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FO ND S S E LSK AP E T

DE PO T MO T TAK E R

AIFM Capital AB

Swedbank AB (publ)

Larmgatan 50

105 34 Stockholm, Sverige

392 32 Kalmar

Selskapets sete: Stockholm

Tlf. +46 (0)480-36 36 66

Hovedsakelig

www.aifmgroup.com

finansiell virksomhet samt virksomhet som har

virksomhet: Bankvirksomhet

og

naturlig sammenheng med dette.
Selskapet, med org.nr. 556737-5562, ble stiftet 3.

Org. nr. 502017-7753

september 2007. Selskapet har en aksjekapital på
1 300 000 SEK, og selskapets sete og hovedkontor

Depotmottakeren skal blant annet overvåke fondets

ligger i Kalmar, Kalmar len, Sverige.

pengestrøm, oppbevare fondets midler og iverksette
Selskapets

instruksjoner.

Videre

skal

Selskapets styre består av styreleder Per Netzell samt

depotmottakeren påse at salg og innløsning av

styremedlemmene Thomas Dahlin og Alf-Peter

fondsandeler, verdifastsettelse av fondsandeler og

Svensson. Thomas Dahlin er administrerende

bruk av fondets midler skjer i samsvar med loven og

direktør og Johan Björkholm er viseadministrerende

fondets fondsbestemmelser. Swedbank AB (publ)

direktør.

har gitt State Street Bank International GmbH i
oppdrag å være et bindeledd for verdipapirer som

FO ND S S E LSK AP E T F O RV A L TE R

deponeres utenfor Sverige. Swedbank AB (publ) har

FØ LG E ND E V ER D IP A PI R - O G

rutiner for å kunne identifisere, behandle, overvåke

SP E SI A LFO ND

og opplyse om eventuelle interessekonflikter.
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Plain Capital BronX
Plain Capital StyX
Plain Capital LunatiX
PROETHOS FOND
Vinga Corporate Bond
Augmented Reality Fund
Räntehuset Fond
Aktiehuset Fond
AuAg Silver Bullet
AuAg Precious Green
eSports Fund
Tenoris One
Go Blockchain Fund
World xFund Allocation
Arden xFund
Lucy Global Fund
Gainbridge Novus Nordic
Ericsson & Partners Edge
SOIC Dynamic China

Ettersom

depotmottakeren

er

en

del

av

Swedbank AB, kan det oppstå interessekonflikter
mellom depotmottakerens virksomhet og andre
virksomheter innenfor Swedbank AB samt deres
datterselskaper. Depotmottakeren er lovpålagt å
identifisere og behandle slike interessekonflikter
samt

opplyse

fondets

investorer

om

interessekonfliktene. Eksempler på aktiviteter som
kan innebære interessekonflikter, er:

(i) Tilbud om forvalterregistrering, utførelse av
fondsadministrasjon,

opprettelse

av

andelseierregister, analyse, behandling av
verdipapirlån,
investeringsrådgivning

kapitalforvaltning,
og/eller

andre

rådgivningstjenester til fondene,
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(ii) Medvirkning

i

verdipapirhandel
derivathandel,
market

bankbevegelse,

Fondet kan også bli stengt for salg og innløsning

valutahandel,

dersom det har inntruffet ekstraordinære forhold

meglervirksomhet,

som fører til at det ikke er mulig å fastsette verdien

andre

på fondets midler på en måte som sikrer like

inklusive
utlån,

making

eller

finansielle

transaksjoner med fondene, enten for egen

rettigheter for fondsandelseierne.

regning eller for andre kunders regning. For
at potensielle interessekonflikter ikke skal

Det

er

ikke

mulig

å

begrense

påvirke fondet og dets investorer negativt, er

innløsningsordre for fondsandeler.

salgs-

og

depotmottakeren og øvrige virksomheter i
Swedbank AB funksjonelt og organisatorisk

AN DE L SK L AS S ER

atskilt. Depotmottakerens virksomhet utføres

Fondet har følgende andelsklasser:

alltid

med

henblikk

fondsandelseiernes
gjeldende

på

interesser

markedsvilkår.

å

ivareta

og

ifølge

Andels-

Minste

Høyeste

Gjeldende

klasse

tegnings-

gebyr

gebyr

Oppdaterte

beløp (SEK)

opplysninger om depotmottakeren og dens

A

0

2%

1,4 %

oppdragstakere

B

2 000 000

1,2 %

0,8 %

utleveres

gratis

på

forespørsel.
Andelsklassene er forskjellige med hensyn til minste
RE V IS O R E R

tegningsbeløp og gebyr. Minste abonnementsbeløp

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

refererer kun til det første abonnementsbeløpet.

