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Reglur Akta sjóða hf. 
vegna 

Akta Vaxtatxkifxris  

1. gr. 
Heiti sjóðsins o.fl. 

Heiti sjóðsins er Akta Vaxtatækifæri og er kennitala hans 570717-9870. Rekstrarfélag sjóðsins er Akta 
sjóðir hf, kt. 430713-0940, Borgartúni 25, 105 Reykjavik. Akta Vaxtatælcifæri er fjárfestingarsjóður og 
starfar sky. lögum nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagaifestasjóði (hér eftir nefnd 
„lög nr. 128/2011"). Sjóðurinn starfar ósiciptur og hefur ekki heimild til markaðssetningar I öðrum ríkjum 
en á islandi. Akta Vaxtatxkifæri ber ábyrgð á skuldbindingum sínum. 

2. gr. 
Fjárfestingarstefna sjóðsins 

Akta sjóðir hff hafa afinarkað fjárfestingarstefnu fjárfestingarsióòsins. Fjárfestingarstefnan felur I sér 1:lær 
áherslur sem stjórn Akta sjóða hf telur rétt að leggj a til grundvallar í fjárfestingum sjóðsins. Markmið Akta 
Vaxtatækifæris er að nýta Pau twkifæri á innlendum skuldabréfa- og vaxtamarkaði sem á hverj urn tíma eru 
talin skila bestri ávöxtun með tilliti til áhættu. Fjárfestingarstefna og heimildir em Atlistaðar I töflu hér að 
neðan. Sjóðurinn nýtir sér heimildir tjárfestingarsjoòa samkvæmt 59. gr. laga nr. 128/2011. 

Eignaflokkar Vægi Par af óskral 

Skuldabréf og valar fitgefnir af íslenska nlinu eða með 
ábyrgð íslenska raisins 

0-100% 0-10% 

Sértryggð skuldabréf Crigefin sky. lögum nr. 11/2008 0-100% 0-10% 

Önnur skuldabréf og vbdar 0-75% 0-25% 

Skuldabréf með breytirétti 0-15% 0-15% 

Hlutabréf sem tilkomin em vegna slculdabréfakaupa sjóðsins 0-10% 0-10% 

Peningamarkaðsgerningar 0-100% 0-25% 

Innlán fj ármálafyrirtækj a 0-60% 

Hlutdeildarskírteini fagárfestasjóða sem fjárfestaí 
slculdabréfum 

0-20% 

I Samanlagt vægi óskráðra verðbréfa og peningamarkaðsgerninga má að hámarki vera 25% af eignum sjóðsins. 
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Afleiður vegna stöðutöku eða áheettuvarna 0-30% 

Skortsala skráðra verðbréfa2  0-20%  

Nánar um fjárfestingarstefnu sjóðsins 

Skuldabref og víxlar iitgefin af ríki eáa meá ábyrgö þess 

Sjóðurinn hefur heimild til bess að fjárfesta fyrir alit að 100% af eignum I skuldabréfum og víxlum 
dtgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess. Dar af hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta fyrir alit að 
10% af eignum I óskráðum skuldabréfum og víxlum dtgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð bess. 

Skrá8 verðbréf og nýi'dgefin verábréf 

Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í framseljanlegum skuldabréfum og peningamarkaðsgemingum sem hafa 
verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, eða uppfylla að öðru leyti skilyrði Ii. 
ti. 1. mgr. 30. gr. laga nr. 128/2011. 

Sjóðnum er heimilt að binda alit að 100% af eignum sínum I sértryggðum skuldabréfum dtgefnum sky. 
lögum nr. 11/2008, sem uppfylla framangreind skilyrði. 

er sjóðnum heimilt að fárfesta fyrir alit að 75% af eignum sínum I öðrum skuldabréfum og vbdum sem 
skráð eru á slcipulegan verðbréfamarkað og má bar til dæmis nefna skuldabref fitgefin af fyrirtxkjum, 
sveitarfélögum, ljármálafyrirtækjum og ö ðrum fyrirtxkjum. 

