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TIN Ny Teknik
§1 Fonden

Fondens namn är TIN Ny Teknik (”Fonden”)
Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om
värdepappersfonder (LVF).
En värdepappersfond bildas genom kapitaltillskott från
allmänheten. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna
gemensamt. Andelarna i en andelsklass medför lika rätt till den
egendom som ingår i fonden.
En värdepappersfond är inte en juridisk person och kan inte
förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som
ingår i en värdepappersfond får inte utmätas och andelsägarna
svarar inte för förpliktelser som avser en värdepappersfond.
Fondbolaget (se § 2) företräder andelsägarna i alla frågor som
rör värdepappersfonden.
Fonden har följande andelsklasser:
A – SEK, allmän klass,
B – SEK, institutionell klass,
C – EUR, institutionell klass,
D – SEK, klass med villkor för distribution,
E – EUR, allmän klass,
F – NOK, allmän klass,
G – GBP, allmän klass,
H – USD, institutionell klass.
För de olika andelsklasserna gäller minsta belopp vid första
teckning enligt § 9 samt avgifter och ersättning enligt § 11.
Andelsklassen D är endast öppen för
-

andelsägare som inom ramen för avtal om
investeringstjänst enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller
utländsk reglering investerar i Fonden, under förutsättning
att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal
mellan Fondbolaget och den som tillhandahåller
investeringstjänsten, eller en mellanliggande part i
distributionsledet, som uttryckligen tillåter distribution av
andelsklassen utan att berättiga distributören till ersättning
från Fondbolaget, och för

-

försäkringsföretag som inom ramen för avtal med
försäkringstagare investerar i Fonden, under förutsättning
att, och endast så länge som, det finns ett skriftligt avtal
mellan Fondbolaget och försäkringsföretaget eller en
försäkringsdistributör som uttryckligen tillåter investering i

andelsklassen utan att berättiga försäkringsföretaget eller
försäkringsdistributören till ersättning från Fondbolaget.
Om en investerare inte längre uppfyller villkoren och
förutsättningarna för att vara investerad i en viss andelsklass,
ska Fondbolaget – efter föregående meddelande till den som
anges i Fondens andelsägarregister – flytta investeraren till en
annan andelsklass vars villkor och förutsättningar investeraren
uppfyller.
Om fler än en andelsklass är valbara för en investerare ska
Fondbolaget flytta investeraren till den andelsklass som har
lägst förvaltningsavgift. Fondbolaget ansvarar inte för
eventuellakostnader, avgifter eller förluster som investerare
drabbas av till följd av en sådan flytt, inklusive eventuella
skattekonsekvenser.

§2 Fondbolag

Fondbolag är Teknik Innovation Norden Fonder AB,
organisationsnummer 559190-9600 (”Fondbolaget”).

§3 Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för Fonden är Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081,
(”Förvaringsinstitutet”).
Förvaringsinstitutet ska verkställa Fondbolagets beslut
avseende Fonden samt ta emot och förvara Fondens
tillgångar. Förvaringsinstitutet ska dessutom kontrollera att de
beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat, såsom
värdering, inlösen och teckning av fondandelar, sker i enlighet
med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§4 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond med inriktning mot Nordiska
teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av
högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas
av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller
annans räkning.
Fonden har som målsättning att genom ovan nämnda
inriktning långsiktigt, över minst fem år, överträffa sitt
jämförelseindex. Fondens jämförelseindex består av Nordiska
småbolagsaktier. Jämförelseindex framgår av Fondens
informationsbroschyr.
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§5 Fondens placeringsinriktning

Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar
och på konto i kreditinstitut med de begränsningar som
framgår av dessa fondbestämmelser och lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.
Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och
aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av
teknikbolag såsom:
-

bolag med digitala produkter och digitala tjänster;
bolag som möjliggör för digital interaktivitet;
bolag vars produkter och tjänster har ett högt
teknikinnehåll; samt bolag vars verksamhet kännetecknas
av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller
annans räkning.

Ovan nämnda bolag verkar inom branscher som:
-

Informationsteknik,
Telekommunikation,
Mjukvara,
Läkemedel/medicinteknik,
Life science,
Miljöteknik,
Industriteknik, och
Digitala varumärken/tjänster.

Denna gräns kan tillfälligt underskridas i samband med större
inflöden eller utflöden i fonden.
Minst 50 procent av Fondens värde ska placeras på reglerade
marknader eller annan marknad som är reglerad och öppen för
allmänheten i Norden.
Upp till 30 procent av Fondens värde får placeras på reglerade
marknader eller annan marknad som är reglerad och öppen för
allmänheten inom övriga EU och EES utanför Norden samt på
motsvarande marknader i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore och USA.
Fonden får placera högst 10 procent av Fondens tillgångar i
fondandelar.
Vid placering i derivatinstrument ska underliggande tillgångar
utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som avses i 5
kap. 12 § LVF.

