Hendelse (som definert i punkt 48.5 i disse Vedtekter) skal ha inntruffet i tilknytning en andel eller andeler, kan Styret meddele dette til Andelseieren eller Andelseierne av denne and...
	48.2. Et varsel om begrensning skal kanselleres av Styret så snart det er rimelig mulig å gjøre det, men i alle tilfeller ikke før førtiåtte timer etter at Andelseier eller Andelseiere som er berørt har rettet opp det misforholdet som har medført at d...
	48.3. Styret skal sørge for at det blir lagt inn et notat i Registeret mot navnet på en Andelseier eller Andelseiere som har blitt meddelt et varsel om begrensning. Notatet skal angi antall andeler som er spesifisert i slikt varsel om begrensning, og ...
	48.4. Alle Styrets beslutninger og alle varsler de meddeler i medhold av bestemmelsene i disse Vedtekter skal være avgjørende overfor Andelseieren eller Andelseierne av enhver aksje, og gyldigheten av ethvert varsel som meddeles av Styret i medhold av...
	48.5. For formålet med disse Vedtektene skal uttrykket Spesifisert Hendelse i tilknytning til enhver andel bety at Andelseieren noen av Andelseierne av denne andelen ikke overholder, til Styrets tilfredshet, alle eller noen av betingelsene i punkt 7 v...

	49. Tid for innvendinger mot avstemning
	50. Utnevnelse av fullmektig
	51. Foretak som opptrer ved representanter på møter
	52. Deponering av fullmaktsinstrumenter
	52.1. Instrumentet som utnevner en fullmektig og alle bemyndigelser det er utferdiget under, eller en kopi som er notarialbekreftet eller på annen måte godkjent av Styret, skal deponeres på Kontoret eller (etter Andelseierens valg) på et annet slikt s...
	52.2. Uavhengig av alt innhold i disse Vedtektene, knyttet til enhver andel, kan Styret fra tid til annen tillate at utnevnelser av fullmektiger kan gjøres med elektroniske midler (inkludert uten begrensning ved elektronisk kommunikasjon generert og s...
	For formålet av disse Vedtektenes punkt 50 skal det sted hvor utnevnelsen av fullmakt skal leveres av Andelseieren være slikt nummer eller adresse (inkludert nummer eller adresse som brukes til kommunikasjon ved hjelp av elektronisk post eller annen e...

	53. Effekt av fullmaktsinstrumenter
	54. Virkning av tilbakekalling av fullmakt eller bemyndigelse
	54.1. En avgitt stemme eller fremsatt krav om skriftlig avstemning i samsvar med vilkårene i et fullmaktsinstrument eller et vedtak som gir en representant myndighet til å handle på vegne av et foretak, skal være gyldig uansett om prinsipalen dør elle...
	54.2. Styret kan på Selskapets bekostning, med post eller på annen måte, sende til Andelseierne fullmaktsinstrumenter (med eller uten frankerte konvolutter for tilbakesending) til bruk på enhver generalforsamling eller på ethvert klassemøte, enten uut...

	55. Klassemøter
	56. Antall styremedlemmer
	57. Andeler for kvalifisering
	58. Ordinær godtgjørelse til styremedlemmer
	59. Spesiell godtgjørelse til styremedlemmer
	60. Styremedlemmenes utgifter
	61. Varamedlemmer til Styret
	61.1. Alle styremedlemmer kan i skriftlig form med signatur utnevne enhver person (herunder et annet styremedlem) til å være sin stedfortreder. En slik bemyndigelse kan sendes med bud, post, telegram, teleks, telefaks, elektronisk post eller andre kom...
	61.2. Et varamedlem har rett til å motta innkalling til alle møter i Styret og alle møter i komiteer opprettet av Styret som den som har utnevnt ham er medlem av, til å delta og stemme på alle slike møte der styremedlemmet som har utnevnt ham ikke per...
	61.3. Med mindre annet er fastsatt i disse Vedtektene, anses et varamedlem til Styret for alle formål å være styremedlem og skal alene være ansvarlig for sine egne handlinger og unnlatelser, og han skal ikke anses å være representant for det styremedl...
	61.4. Et styremedlem kan når som helst tilbakekalle utnevnelsen av en stedfortreder han har utnevnt. Dersom et styremedlem dør eller fratrer som styremedlem, skal utnevnelsen av hans stedfortreder dermed avsluttes og bringes til opphør, men dersom et ...
	61.5. Alle utnevnelser eller tilbakekallinger av et styremedlem i henhold til dette punktet skal skje ved skriftlig varsling, signert personlig og levert til Sekretæren eller deponert på Kontoret eller på annen måte godkjent av Styret.

