
AKTA 

Reglur Akta sjóða hf. 
vegna 

Akta Stokks  

1. gr. 
Heiti sjóðsins 

Heiti sjoðsins er Akta Stoldcur. 
Kennitala sjóðsins er 640317-9810. 
Rekstrarfélag sjóðsins er Akta sjoðir hf., kt. 430713-0940, Borgartími 25, 105 Reykjavik. 
Akta Stolckur er ijárfestingarsjóòur og starfar sky. lögum nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 
og fagárfestasjóði. Akta Stoldcur starfar óskiptur og hefur ekki heimild til markaðssetningar I öðrum 
ríkjum en á islandi. Akta Stoklcur ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. 

2. gr. 
Fjárfestingarstefna sjelðsins 

Akta sjóðir hf hafa afrnarkað fjárfestingarstefnu fjárfestingarsjóðsins. Fjárfestingarstefnan felur I sér P.Tr 
áherslur sem stjórn Akta sjóða hf. telur rétt að leggja til grundvallar I fjárfesting-um sjóðsins. 

Markmið með dtgáfu Akta Stokks er að fjárfesta einkum I hlutabréfum íslenslcra hlutafélaga og félaga með 
starfsemi á islandi, sem skráð em I Nasdaq OMX Nordic Iceland, First North markaðstorgi eða annarri 
viðurkenndri kauphöll. Akta Stoklcur fjárfestir Pannig að lágmarki 25% og að hámarki 100% eigna sinna I 
hlutabréfum skráðum I Nasdaq 01VIX Nordic Iceland eða First North markaðstorgi. 

Akta Stoldcur hefur einnig heimildir til að fjárfesta alit að 25% af eignum sjöðsins I 6skráðum Islenslcum 
verðbréfum sky. 31. gr., sbr. 3.mgr. 59. gr.laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjöði og 
fagfjárfestasjóði en fjárfesting sjoðsins I óskráðum hlutabréfum ems irtgefanda má ekki fara yfir 10% af 
eignum sjóðsins. 

Þá hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta 0-75% af eignum sjOðsins I skuldabréfum og víxlum með ábyrgð 
íslenska ríkisins. Fjármálaeftirlitið hefur veitt sjóðnum heimild sky. 38. gr. laga nr. 128/2011 til að binda 
alit að 75% af eignum sjóðsins I skuldabréfum og vbclum með ábyrgð íslenska n'kisins. Í slikum tilvilcum 
slculu ijárfestingar sjóðsins dreifast á að mirmsta kosti sex mismunandi verðbréfautgáfur og má. fjárfesting 
I einni og sömu verðbréfantgáfu eldd nema hærri fjárha:ð en sem svarar til 30% af eignum sjóðsins, 
samrærni vi ð ákvæði 38. gr. laga nr. 128/2011. 

Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til að fjárfesta I slculdabréfum með breytirétti I hlutabréf, utgefnum af 
íslenskum félögum. Viðmiðið er að hlutabréf viðkomandi félags séu skráð I viðurkennda kauphöll en ekki 
slcilyrði. Sjá heimild sjóðsins til fjárfestinga I óslcráðum innlendum hlutabréfum frekar I Pessu samhengi. 

Akta Stoklcur hefur heimild sky. 2.mgr. 59.gr. laga nr. 128/2011 til Pess að fjárfesta I hlutdeildarskírteinum 
annarra sjóða urn sameiginlega fjárfestingu. 

Akta Stolckur hefur heimildir til að binda að hámarlci 20% af eignum sínum I einum utgefanda en alit að 
35% sé urn að rxða verðbréf slcráð I viðurkenndri kauphöll en 10% sé urn óslc.ráð verðbréf að rxða. 

