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YFIRLÝSING 

útboðslýsing bessi er gerð til að koma á framfteri upplýsingum, sem fjárfestum eru nauðsynlegar til 
bess að geta myndað sér skoðun á fjárfestingu I hlutdeildarskirteinum Alcta 

Sjóðurinn er rekinn af Alcta sjóðum hf., kt. 430713-0940, Borgarttni 25, 105 Reykjavik. 

Alcta sjóðir hf. lýsa bvi hér með yfir að atboðslýsing bessi er samkvæmt bestu vitund I fullu samræmi 

vi ð staðreyndir. Jafnframt að engu mikilvægu atriði sé sleppt er gæti haft áhrif á mat á 

hlutdeildarskirteinum sjóðsins. 

Reykjavik, 16. februar 2018 

Arna Grimsdóttir, 

stjómarformaður  

'74/ 	Zi/[(hja  

Agla Elisabet Hendriksdóttir, 

meðstjórnandi  

P\-\(\v\ 	Vkiv6\-  711V0*,11 
Anna Rut Agustsdóttir, 

meðstjómandi 

Omn Dorsteinsson, 

framkvxmdastjóri  
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HELSTU ATRIDI UR ÚTBODSLÝSENGU 

Almennt Sjóðurinn er verðbréfasjóður sky. lögum nr. 128/2011, um 
verðbréfasjóði, 	fj árfestingarsjóði 	og 	fagfj árfestasj 
Fj árfestingarheimildir 	Alcta 	Rilcis 	koma 	fram 	undir 
fjárfestingarstefnuhluta útboðslýsingar. Kennitala sjóðsins er 671014-
9790. 

Grunnmynt 	 Grunnmynt sjóðsins er islensk Icróna. 

Starfsemi Tilgangur sjóðsins er að veita viðtöku fjár frá almenningi sem og 
fagfjárfestum til sameiginlegrar fjárfestingar I fjármálagerningum og 
öðrum eignum á grundvelli áhættudreifingar samkvæmt gildandi 
fj árfestingarstefnu sjóðsins. 

Rekstrarfélag 	 Alcta sjóðir hf., kt. 430713-0940, Borgartúni 25, 105 Reykjavik. 

Vörslufyrirtxki 

Söluaðili 

Kaup- og sölugengi 

Innlausnartími 

Arðgreiðslur 

Fjárhæð 

Réttindi 

Kvika banki hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavik, annast 
umsjá og varðveislu fjármálagerninga sjóðsins I samræmi við II. kafla 
C. laga nr. 128/2011. 

Kvika banki hf., kt. 540502-2930, Borgartúni 25, 105 Reykjavilc. 
Nánari upplýsingar um söluaðila á hverjum tima og fyrirkomulag 
viðskipta með hlutdeildarskirteini er hægt að nálgast hjá Akta sjóðum 
hf. eða á heimasiðu rekstrarfélagsins, www.aktasjodir.is. 

Kaupgengi, innlausnarvirði og sölugengi hlutdeildarskirteina sjóðsins 
er reilcnað út daglega og birt tvisvar I mánuði. 

Hlutdeildarskirteini sjóðsins skulu innleyst að Icröfu eigenda á ví gengi 
sem gildir á innlausnardegi. Lokunartimi er kl. 12:00. Uppör sjóðsins 
vegna kaupa og sölu hlutdeildarskirteina er T+2, þ.e.a.s. aò á sér stab 
á öðrum bankadegi (dagur sem bankar eru almennt opnir I Reykjavik) 
eftir að fyrirmæli um kaup eða sölu hlutdeildarskirteina ern komin til 
sj óðsins. 

Arði og öðrum hagnaði af verðbréfaeign sjóðsins skal bætt við 
höfuðstól sjóðsins. 

Lágmarksfjárfesting I sjóðnum er 10.000 kr. að söluverði, einnig I 
áslcrift. 

Allir sem eiga hlutdeildarskírteini að sjóðnum eiga sama rat til tekna 
og eigna sjóðsins I hlutfalli við hlutdeild sína. 
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Athygli fjárfesta er vakin á þvf að öll viðskipti með fjármálagerninga, 	hlutdeildarskirteini sjóðsins, 
eru áhættusöm. Avöxtun hlutdeildarskírteina sjóðsins kann að sveiflast mjög frá einum -Ulna til annars. 
Þá getur verðmaati hlutdeildarskírteina rýrnað og fjárfestar tapað fjárfestingu sinni að hluta eða öllu leyti. 
Þá er á það bent að innstxður sjóða urn sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingaverndar samkva3mt 
lögum nr. 98/1999 urn innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir ijárfesta. 
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1. Upplýsingar um verðbréfasjóð 

1.1. Heiti 
Sjóðurinn heitir Akta Riki. 

1.2. Stofndagur 
Sjóðurinn var stofnaður I október 2014. Akta Rílci starfar samkvaunt lögum nr. 128/2011 um 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fag árfestasjóði. Akta sjóðir hf. annast rekstur sjóðsins. 

1.3. Um sjóðinn og skipulag hans 
Akta RIki, kt. 671014-9790, er verðbréfasjóður og byggir starfsheimildir sínar á II. kafla laga nr. 
128/2011, urn verðbréfasjoði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Akta Riki starfar oskiptur og hefur 
ekki heimild til markaðssetningar í öðrum rilcjum en á islandi. Grunnmynt sjóðsins er ISK (íslenskar 
krónur). Sjóðurinn hefur aðskilinn fjárhag innan rekstrarfélagsins og lýtur fyrirfram álcveðinni 
fjárfestingarstefnu. Sjcíðurinn ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. 

1.4. Reglulegar skýrslur og upplýsingar 
Allar upplýsingar urn verðbréfasjóðinn, írtgefnar skýrslur, ársreikninga, utboðslýsingu bessa, 
lykilupplýsingar og reglur sjóðsins má nálgast án endurgjalds hjá Akta sjóðum hf., Borgartimi 25, 105 
Reykjavik, fyrir og eftir samningagerð. 

1.5. Skattareglur 
Um skattlagningu hagnaðar af hlutdeildarskírteinum gilda lög um tekjuskatt nr. 90/2003, lög um 
fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996, ásamt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Kvika 
banki, vörsluaðili Akta sjóða, sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti sky. 3. gr. laga nr. 94/1996, 
urn staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Hann reilcnastbegar hlutdeildarskírteini eru seld með hagnaði 
eða egar tekjur em greiddar af hlutdeildarskirteinum. Frekari skattlagning getur bó komið til. Vakin 
skal athygli á ví að skattameðferðin rxðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið 
breytingum I framtíðinni. Urn erlenda aðila gilda reglur bess I-lids sem viðkomandi hefur skattalegt 
heimilisfesti I. Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif bess að 
fjárfesta í sjóðnum. 

1.6. Birting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar 
Bins og skylt er sky. 49. gr. laga nr. 128/2011 birtast sérgreindar upplýsingar fyrir Akta 
ársreikningi Akta sjeiða hf. Reikningsár Akta sjóða hf er almanaksárið og skal ársreikningur birtur fyrir 
lok april ár hvert og árshlutauppgjör skal vera birt fyrir septemberlok. Arsreikningur skal lagður fyrir 
endurskoðanda. Sjóðurinn er uppsöfnunarsjóður. Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem kunna að 
myndast af verðbréfum í eigu verðbréfasjóðsins verður ekki greiddur út heldur ba3tt við höfuðstól 
sjóðsins, og bannig ráðstafað til endurfjárfestinga samlcvæmt fjárfestingastefnu sjóðsins. 

1.7. Réttindi eigenda hlutdeildarskirteina 
Deir sem fá sjóðnum fjšnnuni I hendur f kvittun fyrir kaupum á hlutdeildarskirteinum sem staðfestir að 
lágmarki, kaupdag, fjölda eininga og kaupverð. Deir sem bess óska fá í hendur hlutdeildarskírteini, sbr. 
3. mgr. 23. gr. laga nr. 128/2011. Hlutdeildarskírteinin era gefm út afrekstrarfélagi sjóðsins rafnent hjá 
Verðbréfaskráningu Islands og skráð á nafn eða á safnreikning hjá viðkomandi fjármálafyrirtæki. Urn 
írtgdfuna gilda log nr. 131/1997, urn rafraena eignaskráningu verðbréfa, sbr. 4. og 5. mgr. 23. gr. laga nr. 
128/2011. Deir sem bess óska f I hendur hlutdeildarskírteini, sbr. 3. mgr. 23. gr. sömu laga. 

Allir eigendur hlutdeildarskírteina Akta Rficis eiga sama rat til tekna og eigna viðkomandi sjóðs 
hlutfalli við eign sina og gilda skirteinin sem staðfesting á tilkalli til eignar I sjóðnum. 
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Hlutdeildarskírteini fylgir eldd atkvxðisréttur og hafa eigendur hlutdeildarskftteina því hvorki rétt til 
áhrifa á fundum I Akta sjóðum hf né á starfsemi Akta Ríkis. 

Tillcynna skal eigendaskipti hlutdeildarskftteina til Akta sjóða hf. Slikar tillcynningar, ásamt öðrum 
upplýsingum sem berast varðandi eignarhald á skírteinum, skulu færðar inn á skrá og heimildar 
tilkynningar getið. Aðili, sem eignast hlutdeildarskírteini við nauðungarsölu eða á annan hátt án atbeina 
eiganda, skal þegar I stað tilkynna Akta sjóðum hf. urn eigendaskiptin. 