Daniel Algotsson er hovedansvarlig revisor.
O PPD RAG S AV T AL E
FO ND E T
Informasjonen

Selskapet
i

denne

brosjyren

har

inngått

avtale

med

flere

gjelder

samarbeidspartnere om distribusjon av fondsandeler.

verdipapirfondet Go Blockchain Fund. Fondet er et

På selskapets nettside finnes en oppdatert liste over

verdipapirfond ifølge den svenske loven (2004:46)

selskapets samarbeidspartnere.

om verdipapirfond.
FO ND S AN D E LS E I ER R EG I ST E R
Fondet er normalt åpent for salg og innløsning alle

Fondsselskapet fører et register over samtlige

virkedager. Fondet er imidlertid ikke åpent for salg

andelseiere og deres innehav. Andelseierens innehav

eller innløsning på virkedager hvor det ikke er mulig

blir oppgitt i årsoppgaven, som også inneholder

å fastsette verdien på fondets midler på en måte som

informasjon til skattemeldingen.

sikrer like rettigheter for fondsandelseierne, som
følge av at ett eller flere av de underliggende
markedene ikke er åpne for handel.
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FO ND E T S O PPH Ø R

brukt for å skape slike databaser. Blockchains

E L L ER O V ER D RAG E L S E A V

leverer åpne legioner som kan brukes til å registrere

FO ND S VI RK SO MH E T

transaksjoner mellom to parter på en effektiv,

Dersom selskapet vedtar at fondet skal opphøre eller

verifiserbar og permanent måte. Eksempler på

at forvaltningen av fondet, etter tillatelse fra

selskaper innen de ovennevnte områdene kan være:

Finansinspektionen, skal overlates til et annet

•

bedrifter

som

selskap, vil samtlige andelseiere motta informasjon

datadelingsteknologi

om dette per post. Informasjonen kommer også til å

datasentervirksomhet

foreligge hos selskapet og depotmottakeren.

utvikler

nyskapende
og/eller

•

bedrifter innen datamarkedsføring

•

investerings- og kapitalforvaltningsselskaper

Forvaltningen av fondet skal umiddelbart overtas av

med fokus på Blockchain-teknologi/digitale

depotmottakeren dersom Finansinspektionen trekker

midler

tilbake selskapets tillatelse, eller dersom selskapet

•

«miners» av digitale midler og mininganlegg

oppløses eller går konkurs.

•

bedrifter som er underleverandører av utstyr,
datateknologi

FO ND E T S M Å LS E T T I NG O G

og

infrastruktur

til

de

ovenstående.

IN V ES T E R ING SPO L I CY
Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer

At fondet er aktivt forvaltet innebærer at fondet ikke

fondsformuen globalt i aksjer og aksjerelaterte

følger noen indeks, men at investeringer baseres på

omsettelige

selskapets analyser. Målsettingen er at fondet i en

verdipapirer,

derivatinstrumenter,

fondsandeler samt på konto hos kredittinstitusjoner.

løpende

femårsperiode

skal

overtreffe

Fondet skal plassere minst 90 % av midlene i aksjer

sammenligningsindeksen, som består av Dow Jones

og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet tar

Global Index (W1DOW) omregnet til svenske

sikte på å gi investorene eksponering mot det globale

kroner.

markedet for Blockchain-teknologi. Fondet skal
plassere minst 90 % av midlene i aksjer og

FO ND E T S RI S IK O P R O FI L

aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer

selskaper som driver virksomhet innenfor utvikling

fondsformuen i aksjer og aksjerelaterte omsettelige

og bruk av Blockchain-teknologi og/eller digitale

verdipapirer.

midler

som

bruker

kryptografi for

å sikre

transaksjoner, og deres register.

Investeringer

i

aksjer

innebærer

alltid

en

markedsrisiko i form av svingninger i aksjeprisen.
Blockchain viser i hovedsak til digitale databaser

Denne risikoen blir lavere i et fond, fordi fondet eier

som inneholder informasjon som kan benyttes og

aksjer i flere selskaper (diversifisering), der prisene

deles samtidig i et stort desentralisert, allment

ikke er utsatt for nøyaktig de samme svingningene.

tilgjengelig nettverk. Blockchain-teknologi blir
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Fonden kommer også til å investere i midler som

SI S T E NA V - K U R SFA S T S ET T E L S E

handles i andre valutaer enn svenske kroner, og

Siste NAV er tilgjengelig hos fondets distributører

fondet

samt hos Selskapet.

er

dermed

utsatt

for

valutarisiko.

Likviditetsrisikoen, dvs. risikoen for at et verdipapir
ikke kan omsettes på det tiltenkte tidspunktet uten en

L IK E B EH A ND L I NG

større prisreduksjon eller store kostnader, øker ved

Fondet har likebehandling av samtlige investorer,

stressede markedsforhold. Dette stiller høyere krav

noe som innebærer at ingen investorer har rett til

til kassen og at fondet til enhver tid har en passende

mer fordelaktige vilkår.

blanding av verdipapirer, slik at det er mulig å
håndtere likviditetsrisikoen på en effektiv måte.

G E B YR ER

Ettersom fondet investerer med innretning mot en

Nedenfor

angis

det

høyeste

årlige

spesifikk bransje, er konsentrasjonsrisikoen høyere

forvaltningsgebyret

som

selskapet

ifølge

enn i fond som plasserer mer diversifisert. Fondet er

fondsbestemmelsene kan belaste fondet, for å dekke

i tillegg utsatt for følgende risiko:

kostnader for forvaltning, oppbevaring av fondets

Bærekraftsrisiko, dvs. en miljørelatert, sosial eller

midler samt for tilsyn og revisorer.

selskapsstyringsrelatert

omstendighet

som

kan

tenkes å ha en betydelig negativ innvirkning på

Høyeste gebyr

investeringens verdi, håndteres ved at bærekraft

Årlig fast forvaltningsgebyr: 2,0 % av fondets verdi

integreres i investeringsbeslutningene.

for andelsklasse A og 1,2 % for andelsklasse B.