I sammmi við lög nr. 128/2011 hefur sjóðurinn heimild til að binda fé sitt I afleiðum svo fremi sem þxr 
séu innan Peirra ijárfestingatakrnarkana sem um sjoðinn gilda, sbr. einkum 5. og 6. ti. 30. gr., 34. gr., og 
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42. gr. laganna. Maricmið viðskipta með afleiður er annars vegar að draga úr áheettu sjóðsins, s.s. 
endurárfestingaráhættu og vaxtaáhaettu, og hins vegar að framfylgja fjárfestingarstefnu sjóðsins með 
stöðutöku I undirliggjandi fjármálagerningi viðkomandi afleiðu. Sjóðurinn getur nýtt sér kosti framvirkra 
samninga, valrétta eða skiptasamninga. 

Með skipulögðum verðbréfamarkaði, sem sjóðnum er heimilt að fjárfesta á, er átt við skipulegan 
verðbréfamarkað samkvæmt gildandi lögum hverju sinni. 

Alcta Stokkur er fjárfestingarsjóður og takmarkast d. rfestingarheimildir sjóðsins við sundurliðun 
fjárfestinga sky. neðangreindri töflu og fjárfestingarheimildir fjárfestingarsjóða sky. lögum nr. 128/2011. 

Hlutabref skrá6 á Nasdaq OMX Nordic Iceland e6a First North 25-100% 

Hlutabref félaga me6 starfsemi á Mandl en skrá6 i erlenda kauphöll 0-50% 

Oskrá6 innlend hlutabref 0-25% 

Innlán jármálajirirtcekja 0-75% 

Skuldabref ogvixlar me6 ábyrg6 íslenska raisins 0-75% 

Skortstö6ur i hlutabrefum 0-20% 

Hlutdeildarskírteini fagliárfestasj66a 0-20% 

Skuldabrefme6 breytirétti 0-25% 

Afleiour vegna stö6utöku 0-25% 

3. gr. 
Verkefni sjóðsins 

Alcta sjóðir hf., kt. 430713-0940, fer með relcstur sjóðsins I samrxmi við log nr. 128/2011, um 
verðbréfasj óði, fj árfestingarsj ái og fag árfestasj oòi. 

Vörslufyrirtæki sjóðsins samkvæmt 20. gr. laga. 128/2011 er Kvika banki hf, kt. 540502-2930, Borgartúni 
25, 105 Reykjavik. Akta sjóðum hf er óheimilt að skipta um vörslufyrirtæki nema að fengnu sambykki 
Fjármálaeftirlitsins. Sky. 22. gr. laga nr. 128/2011 ber vörslufyrirtæki ábyrgð gagnvart rekstrarfélagi og 
eigendum hlutdeildarskirteina vegna tjóns sem beir kunna að verða fyrir og rekja má til ásetnings eða 
gáleysis starfsmanna vörslufyrirtækis við framkvxmd verkefna bess sky. 20. gr. laga nr. 128/2011. 

Hlutverk vörslufélags er m.a. umsjá og varðveisla fjármálagerninga verðbréfasjóðs og eftirlit. 

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 128/2011 skal umsjá og varðveisla ijármálagerninga sjóðs falin vörslufyrirtæki 
sem hlotið hefur viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins. Fjármunum sjóðsins skal haldið aðgeindum frá 
fjármunum vörslufyrirtækis. Vörslufyrirtxlci skal: 

i) Tryggja að sala, útgáfa, endurkaup, innlausn og ógilding hlutdeildarskírteina sjóðsins fan 
fram samkvæmt lögum og reglum sjóðsins. 

ii) Tryggja að innlausnarvirði hlutdeildarskirteina sé reiknað I samraemi við log og reglur 
sj 
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iii) Framfylgja fyrirmxlum Akta sjóða hf. nema þau séu í andstöðu við log og reglur sjóðsins. 
iv) Tryggja að í viðskiptum með eignir sjóðsins sé endurgjald fyrir þxr hint af hendi innan 

eðlilegra tímamarka. 
v) Tryggja að tekjum sjóðsins sé ráðstafað I samrwmi við log og reglur sjóðsins. 