Akta sjóðir hf. fara með mðsta vald I málefnum sjóðsins og geta gert breytingar á reglum hans. 
Breytingar á reglum sjóðsins öðlast 1)6 ekki gildi fyrr en að fenginni staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 
Tillcynna ber eigendum hlutdeildarsldrteina um sérhverja breytingu á reglum sjóðsins I samræmi við 
álcvæði laga nr. 128/2011. Tillaga urn slit sjóðsins og samruna við aðra sjóði skal fara eftir reglum 

sj óðs ins. 

1.8. Slit sjóðsins og samruni 
Stjórn Akta sjóða hf. tekur álcvörðun um slit sjóðsins og samruna hans við aðra sjóði. Astæður sem gxtu 
legið að baki slílcri ákvörðun er t.d. ef stærð sjóðs fer undir lögbundna lágmarkstjárhæð eða ef 
markaðsaðstæður eru á balm veg að hagsmunir hlutdeildarskírteinishafa eru best varðir með því að slfta 

sjóðnum eða sameina harm öðrum sjóði. 

Tillcynna skal ákvörðun urn samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum 
urn eign þess aðila I sjóðnum. Akvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tilkynning til 
hlutdeildarskírteinishafa urn samruna skal meðal annars hafa að geyma álcvæði um skilmála samruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistölcu samrunans. 

Urn samruna verðbréfasjóða fer samkvæmt II. kafla I. laga nr. 128/2011. Gerð skal sameiginleg 
samrunaáxtlun. Tilkynna skal álcvörðun urn samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis 
ásamt upplýsingum urn eign þess aðila I sjóðnum. Akvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tillcynning 
til hlutdeildarskírteinishafa um samruna skal meal annars hafa að geyma ákvæði um skilmála samruna 
og tilgreinda dagsetningu gildistöku samrunans. Verðbréfasjóðir sem hyggjast renna saman skulu gera 
sameiginlega samrunaixtlun. Innlendir samrunar eru aðeins heimilir að fengnu samþykki 
Fjármálaeftirlitsins. Millilandasamrunar eru aðeins heimilir að fengnu samþykki lögbærs eftirlitsaðila 
samrunasjóðs og skal samruni vera I samræmi við log og reglur heimarikis samrunasjóðs. 

Að fengnu samþyldci Fjármálaeftirlitsins skal hlutdeildarskírteinishöfum samrunasjóðs og yfirtökusjóðs 
veittar nálcvæmar og fullnægjandi upplýsingar um fyrirhugaðan samruna. Upplýsingarnar skulu gera 
hlutdeildarskírteinishöfum kleift að gera sér grein fyrir áhrifum fyrirhugaðs samruna á fjárfestingu þeirra 
og að nýta sér réttindi sín samIcvamit ákvæðum II. kafla I. laga nr. 128/2011. Upplýsingarnar skulu vera 
veittar eigi síðar en 30 dögum áður en innlausnarskyldu sky. 56. gr. c lýkur. Upplýsingar skal veita urn 
eftirfarandi: 

i. 	Astaeður og aðdraganda fyrirhugaðs samruna. 
Þau áhrif sem álitið er að samruninn muni hafa á hlutdeildarsIditeinishafa, m.a. breytingar á 
fjárfestingarstefnu, vantan árangur, reglubundnar skýrslur og, ef við á, viðvörun til fjárfesta urn að 
skattaleg meðferð geti breyst vegna fyrirhugaðs samruna. 
Réttindi hlutdeildarskírteinishafa vegna fyrirhugaðs samruna, rat hlutdeildarskírteinishafa til 
innlausnar og, ef við á, rat þeirra til að skipta hlutdeildarskírteinum sínum endurgjaldslaust og 
innan hvaða tímamarka 'Deft geti nýtt þau réttindi sin. 

iv. Atriði sem varða málsmeöferð og deetlaðan gildistökudag samrunans. 
v. Lykilupplýsingar yfirtökusjóðs. 
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Hlutdeildarskirteini samrunasjóðs og yfirtökusjóðs skulu innleyst að kröfu eigenda samkva3mt reglum 
verðbréfasjeiðanna án annars gjalds en bess sem verðbréfasjóðurinn heldur eftir til að standa undir 
kostnaði við sölu eigna og, ef við á, skal eigendum hlutdeildarskírteina heimilt að óska eftir ví að skipta 
hlutdeildarskirteinum sínum I hlutdeildarskirteini I öðrum verðbréfasjóði með sambærilega 
fjárfestingarstefnu sem er stjórnað af sama rekstrarfélagi eða félagi sem rekstrarfélagið er tengt I gegnum 
sameiginlega stjórnun eða beint eða óbeint eignarhald. Innlausnarslcyldan tekur gildi egar 
hlutdeildarskftteinishafar hafa fengið fullnægjandi upplýsingar urn samrunann og gildir !oar til fimm 
virkum dögum fyrir viðmiðunardag við útreilcning á skiptihlutfalli samrunans. 

því tímabili sem líður frá bví rekstrarfélagið sendir út tilkynningu og bar samruni sjóðs telcur gildi, 
skulu hlutdeildarskirteinishafar sem eldci eru samþykkir samrunanum hafa txkifæri til að krefjast 
innlausnar aura hlutdeildarskírteina sinna samkvxmt þeim skilmálum sem gilda urn innlausn. 

Tilkynna skal álcvörðun um slit sjóðsins sérhverjum hlutdeildarskirteinishafa bréfleiðis ásamt 
upplýsingum urn eign þess aðila I sjóðnum. Ákvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tilkyrming til 
hlutdeildarskirteinishafa um slit skal meal annars hafa að geyma álk-væði urn skilmála slita og tilgreinda 
dagsetningu gildistöku slita. Komi til slita sjóðsins skal Akta sjóðir hf. koma eignum sjóðsins I verð með 
hagsmuni hlutdeildarskIrteinishafa I fyriffumi og deila niður hreinum afi-akstri af slilcum slitum, að 
frádregnum öllum kostnaði þeim tengdum, á hlutdeildarskirteinishafa I raft' hlutfalli við fjölda eininga 
I eigu þeirra. Rekstrarfélaginu er heimilt að deila niður eigrium sjóðsins I heild eða að hluta til með 
framsali á verðbréfum til hlutdeildarskirteinishafa (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. 

1.9. Skráning hlutdeildarskírteina 
Viðskipti með hlutdeildarskírteini fara elcki fram á skipulegum verðbréfamörkuðum og eru 
hlutdeildarsIcírteini I Akta Rilci þvi hvorki tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland eða á öðrum 
skipulegum verðbréfamörkuðum. 

1.10. Tilhögun og skilyrði fyrir írtgáfu og solu hlutdeildarskírteina 
Hlutdeildarskírteini verða eingöngu seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. Akta sjóðir hii annast útgáfu 
hlutdeildarskírteina I einingaformi til beirra aðila sem eiga tilkall til hlutdeildar I sjóðnum. Heimilt er að 
gefa skirteinin út sem rafbréf. 

Kaup og sala hlutdeildarskírteina I verðbréfasjóðnum fer fram hjá Akta sjóðum hf. og Kviku banka hf. 
Nánari upplýsingar um söluaðila á hverjum tima og fyrirkomulag viðskipta með hlutdeildarskftteini er 
hægt að nálgast hjá Akta sjóðum hf. eða á heimasíðu rekstrarfélagsins. 
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1.11. Tilhögun og skilyrði fyrir innlausn/flutningi hlutdeildarskírteina og við hverjar aðstEeður 
megi fresta innlausn 

Akta sjóðir hf. innleysa hlutdeildarskírteini að kröfu þeirra sem eiga hlutdeild I sjóðnum. Viðskiptatími 
sjóðsins er frá id. 09:00 til 12:00 alla viðskiptadaga. Uppgjör sjóðsins vegna kaupa og sölu 
hlutdeildarskírteina er T+2, þ.e.a.s. það á sér stað á öðrum bankadegi (dagur sem bankar em almennt 
opnir i Reykjavik) eftir að fyrirmxli um kaup eða sölu hlutdeildarskírteina em komin til sjóðsins. 

Allar upplysingar urn kostnað við kaup og sölu hlutdeildarskírteina, innlausnargengi og aðrar 
upplýsingar sem em gagnlegar fyrir eigendur hlutdeildarskírteina eru birtar á heimasiðu Akta sjóða hf., 
www. aktasj odir. is. 

Akta sjóðum hf. er  heimilt að fresta innlausn hlutdeildarskírteina maeli sérstakar ástæður með þvi og 
hagsmunir eigenda hlutdeildarskirteina lcrefjast þess, enda séu skilyrði laga nr. 128/2011 uppfyllt. 
Frestunin skal vera almenn og taka til allra hlutdeildarskírteina og annarra staðfestinga á hlutdeild 
sjóðnum. 

Ef krafa um innlausn hefur borist frá það mörgum fjárfestum að Ijóst er að selja þurfi eignir sem ekki 
muni takast að selja strax, er heimilt að fresta innlausn, til þess tima að það tekst að selja naegilegar 
eignir til þess að uppfylla kröfu um innlausn. Frestun á innlausn skal þegar tilkynnt Fjármálaeftirlitinu. 
Um innlausn og frestun að öðru leyti gilda 58. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

1.12. Reglur um títreikning og riðstöfun tekna 
Við írtreilming á innlausnarvirði hlutdeildarskírteina I sjóðnum er farið eftir 28. gr. laga nr. 128/2011, 
um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóòi og fagfjárfestasjóði, auk þeirra stjórnvaldsreglna sem gilda hverju 
sinni urn framIcvæmd Mreiknings á innlausnarvirði verðbréfasjóða á islandi. Innlausnarvirði þeirra sem 
eiga hlutdeild I Alctaki er markaðsvirði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins við 
innlausn, svo sem skuldum hans við innlánsstofnanir, ógreiddum umsýslu- og stjórnunarkostnaði, 
árangurstengdri þóknun, innheimtukostnaði og áf011num eða reilmuðum opinberum gjöldum, deilt niður 
á heildarfjölda Mgefinna og óinnleystra hlutdeildarskírteina. 

