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FONDBESTÄMMELSER FÖR 

NORDNET ONE BALANSERT NOK  
 

§ 1   Fondens namn och fondens rätts-

liga ställning 
Fondens namn är Nordnet One Balansert NOK, 

nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappers-

fond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfon-

der (LVF). 

 

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna ge-

mensamt och varje fondandel medför lika rätt till 

den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte 

förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 

Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och 

andelsägarna svarar inte för förpliktelser som av-

ser fonden. 

 

Det fondbolag som anges i §2 företräder andelsä-

garna i alla frågor som rör värdepappersfonden 

och beslutar om den egendom som ingår i fonden.  

Fondbolagets verksamhet bedrivs enligt fondbe-

stämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget, 

LVF och övriga tillämpliga författningar. 

 

§2 Fondförvaltare 
Fonden förvaltas av Nordnet Fonder AB, org. nr. 

556541-9057, (”Fondbolaget”). 

 

§3 Förvaringsinstitutet och dess uppgif-

ter 
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska En-

skilda Banken AB (publ), org. nr. 502032-9081.  

 

Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den 

egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet 

ska bland annat se till att tillgångarna i fonden utan 

dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att för-

säljning och inlösen av fondandelar, beräkning av 

fondandelarnas värde och användning av 

fondens medel sker i enlighet med lag och dessa 

fondbestämmelser. 

 

Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av 

Fondbolaget och uteslutande i andelsägarnas ge-

mensamma intresse. 

 

 

 

§ 4   Fondens karaktär 
Fonden är en fondandelsfond med exponering 

mot den globala aktie-, ränte- och kreditmark-

naden. Riktvärdet för placeringar mot aktiemark-

naden är 60 procent. Fonden investerar huvudsak-

ligen i andra värdepappersfonder och tillämpar 

hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fonden har 

som mål att uppnå en långsiktig värdetillväxt ge-

nom en god riskspridning i placeringarna.  

 

Fondens jämförelseindex representerar fondens 

långsiktiga strategiska placeringsinriktning före av-

drag för avgifter. Information om fondens jämförel-

seindex finns i fondens informationsbroschyr och 

fondfaktablad.  

 

§ 5   Fondens placeringsinriktning 
Fondens medel får placeras i överlåtbara värde-

papper, penningmarknadsinstrument, derivatin-

strument och fondandelar samt på konto hos kre-

ditinstitut.  

 

Fonden följer hållbarhetskriterier i sina placeringar. 

Fonden investerar inte direkt, eller indirekt genom 

investering i andra värdepappersfonder, i företag 

som systematiskt och omfattande bryter mot inter-

nationella normer. Alla företag med någon kopp-

ling till kontroversiella vapen såsom klusterammu-

nition, landminor och biologiska eller kemiska va-

pen exkluderas.  Vidare ska minst 60% av investe-

ringarna i andra värdepappersfonder utgöras av 

värdepappersfonder som antingen främjar miljöre-

laterade eller sociala egenskaper alternativt har 

hållbara investeringar som mål, de skall därmed 

vara klassificerade som antingen artikel 8 eller 9 

enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR).  

 

Fondens allokering kan över tid avvika från fon-

dens jämförelseindex som anges i informations-

broschyren. Fondens exponering mot aktiemark-

naden ska dock vid varje tillfälle utgöra minst 45 

procent av fondens värde och fondens exponering 

mot ränte- eller kreditmarknaden ska vid varje till-

fälle utgöra minst 25 procent av fondens värde. 
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Fondens medel ska till minst 80 procent vara pla-

cerade i fondandelar, med vilket avses bl.a. andelar 

i värdepappersfonder och specialfonder, fondföre-

tag som står under tillsyn samt börshandlade fon-

der (s.k. ETF:er). 

 

Vid placering i derivatinstrument ska underlig-

gande tillgångar utgöras av eller hänföras till såd-

ana tillgångar som avses i 5 kap. 12 § första 

stycket LVF. 