Auk verðbréfavörslu sinnir Kvika banki hf ýmsum öðrum verkefnum I rekstri sjóðsins sky. samningi þar 
um. Samkvæmt 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur rekstrarfélag sjóðsins fengið samþykki Fjármálaeftirlitsins 
fyrir því að dtvista til Kviku banka hf. ýmsum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins, s.s. bólchalds- og 
lögfræðiþjðnustu, þjónustu við viðslciptavini, mati á verðmaati verðbréfa og annarra eigna, innra eftirliti, 
regluvörslu, viðhaldi skráa yfir eigendur hlutdeildarsIcírteina, írtreilcningi innlausnarvirðis, írtgáfu og 
innlausn hlutdeildarsIcírteina, uppgjöri viðskipta, vörslu hlutdeildarskírteina og gagna urn viðskipti, 
axttustýringu og markaðssetningu. Samkveemt 2. mgr. 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur írtvistun á 
framangreindum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins engin áhrif á ábyrgð félagsins gagnvart 
eigendum hlutdeildarskírteina. 

Kvika banki hf er jafnframt söluaðili sjóðsins og annast þjðnustu við þá sem fjárfesta í sjóðnum eða óska 
eftir upplýsingum I tengslum við fyrirhugaða fjárfestingu í sjóðnum og annast milligöngu urn írtgáfu og 
innlausn hlutdeildarskírteina. 

Urn verkefni sjóðsins fer nánar sky. samningum Akta sjóða hf og viðkomandi aðila. 

4. gr. 
Dóknun og kostnaður 

Akta sjóðir hf annast daglegan rekstur Akta Stokks og umsýslu eigna hans I samrxmi við álcvarðanir 
stjórmar Akta sjóða hf. 

Föst þ(51cnun Akta Si óòa hf. fyrir rekstur sjóðsins skal að hámarki nema 2% á an af markaðsverðmmti 
hreinnar eignar sjóðsins meðan hann er starfræktur, en í dag er umsýsluþóknun sjóðsins 1,25%. 
Umsýsluþóknun er reiknuð á ársgrundvelli en er reiknuð daglega inn í gengi sjóðsins. Umsýsluþólcnun er 
greidd mánaðarlega af verðmei írtistandandi hlutdeildarskírteina eða annarri staðfestingu á tilkalli til 
verðbréfaeignar sjóðsins í mánaðarlok. 

Dólcnun Kvilcu banka hf. vegna írtvistaðra verkefna, umsjónar og vörslu fjármálagerninga er innifalin I 
þóknun Akta sjóða hf. 

Kaupgengi, innlausnarvirði og sölugengi hlutdeildarskírteina sjóðsins er reiknað daglega og birt tvisvar I 
mánuði. 

Gengismunur: Gengismunur endurspeglast í mun kaup- og sölugengis á hverjum tíma og er hann í dag 
1,50%. Gengismunur rennur til Akta sjóða hf. og söluaðila sarrikvæmt samningi þeirra á milli. Ekkert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga I sjóðnum. 

Beinn kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu fyrir Akta Stolck, er ekki innifalinn I þóknun 
rekstrarfélagsins og sama á við um kostnað vegna Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélagið áskilur sér jafnframt 
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rat til að krefjast endurgreiðslu kostnaðar svo sem vegna fjármálakerfa, annarra en eignastýringarkerfa, 
kostnaðar vegna áslcriftar að verðbréfavísitölum ef um 1)0 er að rxða, hugbanaðar, endurskoðunar, 
lögfrxðikostnaðar og post- og pappírskostnaðar og annars silks (upptalningin er ekki tæmandi). 