Allur hagnaður og arður afverðbréfaeign sjóðsins, þ.e. vextir, vaxtavextir, arður og aðrar tekjur sjóðsins, 
leggjast við höfuðstól. Ekki er greiddur arður af eignarhlutdeild I sjóðnum. 

1.13. Upplýsingar um fjárfestingar 
Akta Rílci hefur sína eigin fjárfestingarstethu. Sjóðurinn er bundinn af fjárfestingarstefnu ems og him er 
sett fram I reglum sjóðsins með hliðsjón af þeim fjárfestingarheimildum sem koma fram 130. til 43. gr. 
laga nr. 128/2011 (sjá fylgiskjal nr. 1). Er sjóðstjórum óheimilt að vficja frá þeim reglum er bar koma 
fram. 

Fjárfestingarmarkmið sjóðsins fela I sér bær áherslur sem stjórn Akta sjóða hf. telur rétt að leggja til 
grundvallar I fjárfestingum sjóðsins. Stjórn Akta sjóða hf. getur að fengnum tillögum sjóðstjóra eða að 
eigin frumkvxði breytt markmiðum þessum hvenaer sem er en allar breytingar skulu sendar 
Fjármálaeftirlitinu til samþykIctar. Breyting á fjárfestingarstefnu felur I sér breytingu á reglum Akta 
Rikis og öðlast breyting 1)1í ekki gildi fyrr en að fenginni staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að fresta gildistöku I alit að þrjá mánuði frá staðfestingu ef ástaeða er til, 
sbr. 3. mgr. 11. gr. laga nr. 128/2011. Rekstrarfélaginu ber að tilkynna eigendum hlutdeildarskírteina 
urn sérhverj a breytingu á reglum sjóðsins. 
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1.14. Fjárfestingarmarkmið og stefna Akta Rikis 
Akta Riki er verðbréfasjóður sem fjárfestir I fjármálagerningum sem gefnir em út af rílcissjóði eða 
aðilum með rikisábyrgð, sem og innlánum og peningamarkaðsskjölum fjármálafyrirtxkja. Eignir 
sjóðsins I oskráðum víxlum og skuldabréfum með rftcisábyrgð mega nema alit að 10% af heildareignum 
hans. 

Fjármálaeftirlitið hefur veitt sjóðnum heimild sky. 38. gr. laga nr. 128/2011 til að binda alit að 100% af 
eignum sjóðsins I verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem ingefnir em af íslenska rikinu eða með 
ábyrgð þess. Í slíkum tilvikum slculu fjárfestingar sjóðsins dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi 
verðbréfaútgáfur og má fjárfesting I einni og sömu verðbréfaútgáfu ekki nema hærri fjárhæð en sem 
svarar til 30% af eignum sjóðsins, í samrxmi við ákvæði 38. gr. laga nr. 128/2011. 

Í samræmi við lög nr. 128/2011 hefur sjóðurirm heimild til að binda fé sift í afleiðum svo fremi sem þær 
séu innan þeirra fjárfestingatalcmarkana sem urn sjóðinn gilda, sbr. einkum 5. og 6. tölulið 1. mgr. 30. 
gr., 34. gr. og 42. gr. laga nr. 128/2011. Markmið viðskipta með afleiður er annars vegar að draga úr 
áhættu sjóðsins, s.s. endurfjárfestingaráhættu og vaxtaáhættu, en hins vegar að framfylgja 
fjárfestingarstefnu sjóðsins með stöðutöku I undirliggjandi fjármálagerningi viðkomandi afleiðu. 
Sjóðurinn getur nýft sér kosti framvirIcra samninga, valrétta eða skiptasamninga. 

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

Fjárfestingarheimildir sjóðsins takmarkast við sundurliðun fjárfestinga sky. neðangreindri töflu og 
fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða sky. lögum nr. 128/2011. Í lögum nr. 128/2011 urn verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði er kveðið á urn hámark fjárfestingar I einum útgefanda. 

Fjármálagerningar sem gefnir eru út af rikissjóði eoa a6ilum me6 
rikisábyrg6. Par af mega óskrááir víxlar og skuldabref ekki nema 
meira en 10% af heildareignum. 

70— 100% 

Innlán og peningamarkaasskjöl jármálafiirirtcekja 0 — 30% 

Aflei6ur þar sem undirliggjandi eign er meo rikisábyrgo 0-10% 

Stjern Akta sjóða hf. getur að fengnum tillögum sjóðstjóra eða að eigin frumkvæði breytt 
árfestingarstefnu sjóðsins hvenær sem er. Breytingin öðlast hins vegar ekki gildi fyrr en að fenginni 

staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 

1.15. Ahoetta 

Almennt 

Sjóðurinn er æftaður almenningi sem og fagfjárfestum, s.s. lífeyrissjóðum og fyrirtxkjum, sem velja sér 
fjárfestingakosti sem fela I sér sjóði urn sameiginlega fjárfestingu með dreifðu eignasafni verðbréfa og 
öðrum fjármálagerningum í rekstri og umsjón fagaðila sky. lögum og eftirliti sem urn slíkan sjóð gildir 
á hverjum tíma. 

Fjárfesting I verðbréfasjóðum felur í sér áhættu og gengi sjóðsins getur lækkað jafnt sem hældcað. 
Fjárfesting í verðbréfasjóði um sameiginlega fjárfestingu er að jafnaði áhættuminni en fjárfesting 
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einstökum verðbréfum. Ahættustig verðbréfasjóða er 136 mismunandi og fer áhættustigið eftir 
tjárfestingarstefnu sjóðsins og em hlutabréfasjóðir til dæmis almennt áhættumeiri en skuldabréfasjóðir. 
Í fjárfestingarstefnu Alcta Rais er að firma heimild til noticunar afleiðna. Heimild sjóðsins er samhljóða 
heimildum þeim sem koma fram I lögum um verðbréfasjóði, fiárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, nr. 
128/2011. Verðmaéti afleiðna má ekki vera haérra en 10% afheildareign sjóðsins og mótaðilinn skal vera 
fjármálafyrirtæki á Evrópska efnahagssvæðinu. Afleiður geta verið notaðar til að fastsetja hagnað eða 
akveðið verð, vegna fyrirsjaanlegra innlausna, vegna markaðsaðstæðna o.s.frv. 

(511 viðskipti með fjármálagerninga, þ.m.t. hlutdeildarskirteini sjóðsins, eru áhwttusöm. Avöxtun 
hlutdeildarskirteina sjóðsins kann að sveiflast mjög frá einum -Lima til annars. Þá getur verðmxti 

hlutdeildarskineina r 'yrnað og fjárfestar tapað fjárfestingu sinni að hluta eða öllu leyti. Avöxtun I fort@ 
er ekki visbending um hver ávöxtun verður I framfið.  

Hafa skal I huga að útboðslýsing bessi er samin miðað við þaér forsendur að ytri aðstæður, s.s. 
skattareglur haldist óbreyttar til framfiðar. 

jikettulýsing Akta Rikis: 

a. ithætta tengd verðbréfum, innlánum og peningamarkaðsskjölum 
Margvisleg atriði geta valdið verðlækkun á verðbréfum og bar  með á gengi hlutdeildarskirteina I 
sjóðnum, s.s. ófyrirséðir atburðir og almennt efnahagsástand. Ný eða breytt löggjöf Alþingis getur einnig 
haft áhrif á gengi hlutdeildarskirteina. Da getur sú staða komið upp að sjóðurinn getur ekki fengið greidd 
til baka innlán sin eða peningamarkaðsinnlán hjá fjármálastofnun vegna lausafjárvanda 
fjármálastofnunarinnar og þannig valdið sjóðnum sjálfum lausaljárvandrxðum sem getur komið niður 
á gengi hlutdeildarskirteina. Da getur gengi hlutdeildarskirteina lældcað komi til greiðslufalls verðbréfa, 
peningamarkaðsskjala eða innlána, til dxmis ef mótaðili getur ekki greitt vexti eða höfuðstól af 
útgefnum verðbréfum eða peningamarkaðsskjölum eða getur ekki greitt peningamarkaðsinnlán eða 
innlán til baka. Greiðslufallsáhætta með ábyrgð rílcissjóðs er almennt talin vera lxgri en gengur og gerist 
meðal frtgefanda á Íslandi. 

b. Ahætta skuldabréfa 
Verðmeti skuldabréfa getur breyst, en almennt ekki I sama mæli og verðmæti hlutabréfa. Sveiflur I virði 
skuldabréfa geta 136 orðið fyrirvaralaust og leitt til þess að bau falli verulega I verði. Sveiflur á gengi 
skuldabréfa geta tengst rekstri fyrirtækja, þ.e. að virði skuldabréfa sveiflist I takt við nýjar upplýsingar 
sem tengjast rekstri fyrirtaékisins, samIceppnisaðila hess eða viðkomandi atvinnugrein. Almennur 
efnahagur getur einnig haft áhrif á gengi skuldabréfa og efnahagslnð kæmi til með að hafa áhrif á gengi 
skuldabréfa sem útgefin em af rficisstjórn loess lands bar  sem efnahagslnð á sér stað. Auk 'Jess geta 
markaðsaðstaeður haft áhrif á gengi skuldabréfa, s.s. wentingar fjárfesta sem byggjast a sálftwðilegum 
háttum frekar en almennar horfur gefa tilefni fit varðandi rekstur og almennan efnahag, sveiflur I 
gjaldmiðlum, vaxtaþróun hverju sinni og markaðsaðstxður á verðbréfamörkuðum. Þróun vaxta til lengri 
lima hefur einnig áhrif á gengi skuldabréfa og kemur silk þrOun oft fram með slc 'yrari hætti I virði 
skuldabréfa en hlutabréfa. Lánshæfismöt fyrirtækja og rikissfiórna hafa einnig áhrif á gengi skuldabréfa, 
en slilc lánshæfismöt em almennt tengd rekstrarhorfum og efnahagsreilcningum fyrirtækja og 
efnahagshorfum viðkomandi n'kis. 