Einnig hefur sjóðurinn heimild til 'Jess að tjárfcsta fyrir samtals alit að 15% af eignum I slcráðurn og 
óslcráðum skuldabréfum með breytirétti og fyrir samtals alit að 10% af eignum I skráðum og óskráðum 
hlutabréfurn sem eru tilkomin vegna skuldabréfakaupa sjóðsins, til dmmis vegna skuldabréfa með breytirétti 
og/eða vegna breytingar á slculdum I hlutafé í kjölfar greiðsluþrots útgefanda. 

Óskrció veraref og peningamarka6sgerningar 

Sjóðurinn nýtir sér heimild 3. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 til að ijrfesta í óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum I samrxmi við ijárfestingarstefhu sjóðsins. 

Sjóðurinn hefur heimildir til að fjárfesta alit að 25% af eignum sjóðsins í óslcráðum skuldabréfum og víxlum 
I samreemi við 3. mgr. 59. gr. laga 128/2011 en fjárfesting sjóðsins I óskráðri dtgáfu ems utgefanda má ekki 
fara yfir 10% af eignum sjóðsins. Í samræmi við heimild 3. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 hefur sjóðurinn 
heimild til að ijárfesta fyrir alit að 15% af eignum sínum í óskráðum skuldabréfum með breytirétti og fyrir 
alit að 10% 1 óslcráðum hlutabréfum sem em tilkomin vegna skuldabréfakaupa sjóðsins, til dxmis vegna 
slculdabréfa með breytirétti og/eða vegna breytingar á skuldum I hlutafé I kjölfar greiðsluþrots útgefanda. 

Einnig er sjóðnum heimilt að fjárfesta fyrir alit að 10% af eignum sínum I óskráðum skuldabréfum og 
víxlum dtgefnum af íslenska nlinu eða með ábyrgð þess. 

Aldrei hærra en 20% af endurmetnu innravirði sky. lögum 128/2011. 
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Dá er sjóðnum heimilt að fjárfesta fyrir alit að 10% af eignum sínum I 6sicrá5um sértryggðum siculdabréfum 
ragefnum sky. lögum nr. 11/2008. 

Dá hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta I peningamarkaðsgerningum fyrir að hámarici 100% af eignum. 
Dar af er sjóðnum heimilt að fiárfesta fyrir alit að 25% af eignum I 6skráðum peningamarkaðsgerningum. 

Innlán jármálarirteEkja 

Sjóðurinn hefur heimild til að fiárfesta I innlánum fjármálafyrirtaekja fyrir alit að 60% af eignum sjóðsins. 

Sjódir urn sameiginlega fjárfestingu 

Í samrxmi við 2. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 hefur Akta Vaxtatxkifæri heimild til bess að fjárfesta í 
hlutdeildarskírteinum armarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu en verðbréfasjóða og fiárfestingarsjóða. 

A grundvelli framangreindrar heimildar er sjóðnum heimilt að fjárfesta alit að 20% af eignum sínum I 
hlutdeildarskírteinum fagfiárfestasjóða sem fjárfesta í skuldabréfum. 

Takmarkanir á vcegi einstakra fitgefenda 

a. Sjóðnum er eldci heimilt að fjárfesta umfram 35% af eignum I einu rílci nema með sérstalcri heimild 
Fjármálaeftirlitsins. Fjármálaeffirlitið hefur veitt sjóðnum heimild sky. 38. gr. laga nr. 128/2011 til 

binda alit að 100% af eignum sjóðsins I skuldabréfum og ybdum agefnum af íslenska rainu 
eða með ábyrgð bess. Í þeim tilvilcum sem framangreind heimild er nýtt skulu fiárfestingar sjóðsins 
dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi verðbréfautgáf-ur og má fiárfesting í einni og sömu 
verðbréfaagáfu eldd nema hærri fiárhæð en sem svarar til 30% af eignum sjóðsins. 

b. Í samrxmi við 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 hefur sjóðurinn heimildir til að binda að hámarki 
20% af eignum sínum í verðbréfum og peningamarkaðsgerningum agefnum af sama utgefanda, 
en alit að 35% sé urn að rxða verðbréf sicráð á sidpulegum verðbréfamarkaði, enda se fj árfesting 
yfir 20% aðeins I einum utgefanda. 