	62. Styrets fullmakter
	62.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, Selskapets Stiftelsesdokument og disse Vedtektene og til alle anvisninger Andelseierne har gitt ved vanlig flertallsvedtak og som ikke er i strid med disse Vedtektene eller Selskapsloven, skal Selskape...
	62.2. Ingen endring av Selskapets Stiftelsesdokument eller disse Vedtektene og ingen slik anvisning skal ugyldiggjøre eventuelle tidligere handlinger av Styret som ville vært gyldige dersom denne endringen ikke hadde blitt gjort eller den anvisningen ...

	63. Fullmakt til å delegere
	64. Utnevnelse av advokater/agenter/delegater/Depotmottaker
	64.1.  Styret kan fra tid til annen og når som helst ved fullmektig under Segl eller på annen måte utnevne ethvert foretak, firma eller person eller varierende personkrets, enten nominert direkte eller indirekte av Styret, som advokat eller agent elle...
	64.2. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret med forhåndsgodkjenning fra den Kompetente Myndighet utnevne en forvalter og i samsvar med kravene fra den Kompetente Myndighet utpeke en AIFM, investeringsforvalter...
	64.3. Uavhengig av den generelle gyldigheten av punkt 64.1 over, kan Styret kan utnevne en agent for å utøve Styrets fullmakter til å tildele relevante verdipapirer i samsvar med bestemmelsene i punkt 4.
	64.4. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, skal styremedlemmene utnevne en Depotmottaker for alle Aktiva (herunder kontanter) i Selskapet i samsvar med bestemmelsene i punktene 22 til 25 i Vedlegg 2.
	64.5. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret utnevne og skifte ut et forvaltningsselskap i samsvar med bestemmelsene i punktene 26 til 28 i Vedlegg 2.
	64.6. Uten at det skal berøre den generelle gyldigheten av det foregående, kan Styret utnevne og skifte ut en AIFM i samsvar med bestemmelsene i punktene 29 til 31 i Vedlegg 2.
	64.7. All handel (inkludert, men ikke begrenset til, handel med andeler i Selskapet) ved enhver person som er omtalt i dette punktet, vil bli underlagt slike regler og vilkår kan fastsettes av den Kompetente Myndighet fra tid til annen.

	65. Lånefullmakter
	66. Utferdigelse av omsettelige instrumenter
	67. Ingen fratreden ved rotasjon
	68. Kvalifikasjoner for utnevnelse
	69. Ingen fratreden på grunn av alder
	70. Utnevnelse av ytterligere styremedlemmer
	70.1. På samme måte som beskrevet over, kan selskapet ved vanlig flertallsvedtak utnevne en person til å bli Styremedlem, enten for å fylle et ledig verv eller som et ekstra Styremedlem.
	70.2. Styret kan utnevne en person som er villig til å være Styremedlem, enten for å fylle et ledig verv eller som et ekstra Styremedlem, forutsatt at utnevnelsen ikke fører til at antall Styremedlemmer overstiger et antall som fastsatt av eller i sam...
	70.3. De gjenværende Styremedlemmene kan handle uavhengig av at alle styreverv ikke er besatt, forutsatt at dersom antallet Styremedlemmer er redusert til under to, skal det gjenværende Styremedlemmet straks utnevne et eller flere ekstra Styremedlemme...