Gengi skuldabréfasjóða er meðal annars háð þrnun markaðsvaxta. Þannig falla skuldabréf með föstum 
vöxtum I verði ef vextir hældca og skuldabréf með háum meðaltima falla meira I verði en skuldabréf 
með lágum meðaltima, miðað við sömu breytingar á ávöxtunarkröfu. 
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Í skuldabréfum eru veitt loforð urn endurgreiðslu. Breytanleg skuldabréf geta veitt loforð um 
endurgreiðslu I öðru formi en reiðufé. Fjárfestar skuldabréfa eru lánadrottnar fyrirtækis eða rikis. Þeir 
njóta 13\4 ekki velgengni fyrirtxkja egar rekstur og markaðsaðstwður em hagstxð að sama skapi og 
hluthafar þeirm, en hafa meiri kröfurétt til fyrirta3kja egar fyrirtaeki lenda I rekstrar- og/eða 
greiðsluerfiðleilcum. Dab getur gerst að skuldarar með há lánshæfismöt, sem almennt flokkast sem 
tryggir slculdarar, geti ekki staðið við skuldbindingar sínar. 

Fjárfesting I verðbréfasjóðum felur I sér áhættu og gengi sjóðsins getur lækkað jafnt sem haAckað. Gengi 
og ávöxtun sjóðsins er háð þr6un ávöxtunarkröfu á skuldabréfamarkaði. Við breytingu markaðsvaxta 
breytist verðmæti eignar sjóðsins þannig að ef ávöxtunarkrafa hældcar jpá. lxklcar skuldabréf með föstum 
vöxtum I verði. Fjárfesting I verðbréfasj6ði urn sameiginlega fjátfestingu er að jafnaði áha:ttuminni en 
fjárfesting I einstölcum verðbréfum. 

c. Áhaetta afleiðna 
Sjóðurinn hefur heimild til að binda fé sift í afleiðum samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru samlcvæmt 
lögum nr. 128/2011, sbr. einkum 5. og 6. ti. 30. gr., 34. gr., og 42. gr. laganna. Viðskipti með afleiður 
geta dregið úr áhættu sjóðsins, s.s. endurfjárfestingar- og vaxtaáhættu. Viðskiptin geta einnig virkað á 
svipaðan hátt og stöðutaka I yiðkomandi fjármálagemingi ogþannig aukið áhættu sjóðsins. 

Afleiður sjóðsins geta verið I formi framvirlcra samninga, valrétta og skiptasamninga. Verðmæti afleiðna 
breytist miðað við verðþr6un á undirliggjandi fjármálagerningum og bvi  getur sjóðurinn bæði hagnast 
og tapað á notkun afleiðna. Með framvirlcum samningum slculdbindur sjóðurinn sig til bess að eiga 
viðskipti með fjármálagerninga á fyrirfram álcveðnu verði og tima I framtiðinni. Dannig myndast 
skuldbinding I sjóðnum vegna þessara framtíðar viðskipta. Verðmæti framvirka samnimgsins sveiflast 
svo með breytingu á gengi undirliggjandi eignar og hefur þannig áhrif á innra virði sjóðsins. Í tilviki 
valrétta kaupir eða selur sjóðurinn rétt til þess að eiga viðskipti með fjármálageminga á fyrirfram 
álcveðnum verði og lima I framtíðinni. Kaupi sjóðurinn valrétt takmarkast áhætta sjöðsims við það verð 
sem hann greiddi fyrir valréttinn. Selji hann bins yegar valrétt fær hann greitt fyrir söluna en skuldbindur 
sig jafnframt til að eiga viðskipti með undirliggjandi fjármálagerninga sky. skilmálum valréttarins. Með 
skiptasamningum er einna heist átt við vaxtaskiptasamninga og gjaldmiðlaskiptasamninga. 
Vaxtaskiptasamningar Icveða á urn slcipti á vaxtagreiðslum af höfuðstólum I sama gjaldmiðli en 
gjaldmiðlaskiptasarnningar kveða á urn skipti á höfuöstól og/eða vaxtagreiðslum I tveimur mismunandi 
gj aldmið lum. 

Verðbréfasjóði er ávallt skylt að eiga hæfilegar og nægjanlega verðmætar eignir á móti metnu 
hámarkstapi af afleiðu. Til grundvallar sliku mati skal taka mið af verðmæti undirliggjandi eigna, 
mötaðilaáhættu, ytri aðstæðum á fjármálamörkuðum og beim -lima sem það tekur að fullnusta eða selja 
viðkomandi afleiðusamning. 

d. Mirk áhwftulnettir tengdir fjárfestingu I sjóðnum 
1. Markaðsáhsetta — Ahættan felst I því ef verð á verðbréfum lækkar bá veldur það lækkun á eignum 

sjóðsins en ef verð á verðbréfum hækkar þá veldur það hækkun á eignum sjóðsins. Margir þættir 
geta haft áhrif á verðmyndum á markaði en snöggar breytingar á framboði eða eftirspurn eftir 
eigmum sjóðsins geta haft veruleg áhrif á markaðsverðmæti eigna. Breytingar geta haft áhrif til 
heekkunar og lældcunar á eignum sjóðsins. 

2. Greiðsluáhætta — Dar sem sjóðurinn mun eiga, kaupa og selja fjármálagerninga af briðja aðila er 
sú hætta fyrir hendi að kaupandi greiði ekki fyrir selda geminga eða að seljandi afhendi ekki 
geminga sem sjóðurinn hefur keypt. Da getur sú staða komið upp að sjóðurinn getur ekki fengið 
greidd til baka innlán sin hjá fjármálastofnun vegna lausafjárvanda fjármálastofnunarinnar og 
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þannig valdið sjöðnum sjálfum lausafjárvandrxðum sem getur komið niður á gengi 
hlutdeildarskírteina. Gengi hlutdeildarskírteina getur lækkað komi til greiðslufalls verðbréfa, 
peningamarkaðsskjala ea innlána til dxmis ef mótaðili getur ekki greitt vexti eða höfuöstól af 
útgefnum verðbréfum eða peningamarkaðsskjölum, eða greitt innlán til baka. 

3. Vörslu- og uppgjörsáhætta — Rekstrarfélag sjöðsins felur vörslufyrirtæki vörslu aura 
fjármálagerninga sjóðsins. Sú áhætta er fyrir hendi að slikir fjármálagerningar glatist vegna 
gjaldþrots vörsluaðila, vanra3lcslu vörsluaðila, misnotkunar af hans hálfu eða svika. Sú álieetta er 
fyrir hendi að mistök eigi sér stað við uppgjör sjöðsins. 

4. Seljanleikaáhætta/lausafjáráhætta — Sú staða getur komið upp að ekki sé hægt eða erfitt sé að 
selja verðbréf eða peningamarkaðsskjöl þegar nauðsynlegt er að selja til að meta innlausnum eða 
til að bregðast við breyttum aðstæðum á markaði. ikhættan felst I því að ekki séu til staðar kaupendur 
á markaði sem em reiðubúnir að kaupa aò magn verðbréfa eða peningamarkaðsskjala né á því verði 
sem ásættanlegt er á keim tíma sem nauðsynlegt er að selja. 

5. Frammistööuáhaatta — Dar sem stýring sjöðsins telst virk getur árangur sjóðsins verið betri eða 
verri en ávöxtun almennt á markaði og felur það I sér frammistöðuáhættu. 

6. Áhætta höfuöstóls — Fjármálagemingar í eðli sínu geta sveiflast I verði og höfuðstöll getur því 
rýrnað yfir skemmri eða lengri tíma vegna sveiflna á þeim fjármálagerningum sem sjóðurinn 

á.rfestir I á hverjum tíma. 
7. Ytri abstæöur — Ýmis ytri atvik sem ekki er hægt að sjá fyrir og almennt efnahagsástand geta haft 

áhrif á verðmyndun á verðbréfamarkaði. Þættir ems og stríð, hryðjuverk og stjórnmálalegur 
6stöðugleiki eða annað því tengt geta haft áhrifá gengi fjármálageminga og teljast því áhaatuþáttur 
fyrir sjóðsfélaga. Einnig þættir ems og breytt löggj Of Alþingis, reglur og reglugerðir sem stjórnvöld 
setja sem og slcyndilegar breytingar á viðskiptaháttum. 

8. Verðbólguáhætta — Verðtryggð skuldabréf lágmarka þá áhættu sem fölgin er I ha3kkandi 
verðbölgu. Aukin verðbólga skerðir raunávöxtun óverðtryggðra skuldabréfa en verðtryggð 
skuldabréf fá verðtrygginguna. 