Reglur Alcta Stolcks kveða á urn árangurstengda þóknun I sjóðnum. Súþóknun rennur til Akta sjóða hf. en 
hun reilcnast af daglegri ávöxtun sjóðsins umfram ákveðið viðmið og nemur 20%. Við fitreilcning á 
þóknuninni er tekið mið af mismun hreinnar eignar I upphafi og lok dags að teknu tilliti til kaupa og 
innlausna I sjóðnum og viðmiðs urn ávöxtun. 

Arangurstengda þólcnunin er reiknuð út samIcvæmt eftirfarandi: 

Avöxtun umfram viðmiðt  = (NAVt —NAVto)— (Viðmiðt  — Viðmiðto) 

Skilyrði fyrir árangurstengdri þóknun er að NAVt  > Viðmiðt  Tíminn to miðast við siðustu ársfjórðungsmót 
begar skilyrði til fitgreiðslu árangurstengdrarbóknunar voru uppfyllt. 

Ef það skilyrði er uppfyllt: 

Arangurstengdþóknun = Avöxtun umfram viðmiðt  * 20% 

Viðmið miðast við hliðstxða fjárfestingu sem uppreiknast m.v. hlutabréfavísitölu Nasdaq OMX Nordic 
Iceland, OMXI8GI, OMX Iceland 8 GI, (IS0000018893) sem er birt og álcveðin af Nasdaq OMX Nordic. 
(Bloomberg: OMXI8 <Index>). Ef vísitalan er lögð niður skal miða við sambærilega vísitölu þangað til að 
reglum sjóðsins verður breytt. 

OMXI8GI vísitalan inniheldur hlutabréf átta fyrirtækja skráð á Nasdaq OMX Nordic Iceland sem hvað 
mest viðskipti em með á íslenska markaðnum. Samsetning félaganna átta er endurskoðuð tvisvar sinnum 
á ári. Vísitalan er markaðsvegin og flotleiðrétt. VIsitalan mxlir heildarávöxtun, lie. arðgreiðslur em 
endurárfestar I vísitölunni. 

Arangurstengdþóknun er reiknuð og fterð til skuldar daglega. Dóknunin er þó aðeins gerð upp lbok hvers 
árs*írðurigs nema irmlausn hafi átt sér stað fyrir ársflórðungslok, en þá greiðist þóknunin við irmlausn. 
Greiðsla árangurstengdrar þóknunar er þo skilyrt þvf að gengi sjóðsins sé þá hoerm en síðasta 
ársórðungslega hágildi. Ef gengið er lxgra reiknast elcki árangurstengd þólcnun. 

Arangurstengd þóknun er reiknuð af vörslufyrirtxki sjóðsins. Ytri endurskoðandi rekstrarfélagsins 
staðfestir reikniaðferðir og fitreilcninga. 

A heimasíðu Alcta sjóða, www.aktais er að firma upplýsingar urn gengi sjóða I rekstri félagsins. 

I töflunni hér fyrir neðan má sjál:d kostriaðarliði sem eiga við urn sjóðinn. 
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Sjóður Umsýslubóknun Gengismunur Upphafsþölcnun Árangurs- 
tenging 

Akta Stokkur 1,25% 1,5% 0,0% 
20% 

5. gr. 

Útgáfa hlutdeildarskirteina og innlausn þeirra 
Allir, sem eiga hlutdeild að sjóðnum, eiga sama rétt til eigna og tekna hans í hlutfalli við eign sína. 
Hlutdeildarskftteini verða gefin út af Akta sjóðum hf til beirra sem fá sjóðnum fjármuni til ávöxtunar og 
óska eftir lyví. Hlutdeildarskirteini verða send þeim sem þess óska I ábyrgðarpósti eigi síðar en 30 dögum 
eftir að kaupin eiga sér stað og söluaðili hefur gefið út kvittun, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 128/2011. 
Hlutdeildarskírteini sjóðsins verða einungis seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. Hlutdeildarskírteinin eru 
gefin út af rekstrarfélagi sjóðsins rafrænt hjá Verðbréfaskráningu islands og skráð á nafn eða á safnreikning 
hjá viðkomandi fjármálafyrirtaeki. Urn útgáfuna gilda lög nr. 131/1997, um rafmna eignaskráningu 
verðbréfa, sbr. 4. og 5. mgr. 23. gr. laga nr. 128/2011. Þeir sem þess óska fá I hendur hlutdeildarskírteini, 
sbr. 3. mgr. 23. gr. sömu laga. Viðskipti með hlutdeildarskírteini fara ekki fram á skipulegum 
verðbréfamörkuðum og em hlutdeildarskírteini I Akta Stoldci ví hvorki tekin til viðskipta á Aðalmarkaði 
Nasdaq Iceland eða á öðrum skipulegum verðbréfamörkuðum. 