Operasjonell risiko, dvs. risiko for tap på grunn av
mangelfulle interne rutiner eller ytre faktorer som

Gjeldende gebyr

rettslige og dokumentasjonsrelaterte risikoer, samt

Aktuelt årlig fast forvaltningsgebyr: 1,4 % av

risikoer som følge av handels-, avviklings- og

fondets verdi for andelsklasse A og 0,8 % av fondets

verdifastsettelsesrutiner.

verdi for andelsklasse B.

Fondet skal tilstrebe å ha en risiko målt i form av

SA LG O G IN N LØ SN IN G

standardavvik (kurssvingninger) som

Salg og innløsning av andeler skjer gjennom

området

10–30 %

målt

i

ligger i

løpende

12-

Selskapet

og

samarbeidende

formidlende

institusjoner. Begjæring om henholdsvis salg og

månedersperioder.

innløsning kan kun trekkes tilbake dersom selskapet
Den totale risikoen viser hvor mye fondets

tillater det.

avkastning varierer i forhold til sin normale
avkastning. Man bør være særlig oppmerksom på at

Ved salg og innløsning som gjøres før kl. 15.00

det tilstrebede risikonivået kan komme til å bli

(cutoff)

over-

handelskursen normalt samme virkedag. Ved salg og

eller

underskredet

ved

uvanlige

markedsforhold eller ekstraordinære hendelser.

på

en

bestemt

virkedag,

fastsettes

innløsning som gjøres etter det nevnte tidspunktet,
fastsettes fondsandelskursen normalt påfølgende
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virkedag. På noen virkedager kan cutoff falle på et

DE R IV A TI N S TR U M E NT E R

tidligere tidspunkt enn det som er angitt ovenfor.

Dersom fondet bruker derivater som et ledd i fondets
investeringspolicy, og dermed som en del av

Aktuell fondsandelskurs er vanligvis tilgjengelig hos

forvaltningsstrategien, kan både det totale og det

selskapet

aktive risikonivået bli gjenstand for omfattende

og

virkedagen

formidlende
etter

institusjon

den

senest

virkedagen

da

endringer.

fondsandelskursen ble fastsatt som angitt ovenfor.
H I S TO R I SK AVK AS T NI NG
Dersom det må anskaffes likvide midler i form av

Tidligere resultater mangler ettersom oppstart for

salg av fondets eiendom for å iverksette innløsning,

fondet er 2021.

skal det skje så snart som mulig. Hvis et slikt salg
kan være til vesentlig ulempe for de øvrige

Andelsklasse A:

fondsandelseiernes interesse, kan fondsselskapet
6.47%

imidlertid, etter varsel til Finansinspektionen, delvis

2.14%

vente med innløsningen.
2020

FO ND E T S M Å LG R UP PE

Fond

Index

2021

Ettersom Fondet plasserer med eksponering mot
aksjer og aksjemarkeder som kan utgjøre 100

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig

prosent, er det viktig å kunne vente ved negative

avkastning. Pengene som plasseres i et fond, kan

markedsendringer. Fondet egner seg som basis i

både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at

langsiktig sparing og passer for sparere som kan

du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

avstå kapitalen i minst 5 år.
AK TI V I TE T SG RA D O G
M UL IG H E T FO R EN D RI NG I

SA M M E N LIG N ING S IN DE K S

FO ND S B E S TE M M E L S EN E

Fondet kommer til å oppgi aktiv risiko når det finnes

Selskapet

har

mulighet

Finansinspektionen

til

om

å

varsle

endringer

tilstrekkelig historikk.

i

fondsbestemmelsene etter vedtak i selskapets styre.

SK A D ES E R S TA TN I NG

Hvis

i

Dersom en fondsandelseier har blitt påført skade

påvirke

fordi fondsselskapet har overtrådt loven om

Finansinspektionen

godtar

fondsbestemmelsene,

kan

fondets

f.eks.

egenskaper,

endringer

endringene

investeringspolicy,

gebyrer og risikoprofil.

verdipapirfond

eller

fondsbestemmelsene,

skal

selskapet erstatte skaden. Fondsselskapet har ekstra
midler i kapitalbasen for å dekke risikoen for
erstatningsansvar på grunn av feil eller forsømmelse
i virksomheten.

AIFM GROUP AB / AIFMGROUP.COM
GREV TUREGATAN 20, STOCKHOLM
LARMGATAN 50, KALMAR
HOPPETS TORG 5, JÖNKÖPING

6

G O D TG J Ø R EL S E SO R DN ING
Fondsselskapets

styre

har

fondet forsvinner, mens det innføres en ny skatt på

vedtatt

en

innehav av direkteeide andeler i verdipapirfond. I

godtgjørelsesordning som er forenlig med og som

skattemeldingen skal fondsandelseieren oppgi en

fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring.

sjablonginntekt

Godtgjørelsesordningen er utformet for å motvirke

kapitalgrunnlaget.

som

utgjør

0,4

prosent

av

en risikotaking som er uforenlig med risikoprofilen
for fondene som Fondsselskapet forvalter.