 

§ 6  Marknadsplatser 
Fondens köp och försäljning av fondandelar kan 

ske direkt med respektive förvaltande fondbolag, 

förvaltningsbolag, fondföretag eller AIF-förvaltare. 

Köp och försäljning av andra finansiella instrument 

samt börshandlade fonder (s.k. ETF:er) kan ske på 

en reglerad marknad inom EES, motsvarande 

marknad utanför EES, samt på handelsplattform 

eller annan marknad inom eller utanför EES som är 

reglerad och öppen för allmänheten.  

 

§ 7   Särskild placeringsinriktning 
Fondens egendom får inte placeras i sådana över-

låtbara värdepapper och penningmarkandsinstru-

ment som avses i 5 kap. 5 § LVF. 

 

Vid förvaltningen av Fonden får derivatinstrument 

användas för att effektivisera förvaltningen i syfte 

att minska kostnader och risker i förvaltningen. 

 

Fonden får även använda så kallade OTC-derivat 

enligt 5 kap. 12 § andra stycket LVF, för att effekti-

visera förvaltningen i syfte att minska kostnader 

och risker i förvaltningen. 

 

Fonden är en fondandelsfond och investerar såle-

des en betydande del av fondens värde i andelar i 

andra värdepappersfonder och fondföretag. 

 

§ 8   Värdering 
Fondens värde är dess tillgångar minus dess skul-

der. Värdet på en fondandel är fondens värde delat 

med antalet utestående fondandelar.  

 

Fondens värde beräknas normalt varje svensk 

bankdag genom att från tillgångarna (finansiella in-

strument, likvida medel och andra tillgångar inklu-

sive upplupen avkastning) dra av de skulder som 

avser fonden inklusive upplupna kostnader och 

skatter.  

 

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas 

till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen an-

vänds olika värderingsmetoder beroende på vilket 

finansiellt instrument som avses och på vilken 

marknad instrumentet handlas. För att bestämma 

värdet på fondandelar används av Fondbolaget 

senast redovisade andelsvärde. För att bestämma 

värdet på marknadsnoterade instrument och andra 

instrument som aktivt handlas på en etablerad 

marknad används i normalfallet senaste betalkurs. 

För finansiella instrument där sådan information 

enligt Fondbolagets bedömning är missvisande, 

ska värdet fastställas på annan objektiv grund. Bo-

laget kan härvid utgå från liknande transaktioner 

som genomförts den senaste tiden under mark-

nadsmässiga omständigheter alternativt utgå från 

referensindex för produkten. I händelse av att 

marknadsvärdering saknas kan värdet uppskattas 

utifrån beräkning av utveckling för liknande finansi-

ella instrument. För fonder kan det göras med ut-

gångspunkt från fondens jämförelseindex om så-

dant finns tillgängligt. I andra hand kan värdering 

göras utifrån liknande transaktioner som genom-

förts senaste tiden under marknadsmässiga om-

ständigheter eller enligt vedertagna värderingsmo-

deller, t.ex. för OTC-derivat använda Black & 

Scholes eller Black 76. En objektiv värdering blir 

aktuell om senast kända marknadskurs för instru-

mentet är äldre än fem dagar.   

 

Värdet av en fondandel beräknas varje svensk 

bankdag av Fondbolaget och publiceras på Fond-

bolagets hemsida. 

 

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar 
Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andels-

ägares sälj) av fondandelar kan endast ske via 

Nordnet Bank AB, org. nr. 516406-0021, och kan i 

normalfallet ske varje bankdag. Fonden är dock 

inte öppen för teckning och inlösen sådana bank-

dagar då värdering av fondens tillgångar inte kan 

göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägar-

nas lika rätt till följd av att en eller flera av de mark-

nadsplatser som anges i § 6 som fondens handel 

sker på helt eller delvis är stängda. 
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Begäran om teckning av fondandelar görs genom 

att likvid inbetalas till fondens bankkonto. Uppgif-

ter om bryttider för begäran om teckning respek-

tive inlösen och bryttider för inbetalning framgår av 

informationsbroschyren. 