Hlutdeildarsldrteini sjóðsins skulu innleyst að lcröfu eigenda á þvi kaupgengi sem gildir I dagslok á 
innlausnardegi. Lokunartíminn er U. 12:00 og uppgjör sj óðsins vegna kaupa og sölu miðast við T+2, þ.e.a.s. 
1:lað á sér stað á öðrum bankadegi (dagur sem bankar em almennt opnir I Reykjavik) eftir að fyrirmæli um 
kaup eða sölu hlutdeildarskírteina em komin til sjóðsins. 

Fyrir innlausnarupphæðir sem nema yfir 10% af hreinni eign sjóðsins, ó eldd lægra en 100 m.kr., hafa 
Akta sjóðir hf heimild til að framIcværna innlausn hlutdeildarskírteina að hluta eða öllu leyti með því að 
framselja til hlutdeildarsicírteinishafa verðbréf og fjármálagerninga sjóðsins og aðrar eignir hans í sömu 
hlutföllum og svara til hlutdeildar viðkomandi I sjóðnum (innlausn 	kind"). 

Heimilt er að fresta innlausn hlutdeildarskftteina, maeli sérstakar ástæður með því og hagsmunir eigenda 
hlutdeildarskírteina kreast þess, enda séu skilyrði laga nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 
og fagfjárfestasjóði, uppfyllt. 

6. gr. 
Riðstöfun arðs og annars hagnaðar 

Sjóðurinn er uppsöfnunarsjóður. Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem kunna að myndast af 
fjármálagerningum og öðrum eignum I eigu sjóðsins verður ráðstafað til endurfjárfestinga og 	bætt við 
höfuðstól sjóðsins. 
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7. gr. 
Útreikningur á innlausnarvirði hlutar. 

Gengi Akta Stokks er reiknað daglega. Kaupgengi (innlausnarvirði) hlutdeildarskírteina I sjóðnum er 
markaðsvirði samanlagðra eigna fjárfestingarsjóðsins að frádregnum skuldum hans við innlausn, svo sem 
skuldum við innlánsstofnanir, ógreiddum umsýslu- og stjórnunarkostnaði, árangurstengdri þóknun, 
innheimtukostnaði og áföllnum eða reiknuðum opinberum gjöldum, deilt niður á heildarfjölda frtgefinna og 
óinnleystra hlutdeildarskírteina. Munur á kaupgengi (irmlausnarvirði) og sölugengi (aboðsgengi) er 1,5%. 

Urn fitreilcning á innlausnarvirði og mat á markaðsvirði eigna fer 0 öðru leyti sky. gildandi reglugerð á 
hverjum tíma. 

8. gr. 
Um slit sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf. tekur ákvörðun um slit sjóðsins og samruna hans við aðra sjóði. Astxður sem gmtu 
legið að baki slíkrar ákvörðunar er t.d. ef stxrð sjóðs fer undir lögbundna lágmarksfjárhæð eða ef 
markaðsaðstæður em á þann veg að hagsmunir hlutdeildarskírteinishafa em best varðir með því að slíta 
sjóðnum eða sameina hann öðrum sjóði. 