Kapitalgrunnlaget utgjøres av verdien på andelene
ved inngangen til kalenderåret. Sjablonginntekten

Fondsselskapet bruker et godtgjørelsessystem med

legges deretter til på inntektstypen kapital og

utelukkende

beskattes med 30 prosent. For juridiske personer

fast

godtgjørelse

til

ansatte.

Konstruksjonen, som utelukker provisjoner og

beskattes

sjablonginntekten

individuelle bonuser, stimulerer til bærekraftige

næringsvirksomhet

prestasjoner og en sunn og effektiv risikohåndtering,

Kontrolloppgave fremlegges for fysiske personer og

som kommer Fondene og andelseierne til gode.

svenske dødsbo. Juridiske personer må selv beregne

med

på
22

inntektstypen
prosent

skatt.

sjablonginntekten og innbetale skatt. Skatten kan bli
Årsberetningene for Fondene gir informasjon om

påvirket av individuelle omstendigheter, og det bør

godtgjørelsenes

søkes eksperthjelp dersom man er usikker på

størrelse

og

fordeling

på

personalkategori. Aktuelle og blivende andelseiere

eventuelle skattemessige konsekvenser.

kan på forespørsel motta en gratis papirkopi av
godtgjørelsesordningen.

SK A T T E R EG L ER
Fondets skatt: 1. januar 2012 trådte det i kraft nye
skattebestemmelser for fond og fondsinnehav som
medfører at skatten på selve fondet forsvinner, mens
det har blitt innført en ny skatt på innehav av
direkteeide andeler i verdipapirfond.

Fondssparerens skatt: Ved utbetaling av utbytte
trekkes forskuddsskatt (gjelder ikke juridiske
personer).

Kapitalgevinst/-tap

oppgis

på

kontrolloppgave til Skatteverket, men det blir ikke
foretatt skattefradrag. OBS: kapitaltap på unoterte
fond kan bare trekkes
fra opptil 70 %. De nye skattebestemmelsene for
fond og fondsinnehav innebærer at skatten på selve
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IN FO R M ASJ O N O M B ÆR EK RA FT
☐

Fondet har bærekraftige investeringer som mål (artikkel 9).

☐

Fondet fremmer blant annet miljørelaterte eller sosiale egenskaper (artikkel 8).

☒

Risiko knyttet til bærekraft integreres i investeringsbeslutningene, uten at fondet fremmer
miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

☐

Risiko knyttet til bærekraft er ikke relevant

Forvalterens kommentar:
Det tas hensyn til bærekraftsaspekter i økonomiske selskapsanalyser og investeringsbeslutninger, noe
som påvirker, men som ikke behøver å være avgjørende for hvilke selskaper som velges inn i fondet.
Ettersom fondet plasserer globalt, eksponeres det for alle typer bærekraftsrisikoer. Mange er såkalte
omstillingsrisikoer, det vil si at produkter eller tjenester må omarbeides på grunn av endringer i
lover, regler, teknologi eller marked. Det kan for eksempel være utslippsregler, mislykket teknologi
som må skiftes ut eller endret kundeatferd som følge av blant annet økt fokus på bærekraftsaspekter.

1 . B ÆR EK RAF T S R EL A T ER T E E G E N SK A PE R SO M F R E M M ES I
FO RV A L TN I NG EN AV FO N D ET , E L LE R SO M IN NG ÅR I FO N D E T S
M ÅL S E T T ING :
☐

Miljørelaterte egenskaper (f.eks. selskapenes innflytelse på miljø og klima).

☒

Sosiale egenskaper (f.eks. menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og likebehandling)

☒

Praksis for god styring (f.eks. aksjonærenes rettigheter, spørsmål om godtgjørelse til ledende
stillingsinnehavere og motvirkning av korrupsjon).

☐

Andre bærekraftsrelaterte egenskaper (spesifiseres nedenfor hvis ja)
Spesifikasjon:

2 . RE F ER AN S EV E RD I ER :
☐

Fondet har følgende indeks som referanseverdi:

☒

Ingen indeks er valgt som referanseverdi.
Forvalterens

Fondets avkastning sammenlignes med valgt markedsindeks.

kommentar:
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3 . IN FO R M ASJ O N O M E US T AK SO NO M I FO R M I LJ Ø M ES S IG
B ÆR EK RAF T IG E V IR K SO MH E T ER
EU-taksonomien er et klassifikasjonssystem som har som mål å etablere felles kriterier for miljømessig
bærekraftige økonomiske virksomheter.
Dette fondets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EUs kriterier for miljømessig bærekraftige
økonomiske virksomheter.
4 . M E TO DE R SO M B RU K E S FO R Å I N T EG RE RE BÆ R EK R AF T SR I S IK O E R,
FR E M M E M ILJ Ø R E L AT E R T E E L L ER SO S I AL E E G EN SK A P ER E L L ER FO R
Å O PP NÅ E T B Æ R EK RAF T SR E L A T ER T M ÅL
☒

Fondet velger inn
Forvalterens

Det tas hensyn til bærekraftsaspekter i økonomiske selskapsanalyser og

kommentar:

investeringsbeslutninger, noe som påvirker, men som ikke behøver å være
avgjørende for hvilke selskaper som velges inn i fondet.

