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1. HOVEDPRINSIPP 

Denne rutinen er utarbeidet for å sikre i) at selskapet håndterer potensielle 
interessekonflikter på en måte som er forsvarlig og i samsvar med reglene i lov om 
verdipapirfond av 25. november 2011 § 2-11 tredje ledd samt Verdipapirfondforskriften 
av 21. desember 2011 vedrørende god forretningsskikk, Jf, §§ 2-20 til og med 2-23 sikre 
ii) at selskapet etterlever 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, samt lov 29. juni 2007 nr. 75 om 
verdipapirhandel § 9-11 (1) nr. 2 jfr. § 10-10 og verdipapirforskriften § 9-24. 

Et forvaltningsselskap skal være organisert på en slik måte at risikoen for 
interessekonflikt mellom foretaket og konsernselskaper, foretaket og dets kunder, 
mellom to kunder, mellom en kunde og et verdipapirfond eller to verdipapirfond 
begrenses til et minimum. 

Selskapet har ikke tilknyttede agenter. Selskapet har heller ikke utkontraktert 
investeringstjenester. Selskapets investeringstjenester utføres utelukkende av Selskapets 
egne ansatte. Oversikten over tilknyttede personer er utformet på bakgrunn av dette. En 
tilknyttet person er et styremedlem i Selskapet eller del av ledelsen i Selskapet; eller en 
ansatt i Selskapet som er direkte involvert i forvaltningen av porteføljer; eller en person 
direkte eller indirekte tilknyttet til Selskapet i form av kontroll.  Se liste over tilknyttede 
personer i vedlegg 1. Mulige interessekonflikter mellom Selskapet og kunder, og mellom 
Selskapets ansatte og kunder og mellom Selskapet og Selskapets ansatte er også 
behandlet i Selskapets etiske retningslinjer samt i rutine for ansattes egenhandel.  

2. IDENTIFIKASJON AV INTERESSEKONFLIKTER 

Interessekonflikter mellom kunder kan oppstå der det er risiko for underoppfyllelse av 
kundenes ordre, samt i tilfeller der ikke alle kundenes ordre kan forventes utført til lik 
kurs. Interessekonflikter kan også tenkes å oppstå i forbindelse med informasjon om 
produkt eller tjeneste til kunde og ved pantsetting av fellesdepoter. Interessekonflikter 
kan også tenkes å oppstå mellom andelseiere der markedssituasjonen tilsier at større 
netto innløsninger ikke kan møtes uten at sammensetningen av fondets aktiva må antas 
påvirket negativt med hensyn til likviditet og pris. 

Interessekonflikter kan også tenkes å oppstå som følge av at Selskapet eller tilknyttede 
personer  

 vil kunne oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av 
kunden, 

 har en annen interesse enn kunden når det gjelder resultatet av ytelsen av 
investeringstjenesten eller gjennomføringen av transaksjonen,  

 har økonomiske eller andre grunner til å prioritere en annen kundes eller andre 
grupper av kunders interesser foran kundens interesser 

 driver samme type virksomhet som kunden, eller 
 vil motta godtgjørelse for ytelsen av investeringstjenesten overfor kunden fra 

annen person enn kunden i form av penger, varer eller tjenester utover standard 
provisjon for tjenesten. 

Rutinenavn: Rutine for interessekonflikter Rutine-ID: FAM-17 

Rutineansvarlig: Leder Compliance SAM Gjeldende fra: Konsesjonstildeling 
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Interessekonflikter kan også tenkes å oppstå som følge av at Selskapet er en del av en 
gruppe, som for eksempel  

 Stor andel av verdipapirhandel mot foretak i samme gruppe uten adekvat og 
forretningsmessig begrunnelse 

 Informasjonsflyt mellom Selskapet og andre avdelinger/konsernselskaper  
 Tilgang til analyser/rapporter før andre kunder 

 

3. OVERORDNEDE INTERESSEKONFLIKTER OG HÅNDTERING AV DISSE 

 
Ressursfordeling innenfor selskapet 
Fordelingen av ressurser innenfor selskapet, for eksempel personal, kan innebære en 
konflikt mellom ulike interesser, for eksempel mellom ulike forvaltningsoppdrag 
 
Ansvarlig sjef skal i forhold til arbeidsinstruks tilse at ressurser allokeres på et slikt sett 
at interessekonflikten håndteres. 
 