	71. Diskvalifisering av styremedlemmer
	71.1. Et Styremedlem skal fristilles fra vervet ipso facto dersom: –
	71.1.1. han opphører å være Styremedlem på grunn av bestemmelser i Selskapsloven eller han forbys ved lov å være Styremedlem;
	71.1.2. han går konkurs eller inngår noen form for akkord med sine kreditorer generelt;
	71.1.3. han etter et flertall av de øvrige Styremedlemmenes oppfatning blir handlingsudyktig og ute av stand til å oppfylle sine plikter som Styremedlem på grunn av psykisk sykdom;
	71.1.4. han fratrer sitt verv ved skriftlig meddelelse til Selskapet, signert av ham og levert til Kontoret;
	71.1.5. han blir dømt for et straffbart lovbrudd, med mindre styret bestemmer noe annet;
	71.1.6. han har vært fraværende i mer enn seks påfølgende måneder fra Styrets møter i løpet av denne perioden uten tillatelse fra Styret, og hans stedfortreder (om noen) har ikke deltatt på noen av disse møtene i hans sted i løpet av denne perioden, o...
	71.1.7. han blir pålagt i skriftlig form av alle øvrige Styremedlemmer å fratre; eller
	71.1.8. den Kompetente Myndigheten krever at han fratrer.


	72. Fjerning av Styremedlemmer
	73. Styremedlemmenes interesser
	73.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapsloven, og under forutsetning av at han har gitt styret opplysning om arten og omfanget av enhver vesentlig interesse for ham, gjelder det at et Styremedlem uavhengig av sitt verv: –
	73.1.1. kan være part i eller på annen måte interessert i enhver transaksjon eller arrangement med Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttet selskap eller der Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttet selskap har interesser på andre må...
	73.1.2. kan være styremedlem i eller ha et annet verv i, være ansatt i eller være part i en transaksjon eller arrangement med eller på annen måte ha interesser i ethvert foretak som fremmes av Selskapet eller der Selskapet eller et datterselskap eller...
	73.1.3. skal ikke på grunn av sitt verv stilles til ansvar overfor Selskapet for enhver fordel som han tilkommer fra noe slikt verv eller ansettelse eller fra noen slik transaksjon eller arrangement eller fra noen interesse i et slikt foretak, og inge...

	73.2. Intet fungerende eller kandiderende Styremedlem skal diskvalifiseres fra sitt verv på grunn av at han har forretninger med Selskapet, enten som leverandør, kjøper eller på annen måte. Ingen slike forretninger eller enhver forretningsforbindelse ...
	73.3. En kopi av hver erklæring som avgis og meddelelser som bli gitt i henhold til dette punktet skal legges inn i en bok som føres for dette formålet. Denne boken skal være tilgjengelig for alle Styremedlemmer, Sekretærer, Revisorer eller Andelseier...
	73.4. For formålet med dette punktet gjelder følgende:
	73.4.1. en generell meddelelse som blir gitt til Styret om at et Styremedlem skal anses som å ha en interesse, av den art og omfanget som er angitt i meddelelsen, i en transaksjon eller arrangement der en spesifisert person eller klasse av personer ha...
	73.4.2. en interesse som et Styremedlem ikke har kunnskap om og som det er urimelig å forvente at han skal ha kunnskap om, skal ikke behandles som en interesse for ham.


	74. Begrensning av Styremedlemmenes stemmerett
	74.1. Med mindre annet er fastsatt i disse Vedtektene, skal et Styremedlem ikke avgi stemme på et Styremøte eller i en komité som er nedsatt av Styret om enhver beslutning som vedrører en sak hvor han direkte eller indirekte har en interesse som er ve...
	74.2. En Styremedlem har rett til å avgi stemme (og regnes inn i det beslutningsdyktige antall) vedrørende vedtak som gjelder alle følgende saker, nemlig: –
	74.2.1. overgivelse av enhver sikkerhet, garanti eller erstatning til ham i forbindelse med penger han har lånt til Selskapet eller et av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper, eller forpliktelser som han har pådratt seg på anmodning av ell...
	74.2.2. overgivelse av enhver sikkerhet, garanti eller erstatning til en tredjepart i forbindelse med en gjeld eller forpliktelse fra Selskapet eller et datterselskap eller tilknyttede selskaper som han selv har påtatt seg ansvaret for helt eller delv...
	74.2.3. ethvert forslag vedrørende tilbud om aksjer eller obligasjoner eller andre verdipapirer i eller fra Selskapet eller et av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper for tegning, kjøp eller utveksling, der har eller vil få interesser som ...
	74.2.4. ethvert forslag vedrørende ethvert annet selskap han har interesser i, direkte eller indirekte, enten i kraft av hans verv eller som Andelseier eller på enhver annen måte.