 

Begäran om inlösen ska ske skriftligen, eller på 

motsvarande sätt som Fondbolaget i förväg har 

godkänt, hos Fondbolaget.  

 

Begäran om teckning och inlösen av fondandelar 

får återkallas endast om Fondbolaget medger det. 

 

Teckning och inlösen sker till en kurs som inte är 

känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om 

köp respektive inlösen. Uppgift om teckning- och 

inlösenpris beräknat enligt § 8 finns tillgängligt hos 

Fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag 

då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan. Om 

begäran om teckning eller inlösen inkommer till 

Fondbolaget när fonden är stängd enligt denna 

bestämmelse eller i enlighet med § 10 fastställs 

fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. 

Om medel för inlösen behöver anskaffas genom 

försäljning av egendom som ingår i fonden, ska 

försäljning ske och inlösen verkställas så snart som 

möjligt. 

 

§ 10 Stängning av fonden vid extraordi-

nära förhållanden 
Fondbolaget har rätt att stänga Fonden för köp 

och inlösen av fondandelar för det fall sådana ex-

traordinära förhållanden har inträffat som gör att 

en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras 

på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika 

rätt. 

 

§ 11   Avgifter 
Ur fondens medel ska ersättning betalas till Fond-

bolaget för dess förvaltning och administration av 

fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förva-

ringsinstitut, tillsyn och revisorer.  

 

Ersättningen beräknas fortlöpande på fondens 

värde vid varje värderingstillfälle. 

 

Ersättningen enligt ovan får uppgå till högst 0,80 

procent av fondens värde per kalenderår. 

 

Den högsta fasta avgiften som får tas ut för förvalt-

ningen av de värdepappersfonder, fondföretag el-

ler alternativa investeringsfonder i vars fondande-

lar medlen placeras framgår av informationsbro-

schyren. 

 

Avgift för teckning eller inlösen av fondandelar fö-

rekommer ej. 

 

Övriga kostnader 

Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader 

för analys, courtage, skatt m.m. vid fondens köp re-

spektive försäljning av finansiella instrument. 

Dessa kostnader belastar fonden.  

På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje 

tidpunkt gällande mervärdesskatt och andra skat-

ter. 

 

§ 12   Utdelning 
Fonden är inte utdelande. 

 

§ 13  Fondens räkenskapsår 
Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 

 

§ 14   Årsberättelse och halvårsredogö-

relse samt ändring av fondbestäm-

melser 
Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos 

Fondbolaget senast den 31 augusti och årsberät-

telsen senast den 30 april. Av fonden upprättade 

årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter 

ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos 

Fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas 

till de andelsägare som begär detta. 

 

Beslutar Fondbolaget om ändring av fondbestäm-

melser ska de beslutade ändringarna tillställas Fi-

nansinspektionen för godkännande. Godkända 

ändringar ska tillkännages på det sätt Finansin-

spektionen anvisar samt kostnadsfritt hållas till-

gängliga hos Fondbolaget.  

 

§15 Pantsättning och överlåtelse 
Vid pantsättning ska panthavare eller pantsättare 

skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Av 

underrättelsen ska framgå; 

1. Vem som är fondandelsägare,  
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2. vem som är panthavare, 

3. vilka fondandelar som omfattas av pantsätt-

ningen och  

4. eventuella begränsningar såvitt avser pantsätt-

ningens omfattning. 

 

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondan-

delsägarregistret. Berörd fondandelsägare ska 

skriftligen underrättas om pantregistreringen. 

Pantsättning upphör när panthavaren skriftligen 

meddelat Fondbolaget härom och ändringen in-

förts i andelsägarregistret.  Pantsatta fondandelar 

kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga med-

givande.  

 

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Över-

låtaren ska skriftligen underrätta Fondförvaltaren 

om överlåtelsen med angivande av vem som är 

överlåtare respektive förvärvare samt vilka fondan-

delar som omfattas av överlåtelsen.  

 

Vid handläggning av pantsättning respektive över-

låtelse tar Fondbolaget ut en avgift om högst 500 

kronor. 

