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§ 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING 

Fondens namn är AuAg Precious Green. Fonden är 

en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder (LVF). 

 

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna 

gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till 

den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte 

förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det 

bolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i 

frågor som rör fonden, beslutar över den egendom 

som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som 

härrör ur fonden. Fonden riktar sig till allmänheten, 

se vidare § 17. 

 

Verksamheten bedrivs enligt dessa 

fondbestämmelser, bolagsordningen för 

fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. 

 

Fondförmögenheten ägs av andelsägarna 

gemensamt. Andelarna inom respektive 

andelsklass medför lika rätt till den egendom som 

ingår i fonden.  

 

Andelsklasser 

Fonden har följande andelsklasser: 

Andelsklass A - SEK 

Andelsklass B - EUR 

 

Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för 

båda andelsklasserna om inte annat anges. Fonden 

består av andelsklasser vilket innebär att värdet av 

en fondandel i en andelsklass kommer att skilja sig 

från värdet av en fondandel i en annan andelsklass. 

 

Andelsklasserna A och B skiljer sig endast åt med 

avseende på investeringsvaluta.  

  

§ 2 FONDFÖRVALTARE 

Fonden förvaltas av AIFM Capital AB, org. nr. 

556737-5562, nedan kallat Bolaget. 

 

§ 3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER 

Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken 

AB (publ) org. nr. 502032-9081, nedan kallat 

förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer 

bolagets beslut avseende fonden samt tar emot och 

förvarar fondens tillgångar. 

Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att de beslut 

avseende fonden som bolaget fattat, såsom 

värdering och inlösen samt försäljning av 

fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift och 

dessa fondbestämmelser. 

 

§ 4 Fondens karaktär 

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt 

minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med 

fokus på grön teknik och exponering mot 

ädelmetaller med fokus på guld. Fonden investerar 

minst 50 procent i aktiemarknaden för att nå en 

exponering mot bolag som behövs för en värld 

baserad på grön teknik där fondens strategi är 

uppdelad i fyra delstrategier – produktion av 

miljövänlig energi – minskad energiförbrukning, 

minskade utsläpp samt återvinning – energilagring – 

utvinning av grundämnen som behövs inom grön 

teknik. Fonden investerar även minst 30 procent i 

överlåtbara värdepapper, alla för vilkas 

värdeutveckling förvaltaren bedömer påverkas av 

marknadsutvecklingen för guld men även andra 

ädelmetaller som silver, platina och palladium. 

 

Fonden placerar globalt utan geografisk 

begränsning. Fonden har som målsättning att över 

en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. 

Fondens jämförelseindex är 60 procent Nasdaq 

Global TR Index (NQGIT) plus 40 procent Bloomberg 

Barclays Global-Aggregate TR Index (LEGATRUU) i 

respektive andelsklass investeringsvaluta. 

 

§ 5 Fondens placeringsinriktning 

Fondens medel får placeras i överlåtbara 

värdepapper, fondandelar samt på konto hos 

kreditinstitut.  

 

Fonden investerar huvudsakligen i aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper utgivna av bolag som 

behövs för en värld baserad på grön teknik där 

fondens strategi är uppdelad i fyra delstrategier – 

produktion av miljövänlig energi – minskad 

energiförbrukning, minskade utsläpp samt 

återvinning – energilagring – utvinning av 

grundämnen som behövs inom grön teknik. Fonden 

investerar även i överlåtbara värdepapper i form av 

börshandlade säkerställda skuldebrev (s.k ETC:er), 

alla för vilkas värdeutveckling förvaltaren bedömer 

påverkas av marknadsutvecklingen för guld men 

även andra ädelmetaller som silver, platina och 

palladium. ETC:er utgör överlåtbara värdepapper 



som ges ut av en bank eller annan emittent, vilket för 

fonden medför en fordran mot emittenten. Fondens 

exponeringen mot skuldebrev sker uteslutande 

genom ETC:er. 

 

Fonden placerar inte direkt i råvaror eller 

råvaruderivat och utgör inte en så kallad råvarufond. 

Fonden ska vara exponerad till minst 90 procent i 

överlåtbara värdepapper och fondandelar. 

 

Fonden får placera maximalt 10 procent av fondens 

värde i andra fonder. 

 

§ 6 Marknadsplatser 

Fondens handel med finansiella instrument får ske 

på reglerad marknad eller motsvarande marknad 

utanför EES. Fondens handel får även ske på annan 

marknad inom eller utom EES som är reglerad och 

öppen för allmänheten. 

 

§ 7 Särskild placeringsinriktning 

Fonden får inte placera i sådana överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument som 

avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder. Fonden får inte heller placera i 

derivatinstrument eller så kallade OTC-derivat. 

 

§ 8 Värdering 

Fondens värde beräknas genom att från fondens 

tillgångar avdrages de skulder som avser fonden. 