9. Vaxtaáhætta — Verðbréfasjóður sem fjárfestir eingöngu, eða nær eingöngu I skuldabréfum, er I 
áhættu gagnvart vaxtabreytingumlwít)ær hafa áhrif á verðmyndum skuldabréfa. 

e. Nánari lýsing á áhættu I tengslum við fjárfestingu I sjóðnum 

Akta Ríki fjárfestir I verðbréfum útgefnum af íslenska rikinu og öðrum þeim aðilum sem hafa ábyrgð 
íslenska rficisins. Skuldaraáhætta verðbréfa sem eru gefin út af íslenska Hkinu og öðrum þeim aðilum 
sem hafa ábyrgð íslenska ríkisins er almennt talin la3gri en gengur og gerist meðal fitgefanda á islandi, 
en vaxtaáhætta er alltaf til staðar. Vaxtaáhætta lýsir sér með þeim hætti að egar verðbréf em keypt og 
seld er ihzetta að 1:)að myndist gengistap á bréfunum vegna breytingar á ávöxtunarkröfu á markaði. 
Sjóðurinn fjárfestir jafnframt I innlánum og peningamarkaðsskjölum fjármálafyrirteekja. Innlán, hvort 
sem er óbundin eða bundin (s.s. heildsöluinnlán eða peningamarkaðsinnlán), I eigu verðbréfasjóða njóta 
ekki forgangsréttar við slitameðferð fjármálafyrirtækja, og em því almennt áhættumeiri fjárfesting en 
innlán sem em t.d. I eigu einstaklinga eða almennra fyrirtækja. 

Mat á eignum 

Útreilcningur á virði eigna sjóðsins fer eftir reglugerð urn fjárfestingarheimildir verðbréfasjöða, innlausn, 
markaðssetningu erlendra sjóða og upplýsingagjöf, nr. 1166/2013, og skulu eignir sjóðsins á hverjum 
tíma endurspegla raunverulegt virði þeirra að teknu tilliti til markaðsaðstæðna. Fjármálagerningar sem 
em skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði skulu metnir samkvæmt birtu dagslokagengi viðkomandi 
markaðar. Virði fjármálageminga sem ekki em skráðir á skipulegum verðbréfamarkaði er háð mati 
rekstrarfélags samkvremt vinnureglu sem það setur, undir eftirliti vörslufélags og endurskoðanda, og 
skal tekið tillit til almennra markaðsaðstæðna á hverjum tíma. Innlausnarvirði eininga sjöðsins er metið 
sem markaðsvirði samanlagðra eigna hans að frádregnum sameiginlegum skuldum sem við a, s.s. 
6greiddum innheimtu- og umsýslukostnaði, reiknuðum áföllnum opinberum gjöldum, árangurstengdri 
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13öknun, og umsýslulaunum. Markaðsvirði eigna sem eftir stendur er deilt með tjölda frtgefinna og 
Oirmleystra eigna til að fmna innlausnarvirði, kaupgengi, hverrar einingar. Innlausnarvirði 
hlutdeildarskírteina er reiknað daglega og er birt á heimasíðu Akta sjöða hf. 

Akta sjöðir hf. munu halda skrá yfir mat eigna sky. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1166/2013 bar sem 
fram koma forsendur við mat á eignum. 

Nýtt innlausnarvirði reiknast í lok hvers viðskiptadags. 

1.16. SBlu- og innlausnarvirði hlutdeildarskírteina 
Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina í sjöðnum er markaðsvirði samanlagðra eigna verðbréfasjöðsins að 
frádregnum skuldum hans við innlausn, svo sem skuldum við innlánsstofnanir, ógreiddum umsýslu- og 
stjörnunarkostnaði, árangurstengdri bölcnun, innheimtukostnaði, og áföllnum eða reiknuðum opinberum 
gjöldum, deilt niður á heildarfjölda utgefinna og óinnleystra hlutdeildarskírteina. Um fitreilcning á 
innlausnarvirði og mat á markaðsvirði eigna fer að öðru leyti sky. gildandi reglugerð á hverjum tíma. 

Þöknun vegna viðskipta með hlutdeildarskirteini fer eftir gjaldskrá Akta sjöða hf á hverjum tíma. Í 
töflunni hér fyrir neðan er að firma upplýsingar um umsýsluböknun, gengismun, upphafsbóknun og 
böknanir vegna árangurstengingar Akta Ids. 

Sjóður Tegund Umsýslu- 
þóknun 

Genuis- t, 

munur 
Upphafs- 

anun 
Áranotf, urs- 

tenging 

Alcta Riki Verðbréfasjóður 0,75% 1,0% 0,0% 20% 

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

Gengismunur: Gengismunur endurspeglast í mun kaup- og sölugengis á hverjum tíma og er hann í dag 
1,00%. Gengismunur rennur til Akta sjóða hf. og söluaðila samkvzemt samningi beirra á milli. Eldcert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga í sjöðnum. 

1.17. Upplýsingar um þóknun er verðbréfasjóðurinn greiðir rekstrarfélagi, vörslufélagi eoa 
foriðja aðila 

Akta Ríki greiðir Akta sjóðum hf. umsýslulaun fyrir rekstur sjöðsins sem er álcveðið hlutfall af eignum. 
I rekstri sjöðsins felast fjárfestingar I samræmi við fjárfestingarstefnu sjöðsins, frtreilcningur á 
innlausnarvirði, umsýsla og eftirlit, reikningshald, bjönusta við eigendur o.fl. Umsýsluböknun er 
reiknuð á ársgrundvelli en er reiknuð daglega inn í gengi sjöðsins. Umsýsluböknun er greidd 
mánaðarlega af verðmæti frtistandandi hlutdeildarskírteina eða annarri staðfestingu á tilkalli til 
verðbréfaeignar sjöðsins I mánaðarlok. Umsýsluböknun skal að hámarki vera 2% á ári af 
markaðsverðmæti hreinnar eignar sjöðsins og er nú 0,75% sky. töflu að framan. 

Gengismunur endurspeglast I mun kaup- og sölugengis á hverjum tíma og er hann í dag 1,00%. 
Gengismunur rennur til Akta sjóða hf. og söluaðila samkvxmt samningi beirra á milli. Ekkert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga í sjöðnum. 

1361cnun Kviku banka hf vegna fitvistaðra verkefna, umsjönar og vörslu fjármálagerninga er innifalin 
böknun Akta Sjöða hf.  
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Beinn kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu fyrir Akta RIki, er ekki innifalinn I lióknun 
rekstrarfélagsins og sama á við urn kostnað vegna Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélagið áskilur sér 
jafnframt rétt til að krefjast endurgreiðslu kostnaðar svo sem vegna fjármálakerfa, annarra en 
eignastýringarkerfa, kostnaðar vegna áslcriftar að verðbréfavísitölum ef urn það er að reeða, hugbimaðar, 
endurskoðunar, lögfrxðikostnaðar og post- og pappírskostnaðar og annars silks (upptalningin er ekki 

taemandi). 

Reglur Akta Rficis kveða á um árangurstengda þóknun I sjóðnum. Sú þóknun rermur til Akta sjóða hf. 
en lifin reiknast af daglegri ávöxtun sjóðsins umfram ákveðið viðmið og nemur 20%. Við útreilcning 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 um ávöxtun. 

Arangurstengdaþóknunin er reiknuð út samkvaemt eftirfarandi: 

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

Skilyrði fyrir árangurstengdri þóknun er að NAVt > Viðmiðt. Tíminn to miðast við síðustu 
ársfyirðungsmótþegar skilyrði til útgreiðslu árangurstengdrar þóknunar voru uppfyllt. 

Ef það skilyrði er uppfyllt: 

Arangurstengd þólcnun = Avöxtun umfram viðmiðt  * 20% 

Viðmið miðast við hliðstaeða fjárfestingu sem uppreiknast m.v. aðalskuldabréfavísitölu Nasdaq OMX 
Nordic, NOMXIBB (1S00000233 64) sem er birt og akveðin af Nasdaq OMX Nordic. (Bloomberg: 
NOMXIBB <Index>). Ef vísitalan er lögð niður skal miða við sambærilega vísitölu þangað til að reglum 
sjóðsins er breytt I samrremi við nýja vísitölu. 

Aðalskuldabréfavísitalan inniheldur baeði verðtryggð og Overðtryggð íslensk Hkistryggð skuldabréf. 
Vísitalan er markaðsvegin og mxlir heildarávöxtun, þ.e. vaxtagreiðslur, verðbaetur og afborganir em 
endurfjárfestar I vísitölunni. 

Arangurstengd þóknun er reiknuð og færð til skuldar daglega. Dóknunin er þó aðeins gerð upp I lok 
hvers ársfjórðungs nema innlausn hafi átt sér stað fyrir ársfjórðungslok, en þá greiðist þálcnunin við 
innlausn. Greiðsla árangurstengdrar þóknunar er ó skilyrt því að gengi sjóðsins sé bá haerra en síðasta 
ársfjórðungslega hágildi. Ef gengið er lægra reiknast ekki árangurstengd þóknun. 

Arangursþóknun er reilcnuð af vörslufyrirtxki sjóðsins Ytri endurskoðandi rekstrarfélagsins staðfestir 
reilcniaðferðir og útreikninga. 

A heimasíðu Akta sjóða, www.alctasjodir.is  er að firma upplýsingar urn gengi sjóða í rekstri félagsins. 

Leiði sérstakar aðstxður til þess að verja bad hagsmuni sjóðsins með aðgerðum sem fyrirsjaanlega fara 
umtalsvert fram úr framangreindu hlutfalli má gjaldfaera kostnað vegna Jess hj á sjóðnum, enda leiði mat 
Akta sjóða hf. til þeirrar niðurstöðu að hagsmunum sjóðfélaga sé best borgið með þeim haetti. Slík 
gjaldfaersla er háð tillcynningu til Fjármálaeftirlitsins. 