	74.3. Når det blir behandlet forslag vedrørende utnevnelse (herunder fastsetting eller endring av vilkårene for utnevnelse) av to eller flere Styremedlemmer til verv eller ansettelse i Selskapet eller et selskap der Selskapet har interesser, kan slike...
	74.4. Dersom det på et Styremøte eller møte i en komité nedsatt av Styret oppstår spørsmål vedrørende vesentligheten av et Styremedlems interesser eller om et Styremedlems stemmerett, og spørsmålet ikke løses ved at han frivillig samtykker i å avstå f...
	74.5. Selskapet kan ved vanlig flertallsvedtak suspendere eller se bort fra bestemmelsene i dette punktet helt eller delvis, eller det ratifisere en transaksjon som ikke er behørig bemyndiget på grunn av en overtredelse av dette punktet.

	75. Innkalling til og regulering av styremøter
	75.1. I medhold av bestemmelsene i disse Vedtektene, kan Styret regulere sine forhandlinger slik det finner hensiktsmessig. Et Styremedlem kan, og sekretæren skal på anmodning av et Styremedlem, kalle inn til et Styremøte. Ethvert Styremedlem kan gi a...
	75.2. Innkalling til et Styremøte skal anses som behørig avgitt til et Styremedlem dersom den er gitt til ham personlig eller muntlig eller skriftlig ved bud, post, telefaks, elektronisk post eller andre kommunikasjonsmidler godkjent av Styret til ham...

	76. Beslutningsdyktig antall for styremøter
	76.1. Styret kan fastsette hva som skal være beslutningsdyktig antall for behandling av Styrets virksomhet, og med mindre Styret har fastsatt det til et annet antall skal det være to. En person som bare har verv som stedfortreder, skal, dersom den som...
	76.2. De gjenværende Styremedlemmene eller et Styremedlem som utgjør enestyre, kan handle uavhengig av om det er ubesatte styreverv, men dersom antall Styremedlemmer er mindre enn det antallet som er fastsatt som beslutningsdyktig antall, kan de bare ...

	77. Avstemminger på styremøter
	77.1. Spørsmål som oppstår på et Styremøte, skal avgjøres ved stemmeflertall. Dersom det er likt stemmetall, skal møtelederens stemme være avgjørende.
	77.2. Slik det angis i det følgende, skal hvert Styremedlem som er tilstede og avgir stemme ha én stemme, og i tillegg til sin egen stemme har han rett til å avgi én stemme for hvert Styremedlem som ikke er tilstede på møtet og som har bemyndiget ham ...

	78. Telekommunikasjonsmøter
	79. Styrets leder
	80. Gyldighet av Styrets handlinger
	81. Styrets vedtak eller andre dokumenter i skriftlig form
	82. Utnevnelse av Sekretær
	83. Bruk av Segl
	84. Segl for bruk i utlandet
	85. Signatur på instrumenter med segl
	(a) av Sekretæren eller et Styremedlem i Selskapet; eller
	(b) av en annen person utnevnt til det formål av Styret eller en Styrekomité, bemyndiget av Styret for dette.