Eftersom fonden består av andelsklasser kommer 

värdet av en fondandel att bestämmas med 

beaktande av de villkor som är förenade med 

respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en 

andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde 

delat med antalet utestående andelar i den aktuella 

andelsklassen. Fondandelarnas värde beräknas varje 

bankdag. Fondens tillgångar värderas till gällande 

marknadsvärde. Gällande marknadsvärde kan 

fastställas med olika metoder, vilka tillämpas i 

följande ordning: 

 

1. Om finansiella instrument handlas på en 

sådan marknad som anges i 5 kap 3 § LVF 

ska senaste betalkurs användas eller, om 

sådan inte finns, senaste köpkurs. 

2. Om kurs enligt 1 inte finns eller är 

uppenbart missvisande ska gällande 

marknadsvärde härledas utifrån 

information om en aktuell genomförd 

transaktion i ett motsvarande instrument 

mellan oberoende parter. 

3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, 

eller enligt Bolaget blir missvisande, ska 

gällande marknadsvärde fastställas genom 

att en för det aktuella finansiella 

instrumentet tillämplig princip på 

marknaden används, i förekommande fall, 

om inte missvisande, genom en etablerad 

värderingsmodell. 

 

För att bestämma värdet på fondandelar används av 

fondbolaget senast redovisade andelsvärde. 

 

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar 

Fonden är normalt öppen för försäljning 

(andelsägarens köp) och inlösen (andelsägarens 

försäljning) av fondandelar varje bankdag. 

 

Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen 

sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar 

inte kan göras på ett sätt som säkerställer 

fondandelsägarnas lika rätt till följd av att någon eller 

flera av de underliggande marknadsplatserna inte är 

öppna för handel. 

 

Begäran om försäljning och/ eller inlösen ska vara 

skriftlig och ska vara bolaget till handa före kl. 15.00 

hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva 

bankdagar (dag före helgdag) för att försäljning och/ 

eller inlösen ska ske till den kurs som fastställs i slutet 

av den dagen begäran kom bolaget tillhanda. 

Försäljning och inlösen sker därmed till en för 

andelsägaren vid tillfället för begäran okänd kurs. 

 

Vid köp av fondandelar ska teckningslikviden vara 

bokförd på till fonden tillhörande konto senast kl. 

15.00 hela bankdagar och senast kl. 11.00 på halva 

bankdagar.  

 

Begäran om försäljning respektive inlösen av 

fondandelar får återkallas endast om bolaget 

medger det. 

 

Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning 

av värdepapper ska försäljning och inlösen 

verkställas så fort det är möjligt. Skulle en sådan 

försäljning väsentligen kunna missgynna övriga 

andelsägares intressen, får bolaget efter anmälan till 

Finansinspektionen avvakta med försäljningen helt 

eller delvis. 

 



Begäran om försäljning eller inlösen av fondandelar 

som inkommer till bolaget när fonden är stängd för 

försäljning och inlösen i enlighet med vad som anges 

i denna bestämmelse andra stycket samt § 10 sker 

normalt till den påföljande bankdagens kurs. 

 

Värdet av fondandel beräknas normalt varje 

bankdag. Beräkning av fondandelsvärde sker dock ej 

om fonden är stängd för försäljning och inlösen med 

hänsyn till de förhållanden som anges i denna 

bestämmelse andra stycket och § 10. De principer 

som används vid fastställande av fondandelsvärdet 

anges i § 8. 

 

Uppgift om fondandelskursen finns normalt 

tillgänglig hos bolaget och samverkande 

distributörer dagligen.  

 

§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära 

förhållanden 

Fonden kan komma att stängas för försäljning och 

inlösen för det fall sådana extraordinära 

förhållanden har inträffat som gör att en värdering 

av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som 

säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.  

 

§ 11 Avgifter och ersättning 

Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för 

dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar 

kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för 

Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift 

utgår med ett belopp motsvarande högst 2 % per år 

av fondens värde. Avgiften är den samma för 

andelsklass A och andelsklass B. Avgiften betalas 

månadsvis i efterskott och beräknas dagligen med 

1/365-del. Fondandelarnas värde beräknas efter 

avdrag för fast avgift. 

 

Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader 

vid fondens köp och försäljningar av finansiella 

instrument samt skatt belastas fonden. 

 

§ 12 Utdelning 

Varken andelar av klass A eller klass B lämnar 

utdelning. 

 

§ 13 Fondens räkenskapsår 

Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 

 

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring 

av fondbestämmelserna 

För fonden ska bolaget lämna en årsberättelse inom 

fyra månader från räkenskapsårets utgång och en 

halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex 

månader inom två månader från halvårets utgång.  

 

Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska finnas 

tillgängliga hos bolaget och förmedlande institut 

samt kostnadsfritt tillställas de andelsägare som 

begärt att få denna information. 

