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1. GENERELT 

First Fondene AS har konsesjon til å tilby investeringstjenesten aktiv forvaltning i medhold 
av verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd og fondsforvaltning etter § 2-1 første ledd, og er 
i den forbindelse underlagt Verdipapirfondforskriften §§ 2-28 til 2-31; Beste resultat og 
Behandling av ordre. 

First Fondene AS må i egenskap av forvalter av alternative investeringsfond (AIF-er) sikre 
etterlevelse av bestemmelsene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 3-3 
og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2, jfr. 
kommisjonsforordning 231/2013 art. 30-36 

Denne rutine gjelder for håndtering av ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder. 

2. TILTAK FOR Å SIKRE BEST RESULTAT 

First Fondene AS skal, ved utføring av ordre på vegne av aktiv forvaltningskunder og fond 
gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for kunden med hensyn 
til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og 
andre relevante forhold. Ved avgjørelsen av hvilke av disse forholdene det skal legges mest 
vekt på ved utførelsen av en konkret ordre, skal det tas hensyn til kundens egenskaper 
(profesjonell/ikke profesjonell), ordrens art, egenskaper ved de finansielle instrumentene 
som inngår i ordren, egenskaper ved de aktuelle mottakere av ordre som foreligger. Ved 
vurderingen av hvilke av faktorene som inngår i "beste resultat" som er viktigst for det 
aktuelle fond, skal det tas hensyn til fondets mål, investeringsstrategi og risikoprofil slik 
dette framkommer av fondets vedtekter, prospekt eller lignende. 

For ikke-profesjonelle kunder innebærer kravet til beste resultat at ordren skal innlegges 
for å sikre lavest mulig kostnad for kunden. Med ”kostnad” menes, i tillegg til First Fondene 
AS’ vederlag, direkte kostnader og gebyrer som utløses av ordreinnleggelsen. 

Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordren uansett legges inn i samsvar 
med dette. Det gjøres oppmerksom på at slike spesifikke instrukser kan medføre at First 
Fondene AS ikke kan klare å oppfylle retningslinjene for beste resultat.  

First Fondene AS vil beregne samme vederlag for egne tjenester uavhengig av hvilken 
handelsplass som benyttes eller hvilket foretak ordren plasseres hos for utførelse.   

3. RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE 

Compliance Officer skal vurdere om de foretak First Fondene AS plasserer ordre hos har 
effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at kunder sikres best mulig resultat 
ved utførelsen av ordren. Verdipapirforetak, herunder multilaterale handelsfasiliteter 
(MHF) som driver virksomhet i Norge enten i kraft av norsk konsesjon eller i kraft av 
grensekryssende virksomhet/eventuelt filialetablering etter MiFID-direktivet skal normalt 
anses å tilfredsstille kravene i annet ledd. Tilsvarende gjelder regulerte markeder lov om 
regulerte markeder eller tilsvarende utenlandske regler og fondsforvaltningsselskap med 
konsesjon etter verdipapirfondloven eller tilsvarende utenlandske regler har forsvarlige 
prosedyrer og systemer. First Fondene AS skal årlig vurdere hvorvidt det skal gjøres 
endringer i forhold til hvilke ordremottakere som benyttes.  
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Det kjøres jevnlig rapporter i Bloomberg relatert til beste resultat og disse rapportene 
brukes som underlag i en rapport om beste resultat. 

 

4. AGGREGERING OG ALLOKERING 

Dersom en ordre gjelder flere fond forvaltet av samme forvalter og i samme underliggende, 
skal ordren søkes å bli lagt inn som en ordre til motpart, hvorpå allokeringen umiddelbart 
kommuniseres til motpart.  Dette vil gi samme kurs på ordrene. 

Sekundært kan ordrene legges inn som separate ordre, for eksempel ved bruk av Direct 
Market Access(DMA).  Dette fordi ordrene må allokeres direkte på fondet i handelssystemet 
og dette er ikke mulig dersom man legger inn ordrene som en ordre.  Dette kan føre til at 
ordrene får forskjellig kurs, da de kan være håndtert av forskjellige roboter. 

Aggregering av ordre skal bare skje dersom det generelt anses å være i hver enkelt kundes 
interesse. Kunden skal gis informasjon om at aggregering av kundeordre i enkelttilfeller 
kan være til ugunst for kunde. 

 

5. VALG AV MOTPART 

Porteføljene har ulike investeringsmandater og dermed ulike behov for meglerforbindelser.  
Det skal kun handles med meglerforbindelser som er godkjent av compliance. I forbindelse 
med den årlige motpartsevalueringen vil også listen over godkjente motparter evalueres.  
Oversikt over hvilke selskaper First Fondene AS legger ordre inn hos/hvilke handelsplasser 
First Fondene AS for tiden benytter fremkommer av vedlegg 1 til denne rutine. 

 

6.  MOTPARTSEVALUERING 

Det utføres motpartsevaluering årlig, hvor motpartene blir evaluert i forhold til flere 
kriterier og gis en vektet karakter i forhold til vekten på kriteriet.  På bakgrunn av 
evalueringen blir motpartene rangert og denne rangeringen vil avstemmes mot faktisk 
betalt kurtasje og justeres i henhold til denne avstemmingen.  Ingen motpart skal motta 
over 40% av utbetalt kurtasje over et kalenderår. 

Motpartsevalueringen baseres hovedsakelig på følgende kriterier: 

• Sikkert og effektivt back office 
• God og sikker eksekvering av ordre 
• Gode innspill fra analytikere 
• Diskresjon og moral 
• God og regelmessig selskaps og sektoranalyse 

 

7. ANALYSE AV BEST EXECUTION 

Det utføres regelmessig analyse av Best Execution gjennom Bloomberg Transaction Cost 
Analysis(BTCA).  Dette er et system som SAM har kjøpt fra Bloomberg for denne analysen.  
Systemet er helintegrert i Bloomberg systemet som gjør at det har tilgang til all data i 
forbindelse med ordreutførelse. 

Rapporter genereres minst hvert kvartal og inkluderer minst følgende: 

• En oversikt over hvilke markedsplasser som er benyttet, herunder andel av ordre 
handlet i dark og lit pools 
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• En oversikt over kvaliteten på ordreutførelsen målt mot vwap i ordreperioden, samt 
mot kurs ved ordrens start 

• En oversikt over motparter benyttet samt kurtasje allokert til disse i 
rapportperioden 

• Alle detaljer rundt hver enkelt ordre 

Rapport genereres og lagres på varig medium.   

 

8. VARIGHET 

Denne rutinen gjelder fra konsesjon blir tildelt og inntil den eventuelt erstattes med en ny.  
Rutinen skal evalueres og kontrolleres årlig.  En bekreftelse skal gis til styret at dette er 
gjort. 
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Vedlegg 1:  Megleroversikt 

 

Megler Aksjeinstrumenter Renteinstrumenter Valuta Derivater 

Arctic 
Securities 

X X   

ABG Sundal X X   

Carnegie X X   

CLSA X    

Danske Bank X X X  

DNB X X  X 

Exane BNP X    

Fearnley X X   

Fondsfinans X    

Kepler 
Chevreaux 

X    

Nordea X X X  

Norne  X   

Pareto X X   

Clarkson Platou X X   

RP Martin AB  X   

SEB X X   

Handelsbanken X    

Swedbank  X X  

UBS X    
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