§6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller
motsvarande marknad utanför EES samt annan marknad,
exempelvis multilaterala handelsplattformar (så kallade
MTF:er), inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för
allmänheten och som omfattas av Fondens
placeringsinriktning.

§7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i
placeringsinriktningen (inklusive OTC-derivat) under

förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför
sig till de tillgångar som anges i 5 kap. 12 § LVF.
Fonden får placera medel i sådana överlåtbara värdepapper
och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.
Fonden får, i enlighet med vad som anges i 25 kap. 21 § i
Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder
(FFFS 2013:9), ge värdepapperslån motsvarande maximalt 20
procent av Fondens värde mot betryggande säkerhet och på
för branschen sedvanliga villkor.

§ 8 Värdering

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de
skulder som avser Fonden.
Fondens tillgångar utgörs av:
- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende Fonden
Fondens skulder utgörs av:
- Ersättning till Fondbolaget
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende Fonden

Vid beräkning av Fondens NAV-kurs sker avrundning till sex
decimaler (avrundning uppåt om sjunde decimalen är fem eller
större, annars nedåt).
Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument och fondandelar som är marknadsnoterade
samt OTC derivat som till sina villkor i allt väsentligt
överensstämmer med derivat (s.k. look-alikes) som är
marknadsnoterade värderas utifrån gällande marknadsvärde,
varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas,
genomsnittet av köpkurs och säljkurs. Saknas även sådan
används indikativ kurs från market maker om sådan finns
utsedd för emittenten. Vad gäller de derivatinstrument som
nämnts ovan utgår värderingen i första hand från de priser
som clearinginstitut erhåller från de reglerade marknaderna
(settlement priser) och i andra hand genomsnittet av köpkurs
och säljkurs, då senaste betalkurs kan avvika väsentligt från
bedömt marknadsvärde om underliggande finansiellt
instrument har stigit eller sjunkit i värde efter tidpunkten för
senaste avslut i derivatinstrumentet. Om nu angivna kurser
saknas eller om kurserna enligt Fondbolaget är uppenbart
missvisande, ska Fondbolaget fastställa värdet på objektiva
grunder bland annat genom värderingsmodeller såsom
exempelvis Black & Scholes och Black 76.
Marknadsvärdering av fondandelar ska baseras på
rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det
rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum
då Fondens värde fastställs enligt nedanstående. Om
Fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande ska
Fondbolaget uppskatta värdet på objektiva grunder.
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För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
som inte är marknadsnoterade, dvs. sådana överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5
kap. 5 § LVF, fastställs marknadsvärdet på objektiva grunder
enligt särskild värdering som baseras på uppgifter om senaste
betalkurs eller genomsnittet av köpkurs och säljkurs eller
indikativ kurs från market-maker om sådan finns utsedd för
emittenten. Om sådan uppgift inte finns eller av Fondbolaget
inte bedöms som tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom
erhållande av information från oberoende marknadsaktörer
eller andra externa oberoende källor
Beträffande sådana OTC-derivat som inte är s.k. look-alikes
fastställs värdet på objektiva grunder bland annat genom
värderingsmodeller såsom exempelvis Black & Scholes och
Black 76 och genom erhållande av information från oberoende
marknadsaktörer eller andra oberoende källor.
Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass är
andelsklassens värde delat med antalet utelöpande
fondandelar i den aktuella andelsklassen, med beaktande av de
villkor som är förenade med respektive andelsklass. Beräkning
av fondvärdet och fondandelarna sker varje bankdag.

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

Fondandelar utges av Fondbolaget. Vid utfärdande av
fondandelar sker avrundning till sex decimaler (avrundning
uppåt om sjunde decimalen är fem eller större, annars nedåt).
Fonden är normalt öppen för teckning och inlösen av
fondandelar varje bankdag vilket sker genom Fondbolaget eller
via dess ombud. Fonden är dock ej öppen för teckning och
inlösen sådana bankdagar då värdering enligt § 8 av Fondens
tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer
fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de
marknadsplatser som Fondens handel sker på helt eller delvis
är stängda.
Bestämmelser om avgifter i samband med teckning och
inlösen framgår av § 11.
Anmälan om teckning ska ske på särskild blankett som
tillhandahålls av Fondbolaget eller dess ombud. Andelsägaren
ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, att korrekt
bankkontonummer har angetts, att övriga handlingar som
Fondbolaget kräver har tillställts Fondbolaget eller till den som
Fondbolaget anvisar, samt att likvid för fondandelarna
inbetalts till angivet bankkonto eller bankgirokonto.
Begäran om inlösen av fondandelar ska ske skriftligen på
särskild blankett som tillhandahålls av Fondbolaget eller dess
ombud eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia.
Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigen
undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts samt
att övriga handlingar som Fondbolaget kräver har tillställts
Fondbolaget eller den som Fondbolaget anvisar.
Begäran om teckning eller inlösen verkställs till den kurs som
fastställs bankdagen då begäran om teckning eller inlösen
inkommit. Senaste tidpunkt (brytpunkt) för när begäran om
teckning eller inlösen ska vara Fondbolaget tillhanda för att
verkställas avsedd dag framgår av informationsbroschyren.