 

Ändring av fondbestämmelserna ska beslutas av 

bolagets styrelse och ska underställas 

Finansinspektionen för godkännande. Efter 

godkännande ska fondbestämmelserna hållas 

tillgängliga hos bolaget och förvaringsinstitutet 

samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som 

Finansinspektionen anvisar. 

 

§ 15 Pantsättning och överlåtelse 

Pantsättning sker genom skriftlig anmälan till 

bolaget eller förmedlande institut. Anmälan ska 

ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar 

som omfattas av pantsättningen och eventuella 

begränsningar i panträttens omfattning. Registrering 

av pantsättning sker i andelsägarregistret. Bolaget 

ska skriftligen underrätta andelsägaren om en sådan 

registrering. Pantsättning upphör när bolaget eller 

förmedlande institut erhållit meddelande från 

panthavaren om att pantsättningen upphört samt 

avregistrering i andelsägarregistret skett. 

 

Andelsägare kan kostnadsfritt överlåta sina 

fondandelar till annan genom skriftlig anmälan till 

bolaget eller förmedlande institut. Anmälan om 

överlåtelse ska ange överlåtare, till vem 

fondandelarna överlåtes samt syftet med 

överlåtelsen. Överlåtelse godkänns endast om 

förvärvaren övertar överlåtarens anskaffningsvärde. 

 

§ 16 Ansvarsbegränsning 

Bolagets och förvaringsinstitutets 

skadeståndsansvar begränsar inte andelsägares rätt 

till skadeståndsansvar  enligt 2 kap. 21 § respektive 

3 kap. 14-16 §§ LVF. Bolaget och förvaringsinstitutet 

är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller 

utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets 

åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 

lockout eller annan liknande omständighet. 

 

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 

lockout gäller även om bolaget eller 



förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar 

sådan konfliktåtgärd. 

 

Skada som uppkommit i andra fall än som avses i 

första stycket ovan ska inte ersättas av bolaget eller 

förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. 

Bolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något 

fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för 

skada som förorsakats av depåbank eller annan 

uppdragstagare som bolaget eller 

förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat 

eller för skada som kan uppkomma i anledning av 

förfogandeinskränkning som kan komma att 

tillämpas mot bolaget eller förvaringsinstitutet. 

  

Föreligger hinder för bolaget eller 

förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av 

omständighet som anges i första stycket ovan får 

åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 

 

§ 17 Tillåtna investerare 

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till 

sådana investerare vars teckning av andel i fonden 

står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk 

lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till 

sådana investerare vars teckning eller innehav av 

andelar i fonden innebär att fonden eller 

fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta 

registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden 

eller fondbolaget annars inte skulle vara 

skyldig/skyldigt att vidta. Fondbolaget har rätt att 

vägra teckning till sådan investerare som avses i 

detta stycke. Fondbolaget får lösa in andelsägares 

andelar i fonden mot andelsägarens bestridande – 

om det skulle visa sig att andelsägare tecknat sig för 

andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk 

eller utländsk lag eller föreskrift eller att fondbolaget 

på grund av andelsägarens teckning eller innehav i 

fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd 

eller annan åtgärd för fonden eller fondbolaget som 

fonden eller fondbolaget inte skulle vara skyldig/ 

skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha 

andelar i fonden. Särskilt om amerikanska 

investerare 

 

Fonden eller andelarna i fonden är inte och avses 

inte heller bli registrerade i enlighet med vid var tid 

gällande United States Securities Act 1933 eller 

United States Investment Companies Act 1940 eller 

annan tillämplig lagstiftning i USA. Andelar i fonden 

(eller rättigheter till fondandelar) får inte eller 

kommer inte erbjudas, säljas eller på annat sätt 

distribueras till eller för räkning U.S. Persons (så som 

detta definieras i Regulation S i United States 

Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940). Den som vill förvärva andelar 

i fonden ska till fondbolaget uppge nationell 

hemvist. Andelsägare är vidare skyldig att, i 

förekommande fall, meddela fondbolaget 

eventuella 

förändringar av nationell hemvist. Köpare av andelar 

i fonden ska vidare till fondbolaget bekräfta att han 

eller hon inte är en U.S. Person och att 

fondandelarna förvärvas genom en transaktion 

utanför USA i enlighet med Regulation S. 

Efterföljande överlåtelse av förvaringsinstitutet 

beträffande värdepapper. andelarna eller 

rättigheter till dessa får endast göras till en nonUS 

person och ska ske genom en transaktion utanför 

USA som omfattas av undantag enligt Regulation S. 

Om fondbolaget bedömer att det inte har rätt att 

erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera 

fondandelar enligt ovan äger fondbolaget rätt att 

dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp 

av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan 

förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav 

av andelar i fonden för dennes räkning och 

utbetala sålunda tillkommande medel till denne. 

 