öll gjöld og þóknanir dragast frá tekjum og síðan frá verðmxtaaukningu eigna og loks frá eignum 
sjóðsins.  
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2. Upplýsingar um rekstrarfélag 

2.1.Heiti, rekstrarform, skráð skrifstofa og aðalskrifstofa 
Rekstrarfélag Akta Rikis heitir Akta sjóðir hf., kt. 430713-0940, með skráða skrifstofu og aðalskrifstofu 
að Borgartuni 25, 105 Reykjavik, island. 

2.2. Stofndagur 
Akta sjóðir hf. var stofnað 27. jUni 2013. 

2.3.Heimildir rekstrarfélags, aðrir sjóðir sem rekstrarfélagið annast rekstur á oil. 
Akta sjóðir hafa fengið heimild til reksturs verðbréfasjóða og annarra sjóða urn sameiginlega 
fjárfestingu, sbr. 1.mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtæki. 

Akta sjóðir annast einnig rekstur fjárfestingarsjóðanna Akta Stokks, Akta Alviðru og Akta 
Vaxtatxkifteris, auk fagfjárfestasjóðanna Akta HS1, Akta HL1 og Akta SK1. 

Rekstrarfélag verðbréfasjóða skal starfrxkja verðbréfasjóð I samræmi við go& viðskiptahætti og 

venjur með truverðugleika markaðarins og hagsmuni eigenda hlutdeildarskirteina að leiðarljósi, sbr. 

19. gr. laga nr. 128/2011. 

2.4.Nöfn og staða stjórnar, varastjornar og framkvæmdastjóra rekstrarfélagsins auk upplýsinga 
urn helstu störf utan rekstrarfélagsins. 

Stjórn félagsins skipa eftirtaldir aðilar: 

Nöfn stjórnarmanna Kennitala Starf utan stjórnar 

Arna Grímsdóttir 010479-5259 Framkvxmdastjóri lögfræðisviðs hjá Reitum 
fasteignafélagi hf. 

Agla Elisabet Hendriksdóttir 300167-5869 Framkvxmdastjóri EQ ehf. 

Anna Rut Ágnstsdóttir 130284-2489 Starfsmaður Kviku banka hf. 

Nöfn varamanna stjórnar 

Gunnar örn Petersen 130380-4849 Ráðgjafi 

Magnus Már Leifsson 180990-2249 Starfsmaður Kviku banka hf. 

Nafn framkvæmdastjóra 

Om Þorsteinsson, 

framkvxmdastjori 

060579-5209 

2.5.Nafn og heimilisfang löggiltra endurskoðenda rekstrarfélagsins 
Endurskoðendur Akta sjóða hf. eru Deloite ehf., kt.521098-2449, Borgartani 27, 105 Reykjavik. 

2.6.Hlutafé og hve mildð hefur verið greitt 
Hlutafé Akta sjóða hf. er. 95.000.000 kr. og hefur alit verið greitt með peningum. 

15 



3. Upplýsingar um vörslufyrirtæki 

3.1. Heiti og félagsform 
Vörslufyrirtæki verðbréfasjóðsins heitir Kvika banki hf., kt. 540502-2930. Kvika banki hf. er  hlutafélag 
sem starfar samIcvæmt lögum urn hlutafélög, nr. 2/1995, og lögum um fjármálafyrirtzeki, nr. 161/2002. 

3.2. Skráð skrifstofa 
Skráð skrifstofa Kviku banka hf. er  að Borgartfini 25, 105 Reykjavík, island. 

3.3. Meginstarfsemi og hlutverk vörslufyrirtælds 
Megintilgangur Kviku banka hf er rekstur viðskiptabanka samkvxmt 1. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 
161/2002, urn fjármálafyrirtæki. 

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

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 128/2011 skal umsjá og varðveisla fjármálagerninga verðbréfasjóðs falin 
vörslufyrirteeki sem hlotið hefur viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins. Fjármunum verðbréfasjóðs skal 
haldið aðgreindum frá fjármunum vörslufyrirtxkis. Vörslufyrirtxki skal: 

1. tryggja að sala, utgáfa, endurkaup, innlausn og 6gilding hlutdeildarskírteina verðbréfasjóðs fani 
samIcvæmt lögum og reglum hlutaðeigandi aðila, 

2. tryggja að innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sé reilcnað I samræmi við log og reglur 
hlutaðeigandi aðila, 

3. framfylgja fyrirmælum rekstrarfélags nema þau séu I andstöðu við log og samþykktir 
hlutaðeigandi aðila 

4. tryggja að I viðskiptum með eignir verðbréfasjóðs sé endurgjald fyrir þxr innt af hendi innan 
eðlilegra tímamarka, 

5. tryggja að tekjum verðbréfasjóðs sé ráðstafað I sammmi við log og reglur sjóðsins. 

Vörslufyrirtxki ber ábyrgð gagnvart rekstrarfélagi og eigendum hlutdeildarskírteina vegna tjóns sem 
þeir kunna að verða fyrir og rekja má til ásetnings eða gáleysis starfsmanna vörslufyrirtækis við 
framlcvxmd verkefna þess sky. 22. gr. laga nr. 128/2011. 

Rekstrarfélag verðbréfasjóða og yörslufyrirtæki skulu vera óháð I störfum sínum og ætíò hafa hagsmuni 
eigenda hlutdeildarskírteina að leiðarljósi, sbr. 2. mgr. 15. gr. laga nr. 128/2011. 

4. Aðrar upplýsingar 

4.1. Tilgreining á verkefnum sem heimilað hefur verið að fithýsa 
Alcta sjóðir hf. hafa, að fenginni heimild Fjármálaeffirlitsins, írtvistað til Kviku banka hf. verkefnum 
sem talin eru upp 12., 3. og 4. tl. 1. mgr. 17. gr. laga nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 
og fagfjárfestasjóði. Félögin hafa gert með sér samning og skulu Alcta sjóðir hf. greiða Kviku banka hf 
þóknun fyrir yerkefnin og er hím greidd á mánaðarlega. Meðal verkefna sem heimilað hefur verið að 
írtvista sky. framangreindu era: 

• Bólchalds- og lögfræðiþjónusta 

• Þj6nusta við viðskiptavini 

• Mat á verðmæti verðbréfa og annarra eigna 

• Innra eftirlit 

• Regluvarsla 

• Viðhald slcráa yfir eigendur hlutdeildarskírteina 
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• Útreikningur innlausnarvirðis 

• Útgáfa og innlausn hlutdeildarskírteina 

• Uppgjör viðskipta 

• Varsla hlutdeildarskírteina og gagna urn viðskipti 

• Ahaettustýring 

• Markaðssetning 

Þá hefur eftirfarandi avistun verkefna jafnframt verið samþyldd af Fjármálaeftirlitinu: 

• Útvistun innri endurskoðunar, sbr. 16. gr. laga nr. 161/2002 urn fjármálafyrirtæki og 
leiðbeinandi tiirnæli Fjármálaeftirlitsins nr. 2/2011 

• Útvistun upplýsingaketiis, sbr. 15. gr. laga nr. 128/2011 urn verðbréfasjóði fjárfestingasjóði og 
fagfjárfestasjóði og leiðbeinandi tilmaeli Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2003. 

4.2. Upplýsingar urn aðila rekstrarfélags sem veita ráðdlif samkvæmt samningi sem greitt er 
fytir af eignum sjóðsins 

Akta sjóðir hf. hafa ekki gert samning við utanaðkomandi aðila urn neina tegund af ráðgjöf en mun aftur 
á m6ti ems og önnur félög kaupa sérfrxðiþjónustu af bar til bærum aðilum gerist þess þörf. 

4.3. Heimild 138. gr. laga nr. 128/2011 
Vakin er athygli fjárfesta á heimild 138. gr. laga nr. 128/2011 urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fagfjárfestasjóði sem gefur verðbréfasjóði heimild til að binda, með samþykki Fjármálaeftirlitsins, alit 
að 100% af eignum sínum í verðbréfum og peningamarkaðsskjölum sem eitt eða fleiri n'ki innan 
Evrópska efnahagssvæðisins eða sveitarfélög þeirra, alþjóðlegar stofnanir, sem eitt eða fleiri þessara 
raja em aðilar að, eða ríki utan Evrópska efnahagssvwðisins gefa út eða ábyrgjast. 

Datmig er sjóðnum, samkvæmt reglum sjóðsins og samþykki Fjármálaeftirlitsins, heimilt að fjárfesta alit 
að 100% af eignum sjóðs í rikistryggðum verðbréfum sky. 38. gr. laga nr. 128/2011, enda sé það 
samrýmanlegt hagsmunum eigenda hlutdeildarskírteina. Nýti sjóðurinn heimild þessa skulu fjárfestingar 
hans dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi verðbréfautgáfur í sammmi við fyrirmæli laganna auk 
þess sem fjárfesting í sömu verðbréfafitgáfu má eldci nema hxni fjárhæð en sem svarar til 30% af eignum 
sj óðsins. 

4.4. Fyrri árangur sjóðsins 
Verðbréfasjóðurinn var stofnaður 17. nóvember 2014. Við areikning á ávöxtun er tekið tillit til gjalda 
og banana. Ávöxtun sjóðsins er í íslenskum krónum. 
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Avant er rétt að vekja athygli fjárfesta á ví að ávöxtun I fortíð er ekki ávísun á ávöxtun I framtíð. 