☒

Fondet velger bort

4.1. Produkter og tjenester
Fondet plasserer ikke i selskaper som er involvert i følgende produkter og tjenester. Høyst fem prosent av
omsetningen i selskapet der plasseringen skjer, kan stamme fra virksomhet som kan tilskrives produktet eller
tjenesten som er angitt.
☒

Klasebomber, personellminer

☒

Kjemiske og biologiske våpen

☒

Kjernefysiske våpen

☒

Våpen og/eller krigsmateriell

☒

Alkohol

☒

Tobakk

☒

Pornografi

☒

Kommersiell spillvirksomhet

☒

Fossile brennstoffer (olje, gass, kull)

☒

Uran

☒

Genetisk modifiserte organismer (GMO)
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4.2. Internasjonale normer
Med internasjonale normer menes internasjonale konvensjoner, lover og avtaler som FN Global Compact og
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper i spørsmål som angår miljø, menneskerettigheter,
arbeidsvilkår og forretningsetikk.
☒

Fondet investerer ikke i selskaper som bryter internasjonale normer. Vurderingen gjøres enten
av fondsselskapet selv eller av en underleverandør.

4.3. Land
☐

Av bærekraftshensyn plasserer ikke fondet i selskaper med virksomhet i enkelte land /
rentebærende verdipapirer utstedt av enkelte stater.

4.4. Andre ekskluderende kriterier
☐

Annet
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Andelsklasser
FO ND S B E S TE M M E L S ER :

Fondet har følgende andelsklasser:

B LO CK CH A IN FU ND

Andelsklasse

Valuta

Minste

Høyeste

tegningsbeløp

gebyr

Vedtatt av styret: 21. oktober 2020

A

SEK

0

2,0 %

Godkjent av FI: 30. mars 2021

B

SEK

2 000 000

1,2%

Gjelder fra og med: 30. mars 2021
Dersom ikke annet er angitt, er innholdet i
fondsbestemmelsene
§ 1 FO N D E TS N AV N O G J UR I DI SK E

felles

for

begge

andelsklassene. Fondet består av andelsklasser, noe

S TI L L IN G

som innebærer at verdien av en fondsandel i én

Fondets navn er Go Blockchain Fund. Fondet er et
verdipapirfond ifølge den svenske loven (2004:46)

andelsklasse vil avvike fra verdien av en fondsandel
i en annen andelsklasse.

om verdipapirfond (LVF).
Andelsklassene er forskjellige når det gjelder minste
Fondsformuen

eies

av

fondsandelseierne

i

fellesskap, og hver fondsandel medfører lik rett til

tegningsbeløp og gebyr. Minste tegningsbeløp
gjelder kun første tegningsbeløp.

eiendelene som inngår i fondet. Fondet kan ikke
tilegne seg rettigheter eller pådra seg forpliktelser.
Selskapet som er angitt i § 2, representerer
andelseierne i spørsmål som angår fondet, tar

§ 2 FO N DS FO R VA L T E R
Fondet forvaltes av AIFM Capital AB, org. nr.
556737-5562, heretter kalt Selskapet.

beslutninger om eiendelene som inngår i fondet samt
utøver de rettighetene som stammer fra fondet.
Fondet er rettet mot allmennheten, se også § 17.

§ 3 D EPO T MO T T AK E R O G D EN N ES
O PPG A V ER
Depotmottaker er Swedbank AB, org. nr. 502017–

Virksomheten

drives

fondsbestemmelsene,
fondsselskapet,

LVF

ifølge

disse

aksjonæravtalen
og

øvrige

for

anvendbare

bestemmelser.

Fondsformuen eies av andelseierne i fellesskap.
Andelene i respektive
andelsklasse gir lik rett til eiendelene som inngår i
fondet.

7753,

heretter

Depotmottakeren

kalt

depotmottakeren.

gjennomfører

selskapets

beslutninger vedrørende fondet samt tar imot og
oppbevarer fondets midler.

I

tillegg

kontrollerer

depotmottakeren

at

beslutningene selskapet har tatt vedrørende fondet,
som verdifastsettelse og innløsning samt salg av
fondsandeler, skjer i henhold til lov, forskrift og
disse fondsbestemmelsene.
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§ 4 FO N D E TS K A RAK T ER

transaksjoner

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som foretar

informasjonsbrosjyre

globale plasseringer i aksjer og aksjerelaterte

beskrivelse

omsettelige

Eksempler på selskaper på de ovennevnte områdene

verdipapirer

med

innretning

mot

selskaper med virksomhet innenfor Blockchain-

og

deres

av

register.

for

å

fondets

få

Se
en

fondets
nærmere

plasseringsunivers.

kan være:

teknologi og
digitale midler som bruker kryptografi for å sikre

• selskaper som deltar i virksomhet innenfor eller

transaksjonsregister. At fondet er aktivt forvaltet,

utvikling av datadelingsteknologi og/eller

innebærer at fondet ikke følger noen indeks, men at

datasentervirksomhet
• bedrifter innen datamarkedsføring

forvaltningen baseres på Selskapets analyser.

• «miners» av digitale midler og mininganlegg
Målsettingen

er

at

Fondet

femårsperiode

i

en

skal

løpende
overtreffe

sammenligningsindeksen.