Inkommer begäran vid senare tidpunkt ska Fondbolaget
verkställa begäran nästkommande bankdag.
Begäran om teckning respektive inlösen av fondandelar får
återkallas endast om Fondbolaget medger det.
För en begäran om teckning respektive inlösen som inkommer
till Fondbolaget när Fonden är stängd för teckning och inlösen
fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag.
Teckning eller inlösen av fondandel sker till en för
fondandelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och
inlösen okänd kurs.
Uppgift om fondandelsvärdet finns tillgänglig hos Fondbolaget
senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet
fastställt enligt ovan. Fondandelsvärdet offentliggörs av
Fondbolaget på dess hemsida.
Fondandel ska inlösas på inlösendagen om medel finns
tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas
genom försäljning av Fondens egendom och inlösen
verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning
väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen,
får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta
med försäljningen.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass A är
100 SEK.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass B är
10 000 000 SEK.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass C är
1 000 000 EUR.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass D är
100 SEK.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass E är
10 EUR.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass F är
100 NOK.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass G är
10 GBP.
Minsta belopp vid första teckning i andelsklass H är 1 000 000
USD.
Andelsklass D är förbehållen investerare som tecknar andelar
via distributörer som i enlighet med avtal med Fondbolaget,
inte tar emot distributionsersättning från Fondbolaget och
som, när distributören tillhandahåller investeringstjänster till
sina kunder, i samband med vilka andel tecknas, tar betalt
direkt av kunden. En förutsättning för att få investera i
andelsklass D är att innehavet är registrerat på ett eller flera
konton i distributörens namn för kunds räkning
(förvaltarregistrering).
3 (5)

§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för teckning 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.

Om fondandel innehafts i kortare tid än 30 dagar kan en avgift
för korttidshandel tas ut med ett belopp motsvarande högst 2
% av värdet av de inlösta andelarna, dock lägst 50 kronor.
Denna avgift tillfaller Fonden.

§ 11 Avgifter och ersättning

De avgifter som gäller vid var tid framgår av
informationsbroschyren och faktabladet.

Ur Fondens medel ska ersättning betalas till Fondbolaget för
Fondens förvaltning. Ersättningen inkluderar kostnader för
förvaltning, marknadsföring, förvaring, analys, administration,
bokföring, registerhållning, tillsyn och revision.
Transaktionskostnader som bl.a. courtage, skatter, leverans
och övriga kostnader med anledning av Fondens tillgångar
samt köp och försäljning av dessa ska betalas av Fonden.
Vidare får fonden belastas med sådana kostnader för analys
som kan belastas andelsägarna med stöd av bestämmelsen i
21 kap 1 § andra punkten FFFS 2013:9.
Ersättningen får högst uppgå till:
Andelsklass A, E-G: 1.65% per år av Fondens värde.
Andelsklass B-D: 1.00% per år av Fondens värde.
Andelsklass H: 1.55% per år av Fondens värde.

Resultatbaserad avgift
Resultatbaserad avgift utgår endast för andelsklass H om
högst 20% av den avkastning som överstiger
jämförelseindexet (avkastningströskel), enligt nedan.
Den resultatbaserade avgiften beräknas enligt en kollektiv
modell. Detta betyder att samtliga fondandelsägare betalar lika
mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift en
given månad. Den resultatbaserade avgiften betalas ur fonden
dagligen efter det att den fasta avgiften dragits av.
Ersättningen avrundas nedåt till närmaste hela krontal.
Den resultatbaserade avgiften utgår endast då fondens relativa
värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens
avkastningströskel. Fondens avkastningströskel definieras som
US Treasure Bills 3 m +5 % och mätperioden för
avkastningströskeln sker dagligen.
Den resultatbaserade avgiften uppgår till 20% av
överavkastningen, dvs den del av fondens värdeutveckling som
överstiger avkastningströskeln. Det finns således inget tak för
avgiftens storlek utan denna kommer vara avhängig
andelskursens utveckling. Fonden tillämpar ”High watermark”
vilket innebär att om avkastningen under en dag uppvisar en
underavkastning jämfört med avkastningströskeln och det
under följande dag uppstår en positiv avkastning, ska ingen
resultatbaserad avgift utgå förrän tidigare underavkastning
(skillnaden mellan uppnådd avkastning och
avkastningströskeln) kompenserats för. Om en
fondandelsägare löser in sina andelar när fondandelsägaren har
en ackumulerad underavkastning erhåller inte
fondandelsägaren återbetalning vid utträdet.
Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del och belastar
Fondens värde vid varje NAV-beräkning.