 

§16 Ansvarsbegränsning 
För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank 

har förlorat finansiella instrument som depåförva-

ras hos förvaringsinstitutet eller en depåbank, ska 

förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål åter-

lämna finansiella instrument av samma slag eller 

utge ett belopp motsvarande värdet till Fondbola-

get för fondens räkning. Förvaringsinstitutet är 

emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de 

Finansiella instrumenten är orsakad av en yttre 

händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kon-

troll och vars konsekvenser var omöjliga att und-

vika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts, 

såsom skada som beror av svenskt eller utländskt 

lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 

krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller 

annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga 

om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även 

om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt 

vidtar sådan konfliktåtgärd.  

 

Förvaringsinstitutet svarar inte för annan skada än 

sådan skada som avses i första stycket, om inte 

förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsam-

het orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitu-

tet svarar inte heller för sådan annan skada om 

omständigheter som anges i första stycket förelig-

ger.  

 

Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på 

svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller ut-

ländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 

blockad, bojkott, lockout eller annan liknande om-

ständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, 

bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbola-

get vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgär-

der. Skada som uppkommer i andra fall ska inte er-

sättas av Fondbolaget om det varit normalt akt-

samt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt 

skada. 

 

Om en andelsägare tillfogas skada genom att 

Fondbolaget överträtt LVF eller fondbestämmel-

serna, ska Fondbolaget ersätta skadan. Om en 

fondandelsägare eller ett Fondbolag tillfogats 

skada genom att förvaringsinstitutet överträtt 

denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet 

ersätta skadan. 

 

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte 

för skada som orsakats av – svensk eller utländsk 

– börs eller annan marknadsplats, depåbank, cen-

tral värdepappersförvarare, clearingorganisation, 

eller andra som – såvitt avser andra skador än de 

som anges i första stycket – tillhandahåller mot-

svarande tjänster, och inte heller av uppdragsta-

gare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig om-

sorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. 

Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan 

nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit 

insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet 

svarar inte heller för skada som uppkommer med 

anledning av förfogandeinskränkning som kan 

komma att tillämpas mot Fondbolaget eller förva-

ringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden. 

 

Föreligger hinder för Fondbolaget eller förvarings-

institutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på 

grund av omständighet som anges ovan får åtgär-

den uppskjutas till dess hindret har upphört. I hän-

delse av uppskjuten betalning utgår inte någon 

dröjsmålsränta. 
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Ovanstående ansvarsbegränsningar inskränker 

inte andelsägarens rätt till skadestånd enligt 2 kap. 

21 § och 3 kap. 14-16 §§ LVF. 

 

§ 17  Tillåtna investerare 
Det förhållandet att Fonden riktar sig till allmän-

heten innebär inte att den riktar sig till sådana in-

vesterare vars köp av andel i Fonden eller delta-

gande i övrigt i Fonden står i strid med bestäm-

melserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. 

Inte heller riktar sig Fonden till sådana investerare 

vars köp 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. Fonden riktar sig 

inte heller till sådana investerare som är bosatta i, 

har väsentlig anknytning till eller har medborgar-

skap i annat land med restriktioner för handel i 

Fonden eller investerare som är eller blir deklarat-

ionsskyldiga i USA. Fondbolaget har rätt att vägra 

försäljning till sådan investerare som avses ovan i 

detta stycke. 

 

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i 

Fonden – och detta även mot sådan/sådana an-

delsägares bestridande – om det skulle visa sig att 

andelsägare tecknat sig för andel i Fonden i strid 

med bestämmelser i svensk eller utländsk lag, för-

ordning, föreskrift eller myndighetsbeslut eller att 

Fondbolaget på grund av andelsägares försäljning 

eller innehav i Fonden blir skyldigt att vidta regi-

streringsåtgärd eller annan åtgärd för Fonden eller 

Fondbolaget som Fonden eller Fondbolaget inte 

skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsä-

garen inte skulle inneha andelar i Fonden. 

 

Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas 

omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av 

likvid för inlösta fondandelar enligt § 9 ovan ska 

äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt 

denna § 17.   

 

 