• selskaper som er underleverandører av utstyr,
datateknologi og infrastruktur til ovennevnte.

Fondets

sammenligningsindeks består av Dow Jones Global

Fondet kan plassere høyst 10 % av midlene i andeler

Index omregnet til svenske kroner.

i andre fond eller fondsselskaper. Fondet plasserer
globalt og uten geografisk begrensning. Fondets

§ 5 FO N D E TS

midler kan plasseres i derivatinstrumenter med slike

IN V ES T E R ING SPO L I CY

underliggende midler som er angitt i kap 5. § 12

Fondets

midler

kan

plasseres

i

omsettelige

verdipapirer, derivatinstrumenter, fondsandeler samt

første avsnitt i loven (2004:46) om verdipapirfond
(heretter kalt LVF).

på konto hos kredittinstitusjon. Med omsettelige
verdipapirer

menes

blant

annet

aksjer

og

§ 6 M AR K E D SP LA S S E R

aksjerelaterte omsettelige verdipapirer, noe som

Fondets handel med finansielle instrumenter skal

omfatter for eksempel depotbeviser samt andre typer

skje på et regulert marked eller tilsvarende marked

verdipapirer som gir rett til å anskaffe slike

utenfor EØS. Handel kan også skje på annet marked

omsettelige verdipapirer som er angitt ovenfor

i eller utenfor EØS som er regulert og åpent for

gjennom tegning eller utveksling. Fondet skal

allmennheten. Fondets handel kan skje på en MTF

plassere minst 90 % av midlene i aksjer og

(Multilateral handelsplattform).

aksjerelaterte omsettelige verdipapirer.
§ 7 S ÆR SK I L T
Fondet skal plassere minst 90 % av midlene i aksjer

IN V ES T E R ING SPO L I CY

og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer utstedt av

Fondet kan plassere i derivatinstrumenter som et

selskaper som driver virksomhet innenfor utvikling

ledd i Fondets investeringspolicy. Fondet kan

og bruk av Blockchain-teknologi og/eller digitale

plassere

midler

pengemarkedsinstrumentene som er angitt i kap. 5

som

bruker

kryptografi for
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§ 5 i LVF. Fondet kan ikke plassere i de

verdifastsettelsesmodell, dersom dette ikke

derivatinstrumentene som er angitt i kap. 5 § 12

blir misvisende.

andre avsnitt i LVF, såkalte OTC-derivater.

For å bestemme verdien på fondsandeler brukes
andelsverdien som sist har blitt oppgitt av

§ 8 V ER D IFA S T S ET T E L SE

fondsselskapet.

Fondets verdi beregnes ved at fondets gjeld trekkes
fra fondets eiendeler. Ettersom fondet består av

For

andelsklasser, vil verdien av en fondsandel bli

pengemarkedsinstrumentene som er angitt i kap. 5

fastsatt med hensyntagen til de vilkårene som gjelder

§ 5 i LVF, fastsettes en markedsverdi på objektivt

for

en

grunnlag etter særskilt vurdering. Den særskilte

fondsandel i en av fondets andelsklasser utgjøres av

vurderingen baseres på opplysninger om siste

andelsklassens verdi delt på antall utestående andeler

betalingskurs eller indikativ kjøpskurs fra en

i

av

uavhengig såkalt market-maker hvis dette er utpekt.

fondsandelene beregnes hver virkedag. Fondets

Hvis disse opplysningene mangler eller ikke

midler verdifastsettes til gjeldende markedsverdi.

vurderes som pålitelige, fastsettes markedsverdien

Gjeldende markedsverdi kan fastsettes med ulike

ved hjelp av en uavhengig megler eller andre

metoder, som brukes i følgende rekkefølge:

eksterne uavhengige kilder.

respektive

den

1.

2.

aktuelle

Verdien

andelsklassen.

av

Verdien

omsettelige

verdipapirene

og

Dersom finansielle instrumenter omsettes

§ 9 S AL G O G I NN LØ S NI NG AV

på et marked som er angitt i kap. 5 § 3 i

FO ND S AN D E LE R

LVF, skal siste betalingskurs benyttes,

Fondet er normalt åpent for salg (andelseierens kjøp)

eller, dersom dette ikke finnes, siste

og innløsning (andelseierens salg) av fondsandeler

kjøpskurs.

hver virkedag.

Dersom kursen ifølge 1. ikke finnes eller er
åpenbart

3.

andelsklasse.

de

gjeldende

Fondet er imidlertid ikke åpent for salg og innløsning

markedsverdi avledes ut fra informasjon

på virkedager der det ikke er mulig å verdifastsette

om en aktuell gjennomført transaksjon i et

fondets midler på en måte som sikrer like rettigheter

tilsvarende instrument mellom uavhengige

for fondsandelseierne, som følge av at en eller flere

parter.

av de underliggende markedsplassene ikke er åpne

Dersom metode 1. eller 2. ikke kan

for handel.

benyttes,

misvisende,

eller

ifølge

skal

Selskapet

blir

misvisende, skal gjeldende markedsverdi

Begjæring om salg og/eller innløsning skal være

fastsettes ved bruk av et prinsipp på

skriftlig og skal være selskapet i hende før kl. 15.00

markedet som kan gjelde for det aktuelle

på hele virkedager og senest kl. 11.00 på halve

finansielle instrumentet, i det aktuelle

virkedager (dag før helligdag) for at salg og/eller

tilfellet

innløsning skal skje til den kursen som er fastsatt på

med
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slutten av den dagen begjæringen var selskapet i

innløsning på grunn av forhold som er angitt i denne

hende. Salg og innløsning skjer dermed til en kurs

bestemmelsens andre avsnitt og § 10. Prinsippene

som

som benyttes ved fastsettelse av fondsandelsverdien,

er

ukjent

for

andelseieren

på

begjæringstidspunktet.

angis i § 8.