4.5. Dóknunikostnaður 
Akta RIki greiðir Akta sjóðum hf. umsýsluþóknun fyrir rekstur sjóðanna. Umsýsluþóknunin er ákveðið 
hlutfall af eignum sjóðsins. Umsýsluþóknunin er greidd Akta sjóðum hf. til að standa straum af umsýslu 
ýmis konar, þ.e. bókhaldi, lögfraeðiþjðnustu, frtreikningi á innlausnarvirði, eftirliti, viðhaldi skráa yfir 
eigendur hlutdeildarskírteina, reilcningshald, þjðnustu við fjárfesta o.s.frv. Umsýsluþóknunin reiknast af 
markaðsverðmxti eigna. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá bá kostnaðarliði sem eiga við um sjóðinn: 

Umsýslubóknun Gengismunur Arangurstengd 
þóknun 

0,75% 1,0% 20% 

Reglur Akta Rikis kveða á urn árangurstengda þóknun I sjóðnum. SúþðIcnun rennur til Akta sjóða hf. 
en him reiknast af daglegri ávöxtun sjóðsins umfram álcveðið viðmið og nemur 20%. Við útreilcning á 
þólcnuninni 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. 

Arangurstengd þóknun er reilcnuð og fxrð til skuldar daglega. tióknunin er o aðeins gerð upp I lok 
hvers ársfjórðungs nema innlausn hafi átt sér stað fyrir ársfjórðungslok, en N. greiðist þóknunin við 
innlausn. Greiðsla árangurstengdrar þólcnunar er þð skilyrt því að gengi sjóðsins sé bá h2erra en síðasta 
ársfiórðungslega hágildi. Ef gengið er lægra reiknast ekki árangurstengd þóknun. 

4.6. Dómstólar og málaferli 
Mál sem kunna að rísa vegna hlutdeildarskírteina slculu rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á grundvelli 

kafla laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. 

Hvorki Akta sjóðir hf. né Akta Rai eiga í málaferlum. 
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4.7. Upplýsingar og gögn sky. 51-53. gr. laga nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, 
fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

Hxgt er að nálgast írtboðlýsingu Pessa ásamt öðrum gögnum sem visa er i, endurgjaldslaust, á 

starfsstöð Akta sjóða hf. að Borgartúni 25, 105 Reykjavik, fyrir og eftir samningagerð. Þá verður 
írtboðslýsing Pessi, reglur sjóðsins og skjal með lykilupplysingum birt á heimasíðu rekstrarfélagsins, 
www. aktasj odir.is. 
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Fylgiskjal 1: Urn fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða 

Um fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða er fjallað I f-kafla laga nr. 128/2011: 

F. Fjárfestingarheimildir. 

M30. gr. Fjármálagerningar og innlán. 
OFjárfestingarheimildir samIcvæmt bessum kafla taka til verðbréfasjóðs eða, sé hann deildaskiptur 
sky. 12. gr., til einstalcra deilda hans. Verðbréfasjóði er eingöngu heimilt að binda f6 sitt I eftirtöldu: 
1. Framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a. hafa verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði samkvæmt skilgreiningu 

laga urn kauphallir, 
b. ganga kaupum og sölum á öðrum markaði innan Evrópska efnahagssvxðisins sem er opinn 
almenningi, starfar reglulega, lýtur opinberu eftirliti og er viðurkenndur með þeim hætti sem 
Fjármálaeftirlitið metur gildan, og/eða 
c. hafa verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði I rílci utan Evrópska 
efnahagssvæðisins eða ganga kaupum og sölum á öðrum markaði I riki utan Evrópska 
efnahagssva3ðisins sem er opinn almenningi, starfar reglulega, lýtur opinberu eftirliti og er 
viðurkenndur með þeim hætti sem Fjármálaeftirlitið metur gildan. 

2. N 'yútgefnum verðbréfum, enda sé I skilmálum vegna útgáfu beirra skuldbinding urn að sótt verði um 
skráningu verðbréfanna á skipulegum verðbréfamarkaði sky. 1. tölul. Skráning verðbréfa samkvæmt 
bessu álcweði skal fara fram eigi síðar en 180 dögum frá fitgáfu beirra. 
3. Hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða. Einnig er heimilt að fjárfesta I skírteinum annarra sjóða um 
sameiginlega fjárfestingu enda sýni verðbréfasjóðir fram á bað með fullnægjandi hætti að mati 
Fjármálaeftirlitsins að beir lúti sambacrilegu eftirliti og verðbrefasjóðir, samstarf Fjármálaeftirlitsins og 
lögbærra yfirvalda heimarilcis sjóðsins sé tryggt með fullnægjandi hætti, vernd 
hlutdeildarskírteinishafa sé tryggð með sambærilegum hætti og I verðbréfasjóðum, einkum er varðar 
innlausnarrétt, vörslufyrirtæki, lánveitingar, lántökur og skortsölu, og gefin sé út ársskýrsla og 
árshlutauppgjör að minnsta kosti á sex mánaða fresti. Oheimilt er að fjárfesta I verðbréfasjoðum og 
öðrum sjóðum urn sameiginlega fjárfestingu sem fjárfesta, samkvæmt reglum sínum, meira en 10% 
eigna sinna I hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða eða hlutdeildarsIcírteinum eða hlutabréfum annarra 
sjóða urn sameiginlega fjárfestingu. 
4. Innlánum fjármálafyrirtækja sem hafa staðfestu I n'ki innan Evrópska efnahagssvæðisins. 16 er 
verðbréfasjóði heimilt að binda f6 I innlánum fjármálafyrirtækja með staðfestu utan Evrópska 
efnahagssvæðisins sýni hann ft-am á með fullnægjandi hætti að mati Fjármálaeftirlitsins að 
fjármálafyrirtækin búi við sambærilegar reglur urn áhættu og eftirlit og gilda innan Evrópska 
efnahagssvæðisins. Innlán samkvxmt bessum tölulið verða að vera endurgreiðanleg að kröfu 
innlánseiganda með að hámarki tólf mánaða binditíma. 
5. Afleiðum sem skráðar em á skipulegum verðbrefamarkaði samlcvæmt skilyrðum 1. tölul. Viðmið 
afleiðna skulu vera fjárfestingarheimildir samkvxmt bessari grein, verðbréfavísitölur, vextir, gengi 
erlendra gjaldmiðla eða gjaldmiðlar sem verðbréfasjóðnum er heimilt að fjárfesta í samkvxmt 
álcvxðum reglna sjóðsins. 
6. Afleiðum utan skipulegra verðbréfamarkaða. Viðmið afleiðna skulu vera fjárfestingarheimildir 
samlcvæmt bessari grein, verðbréfavísitölur, vextir, gengi erlendra gjaldmiðla eða gjaldmiðlar sem 
verðbréfasjóðnum er heimilt að fjárfesta I samkvæmt ákvæðum reglna sjóðsins. Gagnaðilar 
verðbréfasjóðs I slilcum afleiðuviðskiptum skulu lúta eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt. 
Verðmæti slíkra samninga skal vera unnt að reilcna daglega með áreiðanlegum hætti. Tryggt skal að 
hxgt sé að selja slilca samninga samdægurs á raunvirði hverju sinni. 
7. Peningamarkaðsgerningum sem viðskipti eru með utan skipulegra verðbréfamarkaða. 

20 



M31. gr. Adrar eignir. 
OPrátt fyrir álcvmði 30. gr. er verðbréfasjóði heimilt að binda sem svarar alit að 10% af eignum sínum 
I öskráðum framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að eiga meira en 10% 1 reiðufé eða auðseljanlegum eignum á hverjum 
tíma, nema slikt sé til hagsbóta fyrir hlutdeildarskírteinishafa. Slikar eignir mega þcS ekki vera hluti af 
fjárfestingarstefnu sjóðsins. 