Variabel godtgjørelse 
Avhengig av hvordan avtalen om variable godtgjørelse er utformet kan en forvalter som 
forvalter flere fond velge å prioritere et fond fremfor et annet 
 
Avtalen om variabel godtgjørelse er utformet for om mulig å unnvike interessekonflikter.  
Strukturen for godtgjørelse samt utfallet for den enkelte forvalter er i samsvar med 
konsernets retningslinjer for godtgjørelse som er i overensstemmelse med reglene for 
godtgjørelse i finansinstitusjoner. Variabel godtgjørelse er i all hovedsak uten tilknytning 
til avkastningen i fondene.  
 
Incitamenter/Soft Commissions 
Ved handel i verdipapirer for fondenes egen regning kan Selskapet tilbys varer og 
tjenester som ikke har direkte sammenheng med transaksjonsutførelsen.  Kostnader for 
disse varer og tjenester kan dermed indirekte belastes fondene. 
 
Selskapet tar ikke imot noen varer og tjenester fra motpart, eller tredje part, utover 
utførelse av transaksjoner for fondenes regning.  Dette inkluderer dog ikke slikt som er 
relatert til selve utførelsen av transaksjoner, for eksempel analyse, og som er ment å 
høyne kvaliteten i forvaltningsvirksomheten og ikke hindrer Selskapet i å agere i 
andelseiernes interesse.   
 
Forvaltningsavgift ved plasseringer i egne fond 
Interessekonflikter kan oppstå når fondene plasserer i Selskapets egne fond ettersom 
forvaltningsavgifter da kan tas ut i både over- og underliggende fond. 
 
Selskapet tar ikke forvaltningsavgift ved plassering i egne fond. 
 
Valg av motpart 
Selskapet kan for eksempel velge Banken som motpart ved handel for fondene og de 
øvrige forvaltningsoppdragene, for å tilgodese banken. 
 
Selskapet har interne regler for beste resultat(Best Execution) som ligger til grunn ved 
valg av motparter.  Selskapet gjør en årlig vurdering av samtlige motparter, for å 
forsikre om at transaksjoner skjer i henhold til kundenes interesser og for at de skal få 
beste mulige resultat. 
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Utlån av verdipapirer 
Om utlån av verdipapirer skjer til Banken finnes det en risk at utlånet ikke skjer på 
markedsmessige vilkår. 
 
For tiden er det ikke utlån av verdipapirer i fondene.  Dersom det blir aktuelt, skal det 
være en avtale mellom partene til markedsmessige vilkår. 
 
Outsourcing 
Selskapet kan ved outsourcing til et annet selskap innen Swedbank gi avkall på 
kvaliteten på den utførte tjenesten, hvilket kan påvirke andelseiere negativt. 
 
Alle outsourcingsavtaler er avtalefestet i skriftlige avtaler.  Selskapet vil forsikre seg om 
at kvaliteten er tilfredsstillende gjennom løpende oppfølging.  Selskapet kan si opp 
avtalen på kort varsel.   
 
Transaksjoner med nærstående 
Det kan i unntakstilfelle finnes situasjoner der det skjer transaksjoner mellom fondene og 
nærstående selskap. 
 
I henhold til vphl. § 8-2(4) kan ansatte i forvaltningsselskap ikke handle finansielle 
instrumenter med arbeidsgiver eller fondene denne forvalter- med unntak for at de kan 
erverve andeler i fondene som forvaltes.  FAM har egenhandelsrutine som forhindrer slik 
handel med nærstående. 
 
Sammenlegging og fordeling av ordre 
Fordeling av ordre skulle kunne medføre at visse porteføljer begunstiges på bekostning 
av andre, om det ikke finnes fordeling før ordreinnleggelsen finner sted eller om 
fordelingen endres etter ordreinnleggelse. 
 
Selskapet har interne regler for aggregering og fordeling av ordre.  Alle ordre skal legges 
inn elektronisk i Bloomberg handelssystem og fordeles før de legges inn.  Dersom det da 
oppstår prisforskjeller vil det da være fordi ordrene kommer til markedet på ulike 
tidspunkt.  Det er tilfeldig hvilken ordre som kommer først eller sist til markedet og dette 
skulle således ikke bety noe for prisen på eksekveringen av ordren.  
 
Internhandler 
Internhandler mellom fondene skulle kunne medføre at ett fond begunstiges på 
bekostning av et annet om handlene ikke gjennomføres til markedsmessige vilkår. 
 
Handler mellom fondene gjennomføres i markedet for å sikre markedsmessige vilkår og 
gjennomlysing. Ved internhandler i rentefondene så vurderes prisen alltid av megler som 
tredjepart. 
 