Ved kjøp av fondsandeler skal tegningslikvidene

Opplysning om fondsandelskursen er normalt daglig

være bokført på kontoen som tilhører fondet, senest

tilgjengelig

kl. 15.00 på hele virkedager og senest kl. 11.00 på

distributører.

hos

selskapet

og

samarbeidende

halve virkedager.
§ 1 0 S T EN G I NG AV F O ND E T V ED
Begjæring om henholdsvis salg og innløsning av

EK S TR AO R D IN ÆR E FO RH O L D

fondsandeler kan tilbakekalles kun dersom selskapet

Fondet kan bli stengt for salg og innløsning dersom

samtykker til dette.

det har inntruffet ekstraordinære forhold som fører
til at det ikke er mulig å verdifastsette fondets midler

Dersom midler for innløsning må anskaffes ved salg

på en måte som sikrer like rettigheter for

av verdipapirer, skal salg og innløsning iverksettes

fondsandelseierne.

så raskt som mulig. Hvis et slikt salg kan være til
vesentlig ulempe for de øvrige andelseiernes

§ 1 1 G E B YR E R O G G O D TG J Ø R E L S E

interesse, kan selskapet imidlertid, etter å ha varslet

Det skal betales gebyrer fra fondets midler til

Finansinspektionen, vente helt eller delvis med

selskapet for dets forvaltning av fondet. Gebyret

salget.

inkluderer kostnader for depotmottaker, se § 3, samt
for Finansinspektionens tilsyn og for revisorer.

Begjæring om salg eller innløsning av fondsandeler

Gebyr betales med et beløp som tilsvarer høyst 2 %

som kommer inn til selskapet når fondet er stengt for

per år for andelsklasse A samt 1,2 % per år for

salg og innløsning i henhold til det som er angitt i

andelsklasse B. Avgiften betales månedsvis på

denne bestemmelsens andre avsnitt samt § 10, skjer

etterskudd og beregnes daglig med 1/365-del.

normalt til kursen på påfølgende virkedag.

Fondsandelenes verdi beregnes etter fradrag for fast
gebyr.

For

andelsklasse

tegningsbeløp

ved

B

gjelder
første

minste

første

innsettingstilfelle,

Courtage og andre transaksjonsbaserte kostnader

2 000 000 SEK. For øvrige andelsklasser gjelder

ved fondets kjøp og salg av finansielle instrumenter

ingen begrensning vedrørende minste tegningsbeløp.

samt skatt belastes fondet.

Verdien av fondsandelen beregnes normalt hver

§ 1 2 U T BY T T E

virkedag. Beregning av fondsandelsverdien skjer

Fondet utbetaler ikke utbytte til fondsandelseiere

imidlertid ikke dersom fondet er stengt for salg og

eller andre.
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panthaveren om at pantsettingen har opphørt, samt at
§ 1 3 FO N D E TS R EG NS K AP S Å R

avregistrering i andelseierregisteret har funnet sted.

Fondets regnskapsår følger kalenderåret.
Andelseiere kan overdra fondsandeler til andre
§ 1 4 H A LV Å RS B E RE T NI NG O G

vederlagsfritt ved skriftlig varsel til Selskapet eller

ÅR S B ER E TN I NG , E N DR ING A V

formidlende institusjon. Melding om overdragelse

FO ND S B E S TE M M E L S EN E

skal angi overdrager, hvem fondsandelene overdras

Selskapet skal fremlegge en årsberetning for fondet

til samt hensikten med overdragelsen. Overdragelse

innen fire måneder fra regnskapsårets utgang, og en

godkjennes

halvårsberetning for regnskapsårets første seks

overdragerens anskaffelsesverdi.

kun

dersom

mottakeren

overtar

måneder innen to måneder fra halvårets utgang.
§ 1 6 AN S VA RS B EG R E NS NI NG
Årsberetningen og halvårsberetningen skal finnes

Selskapets

tilgjengelig

skadeserstatningsansvar

hos

Selskapet

og

formidlende

og

depotmottakerens
begrenser

ikke

institusjoner, samt gjøres gratis tilgjengelig for

andelseierens rett til skadeserstatningsansvar ifølge

andelseiere som har bedt om å få denne

henholdsvis kap. 2 § 21 og kap. 3 §§ 14–16 i LVF.

informasjonen.

Selskapet og depotmottakeren er ikke ansvarlige for

Endring av fondsbestemmelsene skal vedtas av

skade som skyldes svensk eller utenlandsk lov,

Selskapets

svensk

styre

og

Finansinspektionen
godkjenning

skal

for

skal

forelegges

godkjenning.