	86. Erklæring om utbytte
	86.1. Styret kan på slike tidspunkter som de anser hensiktsmessige deklarere slikt utbytte for en hvilken som helst klasse (eller serie av disse) av andeler som Styret anser å være berettiget av fortjenesten til det aktuelle fondet, som er;
	86.1.1. den akkumulerte nettoinntekten (bestående av alle opptjente inntekter, inkludert renter og utbytte);
	86.1.2. realiserte og urealiserte realisasjonsgevinster ved avhendelse/verdsettelse av Investeringer og andre midler, fratrukket realiserte og urealiserte akkumulerte realisasjonstap og utgifter til det aktuelle fondet; og/eller
	86.1.3. kapitalen i det aktuelle fondet.

	86.2. Styret kan gjøre opp for ethvert utbytte som er utestående til Andelseierne helt eller delvis ved å fordele noen av det aktuelle fondets Aktiva til dem, og særlig enhver Investering som det aktuelle fondet er berettiget til. En Andelseier kan kr...
	86.3. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at alt utbytte som deklareres for disse Andelene skal reinvesteres ved tegning av ytterligere Andeler i den samme klassen. I tillegg kan Andelseiere, enten ved søknad...
	86.4. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at alt utbytte som deklareres for disse Andelene skal reinvesteres og utgjøre en del av det aktuelle Fondets aktiva og vil bli brukt ved beregning av Utstedelsespris ...
	86.5. Andeler i enhver klasse kan etter Styrets skjønn utstedes med den forutsetning at det ikke vil bli deklarert noe utbytte for disse andelen, og at eventuell fortjeneste tilgjengelig for fordeling vil utgjøre en del av det aktuelle Fondets aktiva ...
	86.6. Andeler av enhver klasse i et Fond kan etter styrets skjønn utstedes underlagt vilkår om at alt utbytte som deklareres for andeler i disse aktiva vil bli betalt av Selskapet til en konto i navnet til Andelseierens Depotmottaker (Reinvesteringsko...

	87. Berettigelse til utbytte
	88. Fradrag fra utbytte
	88.1. Styret kan gjøre fradrag i eventuelt utbytte eller andre beløp som skal betales til enhver Andelseier for eller i forbindelse med en andel, alle pengebeløp (om noen) som på det aktuelle tidspunkt er utestående fra ham for betaling til Selskapet ...
	88.2. Dersom Selskapet blir pålagt å betale noen form for skatt til de irske skattemyndighetene som følge av at det betaler utbytte til en Andelseier som er eller anses å være en skattbar irsk person eller opptrer på vegne av en slik person, kan Styre...

	89. Utbytte som det ikke er gjort krav på
	90. Valuta for utbytte
	91. Betaling av utbytte
	92. Felles Andelseiere
	93. Regnskap
	93.1. Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig regnskap for:
	93.1.1. alle pengebeløp som mottas og utbetales av Selskapet og de forhold som kvitteringen og utgiftene gjelder for;
	93.1.2. alle salg og kjøp av investeringer Selskapet gjør; og
	93.1.3. Selskapets eiendeler og forpliktelser.

	93.2. Tilstrekkelig regnskapsføring anses å ha blitt opprettholdt dersom regnskapet er i samsvar med Selskapslovens § 282, stk. 1–3, og forklarer selskapets transaksjoner og legger til rette for utarbeidelsen av finansregnskapet som gir et rettvisende...
	93.3. Regnskapsbøkene skal oppbevares på Kontoret eller, etter bestemmelsene i Selskapsloven, på et annet sted som Styret anser hensiktsmessig og skal være åpne for inspeksjon av Styremedlemmene til alle rimelige tider.
	93.4. I samsvar med bestemmelsene i Selskapsloven skal Styret sørge for at det utarbeides slikt resultatregnskap, balanser og rapporter som det kreves av Selskapsloven og legge disse frem for Selskapets generalforsamling tid til annen.
	93.5. En kopi av hver balanse (med alle dokument som kreves ved lov vedlagt) som skal legges frem for Selskapets generalforsamling sammen med en kopi av Styrets årsberetning og revisjonsberetningen, skal sendes eller gjøres tilgjengelig ikke mindre en...
	93.6. Dersom andelene som er knyttet til et Fond er notert på den irske børsen (the Irish Stock Exchange), skal Selskapet utarbeide en urevidert halvårsrapport for de første seks månedene av hvert regnskapsår i en form som er akseptabel for den irske ...
	93.7. Hvis og når den blir utarbeidet, skal kopier av halvårsrapporten sendes til Andelseierne senest to måneder etter utløpet av perioden den omhandler.
	93.8. Selskapet skal gi den Kompetente Myndighet alle rapporter og opplysninger som den har rett til i henhold til Selskapsloven.
	93.9. Revisorer skal utnevnes og deres oppgaver reguleres i henhold til Selskapsloven.