Cut-off tider/market timing 
Ingen kunde får begunstiges på en annens bekostning gjennom at for eksempel tillates å 
inngi ordre etter cut-off tid i fondet.  Dersom kunden bekrefter før kl 0900 at det 
kommer en ordre, men av ulike årsaker ikke får levert ordren før kl 0900, vil vi godta 
ordren og ordren vil få samme dags NAV. 
 
Samtlige fond har en bestemt cut-off tid og ordre utføres ikke til den dagens andelskurs 
om den innkommer etter cut-off tid.   
 
Inhabilitet 
Om en ansatt agerer ut ifra en egeninteresse, eller på noe annet sett ikke er upartisk i 
forhold til det arbeid som utføres for eksempel på grunn av en personlig relasjon eller en 
økonomisk relasjon til en kunde, leverandør eller kollega kan en interessekonflikt oppstå. 
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Selskapet forholder seg til Etiske normer fra Norges Fondsmeglerforbund som har 
detaljerte retningslinjer når det gjelder forholdet til kunder. 
 
Gaver og lignende 
En ansatt kan la seg påvirke å prioritere visse interesser framfor andre dersom denne har 
tatt imot en gave eller lignende fra en kunde. 
 
Selskapet følger Swedbanks regler i forhold til beløpsgrensene som sier at maks verdi 
gaver til ansatte er kr 1,000 i løpet av et år.  
 
 
Ansattes egenhandel 
Om den ansatte utfører handler i finansielle instrumenter for egen regning og ved 
handelen utnytter utilbørlig tilegnet informasjon, eller handler i stort omfang, kan dette 
medføre negative konsekvenser for kundene. 
 
Selskapet har egne regler for egenhandel.  Samtlige ansatte søker om tillatelse til å 
handle instrumenter, og handel tillates ikke dersom et av fondene handler i samme 
instrument.  Handlene rapporteres umiddelbart og listeføres.  
 
Bisysler 
Om en ansatt tar på seg oppdrag ved siden av sin stilling kan dette så tvil om den 
ansattes upartiskhet i utførelsen av oppgaver.  Oppdraget kan også være av en slik 
omfang at den ansatte ikke kan egne nok tid til sine oppgaver for Selskapet. 
 
Alle ansatte må forhåndsrapportere sine bisysler til compliance og få disse godkjent. De 
blir vurdert i henhold til lovgivningen og interne regler for dette og alle verv listeføres. 
Søknad om verv som fondene i FAM handler i eller kan komme til å handle i, skal normalt 
ikke godkjennes.    
 

4. ORGANISATORISKE TILTAK  

Selskapet er fysisk og organisatorisk adskilt fra andre selskaper i gruppen. 

Alle tilknyttede personer skal gi administrerende direktør opplysninger om selskaper de 
har eierandeler eller andre interesser i. Administrerende direktør skal avgjøre om det 
foreligger omstendigheter hos den enkelte tilknyttede person som tilsier at det er fare for 
interessekonflikter med enkeltkunder, med Selskapet eller i særskilte prosjekter som 
nevnt i pkt. 2.  

Administrerende direktør skal også avgjøre om det foreligger omstendigheter hos 
Selskapet som tilsier at det er fare for interessekonflikter mellom Selskapet og 
enkeltkunder. 

I den utstrekning det identifiseres interessekonflikter mellom tilknyttede personer og 
enkeltkunder skal den aktuelle tilknyttede person så langt mulig unngå deltakelse overfor 
den aktuelle kunde eller i det aktuelle prosjekt. 

Dersom interessekonflikt ikke kan unngås skal den aktuelle tilknyttede personen sette 
kundens interesser foran egne interesser. Det samme skal gjelde dersom det 
identifiseres interessekonflikter mellom Selskapet og kunder. 

Tilknyttede personer skal alltid sette Selskapets interesser foran egne interesser.  
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5. HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER I NÆRMERE ANGITTE SITUASJONER 

5.1 Innleggelse av ordre 

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 vøre håndtert av forskjellige 
roboter. 

For aktiv forvaltningskunder kan ordre legges inn i Selskapets navn.  

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. 

5.2 Underoppfyllelse av ordre 

Dersom det kjøpes inn finansielle instrumenter for flere kunder og ordren ikke blir fullt 
oppfylt, skal underoppfyllelsen fordeles etter på forhånd fastsatte objektive kriterier hvor 
ingen kundes interesser skal veie tyngre enn andre kunders interesse. 
Fordelingsnøkkelen skal godkjennes av compliance officer. Eventuelle etterfølgende avvik 
fra fordelingsnøkkelen skal bare skje dersom dette kan skje uten at den enkelte kunde 
kan anses forfordelt, og krever forhåndsgodkjenning av compliance officer. Den normale 
fordelingen vil være pro rata, men det kan tenkes andre varianter dersom for eksempel 
en porteføljes andel blir så liten at den ikke representerer en hensiktsmessig investering. 