Etter

fondsbestemmelsene

holdes

eller

utenlandsk

myndighetsavgjørelse,

krigshendelse, streik, blokade, boikott, lockout eller
lignende omstendigheter.

tilgjengelige hos Selskapet og depotmottakeren
samt,

når

det

er

aktuelt,

tilkjennegis

slik

Finansinspektionen gir beskjed om.

Forbeholdet i tilfelle streik, blokade, boikott og
lockout

gjelder

selv

om

Selskapet

eller

depotmottakeren selv utsettes for eller foretar slik
§ 1 5 PA N TS E T T ING O G

handling.

O V ER DR AG E LS E
Pantsetting skjer ved skriftlig varsel til Selskapet

Hvis Selskapet eller depotmottakeren påfører

eller formidlende institusjon. Varselet skal angi

andelseiere skade ved å overtre LVF eller disse

fondsandelseier, panthaver, hvilke andeler som

fondsbestemmelsene,

omfattes

depotmottakeren erstatte slik skade (kap. 2 § 21

av

pantsettingen

og

eventuelle

begrensninger i panterettens omfang. Registrering
av

pantsettingen

skjer

i

skal

Selskapet

eller

samt kap. 3 §§ 14–16 i LVF).

andelseierregisteret.

Selskapet skal varsle andelseieren skriftlig om en

Skade som har oppstått i andre tilfeller enn det som

slik registrering. Pantsetting opphører når Selskapet

er angitt i første avsnitt ovenfor, skal ikke erstattes

eller formidlende institusjon har mottatt varsel fra

av Selskapet eller depotmottakeren, dersom de har
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vist

normal

aktsomhet.

Selskapet

og

eller annet tiltak for fondet eller fondsselskapet som

depotmottakeren er ikke under noen omstendighet

fondet eller fondsselskapet ikke ville være forpliktet

ansvarlig for indirekte skade, og er heller ikke

til å iverksette dersom andelseieren ikke skulle

ansvarlig for skade som er forårsaket av depotbank

inneha andeler i fondet. Særskilt om amerikanske

eller annen oppdragstaker som Selskapet eller

investorer

depotmottakeren med tilbørlig omhu har engasjert,

Fondet eller andelene i fondet er ikke, og er heller

eller for skade som kan oppstå på grunn av

ikke ment å bli, registrert ifølge den til enhver tid

innskrenket råderett som kan bli gjort gjeldende mot

gjeldende United States Securities Act 1933 eller

Selskapet eller depotmottakeren.

United States Investment Companies Act 1940 eller
annen gjeldende lovgivning i USA. Andeler i fondet

Dersom det foreligger hindringer for at Selskapet

(eller rettigheter til fondsandeler) skal ikke eller

eller depotmottakeren kan iverksette tiltak på grunn

kommer ikke til å bli tilbudt, solgt eller på annen

av omstendigheter som er angitt i første avsnitt

måte

ovenfor, kan tiltaket utsettes til hindringen har

distribuert til eller for U.S. Persons regning (slik

opphørt.

dette defineres i Regulation S i United States
Securities Act og tolkes i United States Investment

§ 1 7 T I L LA T T E I NV E S TO R E R

Companies Act 1940). Den som ønsker å anskaffe

Fondet retter seg til allmennheten, men ikke til

andeler i fondet, skal oppgi nasjonalt hjemsted til

investorer der tegning av andel i fondet strider mot

fondsselskapet. Andelseiere er videre forpliktet til,

bestemmelser i svensk eller utenlandsk lov eller

når det er aktuelt, å informere selskapet om

forskrift. Fondet retter seg heller ikke til investorer

eventuelle

der tegning eller innehav av andeler i fondet

endringer i nasjonalt hjemsted. Kjøpere av andeler i

innebærer at fondet eller fondsselskapet blir

fondet skal videre bekrefte til fondsselskapet at han

forpliktet til å iverksette registreringstiltak eller

eller hun ikke er en U.S. Person og at fondsandelene

annet tiltak som fondet eller fondsselskapet ellers

erverves gjennom en transaksjon utenfor USA ifølge

ikke

Regulation

ville

være

forpliktet

til

å

iverksette.

S.

Etterfølgende

overdragelse

fra

Fondsselskapet har rett til å motsette seg tegning til

depotmottakeren av verdipapirer, andelene eller

en slik investor som er angitt i dette avsnittet.

rettigheter til disse kan bare gjøres til en non-U.S.

Fondsselskapet kan innløse andelseieres andeler i

Person og skal skje gjennom en transaksjon utenfor

fondet mot andelseierens bestridelse –

USA som er omfattet av unntak ifølge Regulation S.

dersom det skulle vise seg at andelseieren har tegnet
seg for andel i fondet i strid med bestemmelser i

Dersom fondsselskapet vurderer at det ikke har rett

svensk eller utenlandsk lov eller forskrift, eller at

til å tilby, selge eller på annen måte distribuere

fondsselskapet på grunn av andelseierens tegning

fondsandeler

eller innehav i fondet blir forpliktet til å iverksette

fondsselskapet dels rett til å nekte å iverksette et slikt

registreringstiltak

oppdrag om kjøp av andeler i fondet, og dels, når det
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er aktuelt, å innløse denne andelseierens innehav av
andeler

i

fondet

for

dennes

regning

utbetale slik tilkommende midler til vedkommende.

uten

forhåndssamtykke og
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