	94. Skriftlige varsler
	95. Avgivelse av varsler
	95.1. Et varsel eller et dokument (inkludert et Andelssertifikat) som skal gis, forkynnes eller leveres i henhold til disse Vedtektene, kan gis, fremsettes eller leveres av Selskapet til en Andelseier:
	95.1.1. ved å overlevere det til ham eller hans bemyndigede agent;
	95.1.2.  ved å etterlate det på hans registrerte adresse;
	95.1.3. ved å sende det med posten i en frankert konvolutt adressert til ham på hans registrerte adresse;
	95.1.4. ved å sende den elektronisk / per telefaks til adressen/nummeret som eventuelt er identifisert til selskapet tidligere, eller ved å legge ut en slik melding eller et dokument på et nettsted som er behørig varslet til Andelseierne via post elle...
	95.1.5. ved slik annen metode som kan være avtalt mellom Selskapet og Andelseieren fra tid til annen.

	95.2. Når et varsel eller dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.1 eller 95.1.2 i disse Vedtektene, skal avgivelse, forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført på det tidspunkt det ble overlevert til Holderen el...
	95.3. Når et varsel eller et dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.3, skal avgivelse, forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført ved utløpet av førtiåtte timer etter at konvolutten som inneholdt det ble postla...
	95.4. Når et varsel eller dokument er gitt, forkynt eller levert i henhold til punkt 95.1.4, skal avgivelse, forkynnelse eller levering av dette anses å ha vært utført på sendingstidspunktet, forutsatt at dersom varselet er sendt med telefaks, skal ko...
	95.5. Alle personlige juridiske representanter, komiteer, mottakere, rettsoppnevnt eller annen juridisk verge, bostyrer ved konkurs eller tvangsoppløsning av en Andelseier skal være bundet av et varsel avgitt som beskrevet over dersom det er sendes ti...
	95.6. Uten at det skal berøre bestemmelsene i punktene 95.1.1 og 95.1.2, dersom Selskapet på et hvilket som helst tidspunkt på grunn av suspensjon eller begrensning av posttjenester i Landet ikke effektivt kan innkalle en generalforsamling ved varsel ...
	95.7. Uavhengig av innholdet i dette punktet, skal selskapet ikke være forpliktet til å ta hensyn til eller foreta undersøkelser om det foreligger suspensjon eller begrensning av posttjenester innenfor eller knyttet til hele eller deler av noen jurisd...

	96. Levering av varsel til felles Andelseiere
	97. Levering av varsel ved overføring eller overdragelse av andeler
	97.1. Enhver person som blir berettiget til en andel skal, før hans navn er oppført i registret for denne andelen, være bundet av ethvert varsel vedrørende denne andelen som er behørig avgitt til en person han overtar sitt eierskap fra. Dog skal at be...
	97.2. Uten at det berører bestemmelsene i disse Vedtektene som tillater at et møte kan innkalles ved avisannonsering, kan Selskapet gi varsel til de personer som er berettiget til en andel som følge av en Andelseiers død eller konkurs ved å sende elle...