5.3 Overføring av finansielle instrumenter mellom porteføljer 

Overføring av finansielle instrumenter direkte mellom porteføljer skal bare skje dersom 
overføringen anses å være i samtlige berørte porteføljers beste interesse. 

Unoterte finansielle instrumenter kan ikke overføres direkte mellom porteføljer, med 
mindre det foreligger en ekstern, objektivt verifiserbar, relevant kurs. Selskapet skal 
oppbevare dokumentasjon vedrørende anvendt kurs i minst tre år. Omsetning skal alltid 
gjøres gjennom megler med sluttseddel og meglers prisfastsetting som meldes børs. 

Noterte finansielle instrumenter kan bare overføres direkte mellom porteføljer dersom 
det foreligger en pålitelig markedskurs i instrumentet. Overføringskurs skal tilstrebes å 
ligge i spread mellom kjøps- og salgskurs, slik at begge porteføljer får tilnærmet samme 
fordel av at transaksjonen gjøres internt. 

5.4 Interessekonflikter mellom andelseiere 

Ved mulig interessekonflikt mellom andelseiere som følge av at markedsforholdene 
vanskeliggjør gjennomføring av netto innløsninger uten at fondets kvalitet forringes skal 
Selskapet vurdere å søke suspensjon av fondet. 
 

5.5 Oppfølging og kontroll 

Daglig leder skal løpende følge opp kundenes investeringer for å kontrollere at 
retningslinjene i dette avsnitt overholdes. 

Selskapet skal føre løpende oversikt over de situasjoner hvor det kan oppstå, eller har 
oppstått interessekonflikter som innebærer en reell risiko for skade på en eller flere 
kunders interesser. 
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5. Representasjon på generalforsamlinger og liknende 

Eventuell adgang for Selskapet å avgi stemme på vegne av aktiv forvaltningskunder skal 
avtales i hvert enkelt tilfelle. I den utstrekning kunder kan antas å ha ulike taktiske 
interesser i forbindelse med stemmegivning, evt. der kunders interesser ikke 
sammenfaller med tilknyttede personers eller Selskapets interesser, skal selskapet avstå 
fra å motta fullmakt om å stemme for kunde. 

6. INFORMASJON TIL KUNDE 
 
Kunder skal motta en kortfattet, skriftlig redegjørelse av selskapets rutiner for 
håndtering av interessekonflikter ved inngåelse av kundeforholdet, samt adgangen til å 
be om en mer detaljert beskrivelse. Slik redegjørelse kan gis i aktiv forvaltningsavtale.  

Dersom gjennomføring av ovennevnte tiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en 
betryggende ivaretakelse av kundens interesser, generelt eller i særskilte tilfeller, skal 
kunden(e) informeres skriftlig om dette. Beskrivelsen skal være tilstrekkelig detaljert til 
at kunden kan foreta en begrunnet vurdering av interessekonflikten. 

Selskapet skal føre oversikt over de tjenester/produkter hvor det kan oppstå, eller har 
oppstått interessekonflikter som innebærer en reell risiko for skade på en eller flere 
kunders interesser.  

7. INFORMASJONSSPERRER 

Selskapet er fysisk og organisatorisk adskilt fra andre selskaper i gruppen. 

Selskapet vil normalt ikke håndtere kurssensitiv informasjon, annet enn når forvalter 
aksepterer å bli satt i innsideposisjon i forbindelse med bookbuilding-prosesser. I henhold 
til Selskapets rutine for informasjonshåndtering pålegges alle forvaltere et handleforbud 
av compliance-ansvarlig i det aktuelle verdipapiret inntil informasjonen er utlignet.   
 
Selskapet yter heller ikke tjenester som krever at det opprettes innbyrdes 
informasjonssperrer. Ved en eventuell endring av Selskapets tjenestespekter vil det bli 
vurdert om det er behov for å innføre slike sperrer. 

8. VARIGHET 

Disse rutinene gjelder fra konsesjonen tildeles inntil de eventuelt blir erstattet av nye 
rutiner. 
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Vedlegg 1: Tilknyttede personer 

 

Erik Haugland- CEO 

Tom Tusvik-COO 

Martin Mølsæter-Forvalter 

Tor Vinje-Forvalter 

Henry Grepstad-Forvalter 

Tom Lien-Back Office 

Petter Davidsen-Sales 

Nicolas Salbu-Analyst 

 

 

 