Tilkynna skal ákvörðun urn samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum urn 
eign þess aðila I sjóðnum. Ákvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tillcynning til 
hlutdeildarskírteinishafa urn samruna skal meðal annars hafa að geyma ákvmði urn skilmála samruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistöku samrunans. Á því tímabili sem líður frá því rekstrarfélagið sendir fit 
tilkynningu og þar til sarnruni sjóðs tekur gildi, slculu hlutdeildarskírteinishafar sem elcki em samþykkir 
hafa txlcifæri til að lcrefjast innlausnar allra hlutdeildarskírteina sinna samkvæmt þeim skilmálum sem gilda 
urn innlausn. 

Tilkynna skal álcvörðun um slit sjóðsins sérhverj urn hlutdeildarskírteinishafa brefleiðis ásamt upplýsingum 
um eign þess aðila I sjóðnum. Álcvörðunin skal eirmig auglýst I dagblaði. Tilkyrming til 
hlutdeildarskírteinishafa um slit skal meðal annars hafa að geyma ákvmði um skilmála slita og tilgreinda 
dagsetningu gildistöku slita. Komi til slita sjóðsins skal Akta sjóðir hf. koma eignum sjóðsins I verð með 
hagsmuni hlutdeildarskírteinishafa I fyrirrnmi og deila niður hreinum afrakstri af slficum slitum, að 
frádregnum öllum kostnaði þeim tengdum, á hlutdeildarskírteinishafa I réttu hlutfalli við fjölda eininga I 
eigu þeirra. Rekstrarfélaginu er heimilt að deila niður eignum sjóðsins I heild eða að hluta til með framsali 
á verðbréfum til hlutdeildarskftteinishafa (in kind), á sanngjarnan hátt. Að þessu loknu skal endurskoðandi 
staðfesta skiptingu eigna. Afrakstur uppgjörs sjóðsins sem enn er ógreiddur eftir lok skiptameðferðar, skal 
falinn Akta sjóðum hf, I þágu þeirra er I hlut eiga. 

9. gr. 
Breytingar á reglum sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf getur að fengnum tillögum sjóðstjóra ca að eigin frumlcvxði breytt reglum þessum 
hvenær sem er. Breytingin öðlast hins vegar ekki gildi fyrr en að fenginni staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að fresta gildistöku I allt að þrjá mánuði frá staðfestingu ef ástxða er til, sbr. 
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3. mgr. 11. gr. laga nr. 128/2011. Breytingarnar skulu tilkynntar I Lögbirtingarblaðinu að frumkvxði 
Fjármálaeftirlitsins. 

Akta sjóðir hf skulu tilkynna eigendum hlutdeildarsIcírteina sjóðsins urn hverja breytingu á reglum hans. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að veita undanbágu frá bessu ákvmði. 

10. gr. 
Upplýsingar 

Akta sjóðir hf skulu birta endurskoðaðan ársreikning og árshlutareikning fyrir félagið, sem inniheldur 
sérgreindar upplýsingar urn Akta Stokk í samrezmi við gildandi log og reglur á hverjum tíma. Jafnframt skal 
gefa út útboðslýsingu og skjal með lykilupplýsingum bar sem komi fram nauðsynlegar upplýsingar til að 
fjárfestum sé kleift að meta kosti fjárfestinga í Akta Stokki I samræmi við gildandi log og reglur á hverjum 
tíma. 

Stjárn:  

Reykjavik  H 	qIA, 2 ok`7---- 

Arna Grímsdóttir, 

stjórnarformaður Akta sjóða hf. 

lckY)cA
,  

Anna Rut Ágústsdóttir, 

meðstjárnandi 

Agla E..
/  r

i

/s4ilkij/I   

isabet Hendrikscióttir, 

meðstjórnandi 

627,1  

 

 

Orn Þorsteinsson, 

framkvxmdastjári  
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