OVerðbréfasjóður getur óskað eftir heimild Fjármálaeftirlitsins til að eiga meira en 10% 1 reiðufé eða 
seljanlegum eignum. 
M32. gr. Yfirtaka eigna og hrávörur. 
EIVerðbréfasjóði er heimilt in takmarkana að yfirtaka eignir til að tryggja fullnustu lcröfu. Eignirnar 
skulu seldar jafnskjótt og það er talið hagkvæmt og eigi síðar en innan níu mánaða fi-á yfirtöku 
eignanna. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að veita lengri frest sé það í þágu hagsmuna 
hlutdeildarskírteinishafa. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að fjárfesta í hrávörum eða heimildarskírteinum fyrir þeim. 
M33. gr. Eftirlit meo áhwttu. 
ORekstrarfélög skulu hafa yfir að ráða eftirlitskerfi sem gerirþeim kleift að valcta, meta og stýra 
áhættu einstakra eigna og eignasafns verðbréfasjóða á hverjum tíma. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að 
setja nánari reglur urn slíkt eftirlitskerfi. 
M34. gr. Afleiouvidskipti. 
ElVerðbréfasjóði er ávallt skylt að eiga hæfilegar og nægjanlega verðma3tar eignir á móti metnu 
hámarkstapi af afleiðu. Ti! grundvallar sliku mati skal taka mið af verðmæti undirliggjandi eigna, 
mótaðilaáhættu, ytri aðstæðum á fjármálamörkuðum ogþeim tíma sem það tekur að fullnusta eða selja 
viðkomandi afleiðusamning. 
OVerðbréfasjóði er heimilt að eiga viðskipti með afleiður svo fremi sem samanlögð áhætta afleiðna og 
undirliggjandi eigna sé undir þeim mörkum sem urn getur 135. gr. Eftirlitskerfi sky. 33. gr. skal meta 
með fulhmgjandi hætti virði afleiðna utan skipulegra verðbréfamarkaða. 
OVerðbréfasjóðir skulu gera Fjármálaeftirlitinu reglulega grein fyrir afleiðuviðskiptum sínum í því 
formi sem Fjármálaeftirlitið álcveður. 
OViðskipti með afleiður mega ekki verða til Jess að verðbréfasjóður víki frá fjárfestingarstefnu sinni 
ems og him er sett fram í reglum sjóðsins og aboðslýsingu. 
CIEf verðbréf eða peningamarkaðsgerningur felur I sér afleiðu skal tekið mið af þvíþegar kröfur 
samkvæmt þessari grein eru uppfylltar. 
M35. gr. Hámark járfestingar Iframseijanlegum verobréfum og innlánum sama átgefanda. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að binda: 
1. meira en 10% af eignum sínum í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum írtgefnum af sama 
írtgefanda, eða 
2. meira en 20% af eignum sínum í innlánum sama fjármálafyrirtækis. 
OMátaðilaáhætta vegna afleiðna utan skipulegra verðbréfamarkaða má ekki vera umfram: 
1. 10% af heildareignum sjóðs egar mótaðili er fjármálafyrirtxki innan Evrópska efnahagssva3ðisins 
eða fjármálafyrirtæki utan þess sem lýtur eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt, 
2. 5% af heildareignum sjóðs þegar mótaòiii er annar en fjármálafyrirtxki sky. 1. tölul., en lýtur þó 
eftirliti sem Fjármálaeffirlitið metur gilt. 
OFjárfesti verðbréfasjóður meira en 5% 1 verðbréfum írtgefnum af sama agefanda skal samtala slíkra 
fjárfestinga ekki fara yfir 40% af eignum sjóðsins. Við írtreikning samtölu skal ekki litið til innlána hjá 
fjármálafyrirtEeki eða afleiðna sem gerðar eru utan skipulegra verðbréfamarkaða egar mótaðili er 
fjármálafyrirta3ki sem lýtur eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt. 
EÞrátt fyrir álcvxði 1. og 2. mgr. má heildarfjárfesting I viðskiptum við sama aðila, í verðbréfum, 
peningamarkaðsgerningum, innlánum og afleiðusamningum utan skipulegra verðbréfamarkaða, 
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samtals ekki fara yfir 20% af eignum sjóðsins. 
ODrátt fyrir álcyæði 1. tölul. 1. mgr. er  verðbréfasjóði heimilt að binda alit að 35% af eignum sínum 
verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem eitt eða fleiri riki innan Evrópska efnahagssvxðisins 
eða sveitarfélög þeirra, alþjóðlegar stofnanir, sem eitt eða fleiri þessara ríkja eru aðilar að, eða rílci utan 
Evrópska efnahagssvaeðisins gefa út eða ábyrgjast. Fjárfesting í einni og sömu verðbréfairtgáfunni má 
ekki nema lrerri fiáriKeð en sem svarar til 30% af eignum verðbréfasjóðs. Ekki skal tekið tillit til 
verðbréfa samkvxmt þessari málsgreinþegar reiknuð er samtala fjárfestinga sky. 3. mgr. 
OTalcmarkanir sky. 1.-5. mgr. er  óheimilt að leggja saman. Verðbréfasjóði er því óheimilt að binda 
meira en 20% af eignum sínum í verðbréfum, peningamarkaðsgerningum, innlánum eða afleiðum 
sama irtgefanda eða 35% af verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sama írtgefanda, sbr. 5. mgr. 
OAðilar sem teljast til sömu samstxðu skulu teljast einn aðili við areikning samlcvaemt þessari grein. 
OSamanlögð eign sjóðsins I verðbréfum útgefnum af aðilum tengdum rekstrarfélaginu eða 
móðurfélagi þess, sbr. log urn fjármálafyrirtæki, skal ekki vera mein en 20% af eign sjóðsins. 
OSamanlögð eign sjóðsins I verðbréfum írtgefnum af öðrum tengdum aðilum, sbr. log um 
tjármálafyrirtæki, skal ekki vera meiri en 20% af eign sjóðsins. 
OTraust verðbréf sky. 38. gr. eru undanþegin álcvxðum 8. og 9. mgr. 
OUm slcyldu rekstrarfélaga til þess að tengja saman aðila fer eftir lögum urn fjármálafyrirtæki. 

E36. gr. Visitölusjóáir. 
OÞrátt fyrir ákyxði 35. gr. er verðbréfasjóði heimilt að fjárfesta alit að 20% af eign sjóðsins 
hlutabréfum ea skuldabréfum sama tirtgefanda ef marlcmið fjárfestingarstefnu samkvæmt reglum 
sjóðsins er að endurspegla tiltekna hlutabréfa- eða skuldabréfavísitölu. Vísitalan skal hafa fullnaegjandi 
áhættudreifingu, birt opinberlega og endurspegla Yiðkomandi markað með fullnxgjandi hætti. 
OFjármálaeftirlitið getur heekkað heimild sky. 1. mgr. 135% ef va3gi ems agefanda I vísitölunni er 
meira en 20%. Fjárfesting yfir 20% er aðeins leyfð í hlutabréfum eða skuldabréfum ems irtgefanda. 
E37. gr. Peningamarkaossjóáir. 
OFjárfestingarheimildir peningamarkaðssjóða talcmarkast af 35. gr. 
OPeningamarkaðssjóði er eingöngu heimilt að fjárfesta I peningamarkaðsgerningum ems og ink eru 
skilgreindir I lögum þessum, afleiðum tengdum þessum gerningum og innlánum, sbr. 4. tölul. 30. gr. 
OHámarkslíftími einstakra verðbréfa skal ekki vera lengri en 397 dagar og meðallíftími eignasafns 
peningamarkaðssjóðs má að hámarki vera 180 dagar. 
E38. gr. Traust verobrel 
OFjármálaeftirlitið getur heimilað verðbréfasjóði að binda alit að 100% af eignum sínum I verðbréfum 
og peningamarkaðsgerningum sky. 5. mgr. 35. gr. telji Fjármálaeftirlitið það satnrýmanlegt 
hagsmunum eigenda hlutdeildarskírteina. 
OFjárfestingar verðbréfasjóðs sky. 1. mgr. skulu dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi 
verðbréfaittgáfur og má fjárfesting í einni og sömu verðbréfairtgáfu ekki nema hærri fjárhæð en sem 
svarar til 30% af eignum verðbréfasjóðs. 
OSkýrt skulu koma fram I reglum verðbréfasjóðs og aboðslýsingu þau ríki, sveitarstjórnir eða 
alþjóðastofnanir sem gefa út eða ábyrgjast verðbréf eða peningamarkaðsgerninga sem sjóðurinn 
hyggst fjárfesta í sky. 1. mgr. 
E39. gr. Fjárfestingar I hlutdeildarskirteinum verábréfasj66a ognárfestingarsj66a. 
OVerðbréfasjóði er heimilt að fjárfesta I hlutdeildarskírteinum annarra verðbréfasjóða og annarra 
sjóða um sameiginlega fjárfestingu. Dó skal verðbréfasjóður ekki binda meira en 20% af eignum 
sínum í hlutdeildarskírteinum einstalcra verðbréfasjóða eða fjárfestingarsjóða. 
OHeildartárfesting verðbréfasjóðs í hlutdeildarskírteinum fjárfestingarsjóða má ekki fara yfir 30% af 
eignum verðbréfasjóðs. 
OVerðbréfasjóði eða einstalcri deild hans er óheimilt að fjárfesta meira en 50% af eign sinni í 
hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og fjárfestingarsjóða innan sama rekstrarfélags. 
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M40. gr. Takmarkanir á eignasafni 
DVerðbréfasjeiði er óheimilt að eignast meira en: 
1. 10% af hlutabréfum án atkvæðisréttar í einstöku hlutafélagi, 
2. 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, bá aldrei umfram 25%1 hverri írtgáfu, 
3. 25% af hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóðs og annarra sjóða urn sameiginlega fjárfestingu, 
4. 10% af peningamarkaðsgerningum einstalcra ittgefenda. 
0141. gr. Lan og ábyrgoir. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að veita lán eða ganga I Abyrgð fyrir aðra, sbr. þ(5 heimildir sky. 30. gr. 
Do er heimilt að veita verðbréfalán sem hluta af eðlilegri áhættustýringu. Fjármálaeftirlitinu er heimilt 
að setja nánari reglur urn verðbréfalán verðbréfasjóða. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að taka önnur lán en skammtímalán til að standa straum af innlausn 
hlutdeildarskírteina. Silk lin mega ekki nema meira en svarar 10% af eignum sjóðsins eða einstalcra 
deilda innan hans. 
142. gr. Skortsala. 
OVerðbréfasjóði er óheimilt að selja ijármálagerninga sem ekki em í eigu hans á þeim tíma sem sala 
þeirra fer fram. 
INI43. gr. Ráástafanir til úrbóta. 
OFari fiárfesting verðbréfasjóðs fram úr leyfilegum mörkum samIcyæmt lögum þessum skal 
Fjármálaeftirlitinu án tafar tilkynnt urn Imð og skulu egar gerðar ráðstafanir til úrbóta og skal 
lögmagtu hámarki í síðasta lagi náð innan þriggja mánaða. Fjármálaeftirlitið getur PO I einstökum 
tilvikum heimilað lengri frest enda sé það augljóslega í þágu eigenda hlutdeildarskírteina. 
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