§ 12 Utdelning

Fonden är inte utdelande.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av
fondbestämmelserna

Fondbolaget ska upprätta årsberättelse och
halvårsredogörelse. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt
skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos Fondbolaget
och Förvaringsinstitutet inom fyra respektive två månader
efter rapportperiodens utgång. Fondbolaget ska i samband
med utskick av årsbesked tillfråga andelsägarna om de vill ha
årsberättelse och halvårsredogörelse sig tillskickade.
Ändring av fondbestämmelser får endast ske genom beslut av
Fondbolagets styrelse, och ska underställas
Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut godkänts
ska det hållas tillgängligt hos Fondbolaget och
Förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt
Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning

Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i Fonden.
Vid pantsättning ska fondandelsägaren eller företrädare för
denne skriftligen underrätta Fondbolaget härom. Sådan
underrättelse kan även lämnas av panthavare om denne
samtidigt företer pantförskrivningen. Av underrättelsen ska
framgå:
- vem som är panthavare, och
- vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.
Fondbolaget ska anteckna pantsättningen i registret över
fondandelsägare samt skriftligen underrätta fondandelsägaren
om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör
när panthavaren skriftligen meddelat Fondbolaget härom.
Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för
registreringen om maximalt 1 000 kr.
Överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till
Fondbolaget. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen
undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska innehålla uppgift
om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel
förutsätter att Fondbolaget lämnar samtycke. Samtycke kan
ges under förutsättning att den nya andelsägaren genomgått
sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte
bedömts vara olämplig som kund.
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§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för
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 Fondbolaget eller
Förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte
ersättas av Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet, om de varit
normalt aktsamma.
Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall
ansvariga för indirekt skada. Inte heller ansvarar Fondbolaget
eller Förvaringsinstitutet för skada som orsakats av att
andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift
eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas
andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som
Fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade
samt att Fondbolaget underrättas om ändringar beträffande
lämnade uppgifter.
För det fall Förvaringsinstitutet eller en Depåbank har förlorat
Finansiella instrument som depåförvaras hos
Förvaringsinstitutet eller en Depåbank, ska Förvaringsinstitutet
utan onödigt dröjsmål återlämna Finansiella instrument av
samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till
Fondbolaget 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 kontroll och vars konsekvenser
var omöjliga att undvika 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 detta
stycke, om inte Förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av
oaktsamhet orsakat sådan annan skada. Förvaringsinstitutet
svarar inte heller för sådan annan skada om omständigheter
som anges i detta stycke föreligger.

beträffande värdepapper.
Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att
helt eller delvis verkställa åtgärd enligt avtal på grund av
omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas tills
dess hindret upphört. Om Fondbolaget eller
Förvaringsinstitutet till följd av en sådan omständighet är
förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska
Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet respektive andelsägaren
inte vara skyldigt/skyldig att erlägga dröjsmålsränta.
Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga
dröjsmålsränta gäller även om förvaltaren med tillämpning av §
10 tillfälligt skjuter upp tidpunkten för värdering, teckning
respektive inlösen av fondandelar. Om ränta är utfäst, ska
Förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde
på förfallodagen. Är Förvaringsinstitutet till följd av
omständighet som anges i tredje stycket förhindrat att ta emot
betalning för Fonden, har Förvaringsinstitutet för den tid
under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de
villkor som gällde på förfallodagen.
Att andelsägare oaktat vad som framgår ovan i vissa fall ändå
är berättigade till skadestånd kan följa av 2 kap. 21 § och 3
kap. 14-16 §§ i LVF.

Fondbolaget och Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som
orsakats av- svensk eller utländsk - börs eller annan
marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra
som tillhandahåller motsvarande tjänster, och – såvitt avser
andra skador än de som anges i första stycket – inte heller för
skada som orsakats av Depåbank eller annan uppdragstagare
som Förvaringsinstitutet med vederbörlig skicklighet,
aktsamhet och omsorg anlitat och regelbundet övervakar, eller
som anvisats av Fondbolaget. Förvaringsinstitutet svarar inte
för skada som orsakats av att nu nämnda organisationer eller
uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende
förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar
emellertid inte Förvaringsinstitutet dess ansvar för förluster
och annan skada enligt lagen om värdepappersfonder.
Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada
som uppkommer för, andelsägare i Fond, Fond eller annan i
anledning av förfogande-inskränkning som kan komma
tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet
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