	98. Signatur på meldinger
	99. Meldinger ansett som mottatt
	100. Fordeling ved avvikling
	100.1. Dersom Selskapet skal avvikles, skal avviklingsstyret i medhold av bestemmelsene i Selskapsloven anvende aktiva for hvert Fond på en slik måte og innretning som det anser egnet for å oppfylle kreditorers krav som er knyttet til dette fondet.
	100.2. De aktiva som er tilgjengelige for fordeling blant Andelseierne skal behandles som følger:
	100.2.1. først skal de aktiva i et fond som henføres til hver klasse (eller serie av en klasse) av andeler, fordeles til Andelseierne av andeler i den aktuelle klassen (eller serie av en klasse) i det samme forholdet som antall andeler som besittes av...
	100.2.2. deretter skal en eventuell gjenstående saldo som ikke kan henføres til noen av klassene (eller serie av en klasse) av andeler, fordeles pro rata mellom klassene (eller serie av en klasse) av andeler, basert på Netto Aktivaverdi av hver Klasse...

	100.3. Et Fond kan avvikles i henhold til Selskapslovens § 1407, og i så fall skal bestemmelsene i punktene 100 og 101 gjelde tilsvarende for dette Fondet.

	101. Fordeling av spesifikke eiendeler
	102. Referater fra møter
	102.1. Styret skal sørge for at det føres referat for følgende saker:
	102.1.1. alle utnevnelser til verv og komiteer som gjøres av Styret, og av lønn eller godtgjørelse til de som utnevnes;
	102.1.2. navnene på styremedlemmer som er til stede på hvert Styremøte og navnene på styremedlemmer og alle andre komitémedlemmer som er til stede på hvert møte i alle komiteer som er nedsatt av Styret; og
	102.1.3. alle vedtak og forhandlinger i alle møter i Selskapet og blant Andelseierne av enhver klasse av andeler i Selskapet, i Styremøter og møter i komiteer som er nedsatt av Styret. Alle slik referater som nevnt, signert av møtelederen på det aktue...


	103. Inspeksjon og hemmelighold
	104. Destruksjon av bilag
	104.1. Selskapet skal ha rett til å ødelegge alle registrerte overføringsinstrumenter når som helst etter utløpet av seks år fra den datoen det er registrert, alle meldinger om adresseendring når som helst etter utløpet av to år fra datoen de er regis...
	104.1.1. bestemmelsen over skal bare gjelde for destruksjon av et dokument i god tro og uten varsel om noe krav (uavhengig av partene i slikt krav) som dokumentet kan være relevant for;
	104.1.2. intet av innholdet her skal fortolkes som å pålegge Selskapet noe ansvar for destruksjon av noe dokument tidligere enn som nevnt eller under andre omstendigheter som ikke ville knyttes til Selskapet i fravær av dette punktet; og
	104.1.3. referanser i dette til destruksjon av et hvilket som helst dokument inkluderer referanser til avhending av det på enhver måte.


	105. Andelseiere som ikke kan kontaktes
	105.1. Selskapet har rett til å selge enhver andel for en Andelseier eller en andel som en person har rett til ved overdragelse, til beste pris som med rimelighet kan oppnås dersom og under forutsetning av at:
	105.1.1. i løpet av et tidsrom på tolv år, ingen sjekker eller bankremisser sendt av Selskapet med post i et frankert brev adressert til Andelseieren eller til den person som er berettiget til andelen ved overdragelse på hans adresse i Registeret elle...
	105.1.2. Selskapet har kunngjort sin intensjon om å selge slik andel ved utløpet av den nevnte perioden på tolv år ved annonsering i en nasjonal dagsavis som utgis i Landet og i en avis som dekker området der adressen nevnt i punkt 105.1.1 er lokalise...
	105.1.3. Selskapet i løpet av ytterligere tre måneder etter datoen for annonseringen og før utøvelsen av fullmakten til salg har blitt utøvd, ikke har mottatt noen kommunikasjon fra Andelseieren eller personen som er berettiget ved overdragelse.

	105.2. For å gjennomføre et slikt salg kan selskapet utnevne en person til å utøve et instrument for overføring av slik andel som overdrager, og slikt overføringsinstrument skal ha samme virkning som om det hadde blitt utøvd av Andelseieren eller den ...
	105.3. Selskapet skal godskrive det aktuelle Fondet eller, dersom Fondet ikke lenger eksisterer, til slik annen person som Styret kan bestemme, for nettobeløpet av slikt salg.

	106. Skadesløsholdelse
	106.1. I medhold av bestemmelsene i og i den utstrekning som er tillatt etter Selskapsloven, skal alle som er Styremedlem, Sekretær, har annet verv eller er i Selskapets tjeneste, holdes skadesløs av Selskapet, og det skal være Styrets plikt å betale ...
	106.2. I medhold av bestemmelsene i Selskapslovens § 235 skal ingen Styremedlem eller annen tjenestemann i Selskapet være ansvarlig for Selskapsloven, kvitteringer, forsømmelser eller mislighold fra noe annet Styremedlem eller tjenestemann, eller for ...

	107. Overordnede bestemmelser
	108. Ordninger for rekonstruksjon eller sammenslåing
	108.1. Styret skal ha fullmakt til å rekonstruere og slå sammen Selskapet eller ethvert Fond på de vilkår og betingelser som angis i en ordning for rekonstruksjon og sammenslåing godkjent av Styret, og enten slik rekonstruksjon eller sammenslåing inne...
	108.1.1. at rekonstruksjonen eller sammenslåingen utføres i samsvar med krav fra den Kompetente Myndighet; og
	108.1.2. at Andelseierne i Selskapet eller det aktuelle Fondet har blitt orientert om detaljene om ordningen i en form som er godkjent av Styret og et særskilt vedtak blant Selskapets eller det aktuelle fondets Andelseiere som godkjenner denne ordning...


	109. Begrensning av endringer i Stiftelsesdokument og Vedtekter
	110. Endringer i Maksimalt Innløsningsgebyr for Lukkede Fond
	110.1. For ethvert lukket Fond vil selskapet benytte følgende metodikk for å endre maksimalt innløsningsgebyr eller den maksimale årlige avgiften som belastes av en AIFM, et forvaltningsselskap eller en investeringsforvalter som er utnevnt for Fondet ...
	110.1.1. dersom det foreslås en forhøyelse av disse gebyrene eller kostnadene uten at Andelseierne gis mulighet til å innløse eller på annen måte gå ut av Fondet, skal Selskapet se til at antall stemmer til fordel for forhøyelsen skal utgjøre minst 75...
	110.1.2. dersom det foreslås en økning av disse gebyrene eller kostnadene med en mulighet for Andelseierne til å innløse eller på annen måte gå ut av fondet, skal det se til at antall stemmer til fordel for forhøyelsen skal utgjøre minst 50 % av antal...


	111. Overføring og gjenbruk av Selskapets eiendeler
	112. Kryssinvestering
	112.1. I medhold av bestemmelsene i Selskapslovens § 1399 kan Selskapet på vegne av et Fond erverve andeler i et annet fond.

	113. ADSKILLELSE av forpliktelser
	113.1. Uavhengig av enhver lovpålagt bestemmelse eller lovbestemmelse som sier det motsatte, skal enhver forpliktelse som påløper på vegne av eller kan tilskrives et Fond, utelukkende gjøres opp fra dette Fondets Aktiva, og ingen Styremedlem, inkassat...
	113.2. Alle Aktiva eller beløp som inndrives av Selskapet, uansett hvordan eller hvor, skal etter fradrag eller betaling av eventuelle kostnader for inndriving, tilføres det berørte Fondet. I det tilfelle at eiendeler som kan tilskrives til ett Fond b...
	113.3. Selskapet kan saksøke og bli saksøkt for et bestemt fond og kan utøve de samme rettighetene til eventuelt å avregne mellom sine Fond som er lovbestemt for selskaper. Eiendommen til et Fond er, underlagt ordre fra irske domstoler, slik den ville...
	113.4. Ingenting i dette punktet 113 skal forhindre anvendelse av noen forordning eller lovbestemmelse som vil kreve at Aktiva i et Fond anvendes til å innfri noen eller alle forpliktelser i et annet Fond på grunn av svindel eller uriktig fremstilling...
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