c. Sjóðurinn hefur aðeins heimild til að binda alit að 10% af eignum sínum I 6skráðum verðbréfum 
sama utgefanda. 

d. Sjóðnum er heimilt að binda alit að 30% af eignum sjóðs I innlánum sama fiármálafyrirtxlcis. 
Sjóðnum er heimilt að binda alit að 10% af eignum sjóðs í viðskiptum við sama aðila með 
afleiður utan slcipulegra verðbréfamarkaða, sbr. c-ho 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011. 

e. Sjóðnum er heimilt að binda alit að 35% af eignum sínum I verðbréfum, 
peningamarkaðsgerningum og afleiðum útgefnum af sama agefanda en b6 er einungis heimilt að 
fjárfesta yfir 20% 1 bréfum frá einum agefanda. Dá er sjóðnum heimilt að binda alit að 30% af 
eignum í innlánum sama utgefanda. Samanlögð fiárfesting I verðbréfum, 
peningamarkaðsgerningum, afleiðum og innlánum sama irtgefanda má aldrei verða hærri en 40%. 

f. Ekki er heimilt að leggja saman talcmarkanir er koma fram I b) og e) lið hér að framan I kaflanum 
Takmarkanir á vcegi einstakra fitgefenda. 
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Skortsala 

SjOðurinn hefur heimild til skortsölu á skráðum verðbréfum I sammmi vi ð 7. mgr-. 59. gr. laga nr. 128/2011. 
Metið hámarkstap af viðskiptum með verðbréf sem fjárfestingarsjoòur hefur ekki ráðstöftmarrétt yfir skal 
ekki nema meiru en 20% af endurmetnu innra virði sjóðsins. Skortsala á 6skráðum verðbréfum er óheimil. 

Lántaka 

grundvelli 6. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 er heimilt að taka að láni til skamms tíma alit að 25% af 
verðmxti eigna sjóðsins. 

Laustfé  

Í samrxmi við 2. mgr. 31. gr. laga nr. 128/2011 er sjóðnum heimilt að eiga til skamms tíma laust fé ef 
markaðsaðstxður eru ekki heppilegar til fjárfestinga vegna fjár sem fengist hefur með sölu eignarhluta í 
sjóðnum eða vegna sölu á eignum sjóðsins. Þá getur sjóðurinn 6skað eftir heimild Fjármálaeftirlitsins til að 
eiga meira en 10% af eignum I reiðufé. Eignir I reiðufé sky. fi-amangreindu eru ekki hluti af 

6..rfestingarstefnu sjóðsins. 

Afleiður 

Sjóðnum er heimilt að nota afleiður bxði sem hluta af áhættustýringu, til að draga fir áhættu og/eða til að 
minnka kostnað, og sem hluta af fjárfestingarstethu sinni. 

Sjóðnum er bxði heimilt að eiga viðskipti með skráðar sem 6skráðar afleiður enda sé hxgt að reilcna 
verðmxti slíkra samninga daglega og einnig skal vera ha2gt að eiga viðskipti með slíka samninga á líftíma 
samningsins. 

Fjárfestingarsjóði er ávallt skylt að eiga hxfilegar og nxgjanlega verðmxtar eignir á mðti metnu 
hámarkstapi af afleiðu. Til grundvallar slíku mati skal m.a. taka mið af verðmxti undirliggjandi eigna, 
mótaðilaáhættu, ytri aðstaeðum á fjármálamörkuðum og tíma til að loka afleiðu. 

Metið hámarkstap af afleiðu má að hámarki nema 30% af hreinni eign sjóðsins og getur því heildaráhætta 
árfestingarsjóðsins numið 130% af hreinum eignum samkvaemt því. Auk 'Jess hefur sjóðurinn heimild til 

lántöku á grundvelli 6. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 og skortsölu á grundvelli 7. mgr. 59. gr. sömu laga, 
og getur því heildaráhætta, ef framangreindar heimildir eru einnig nyttar, verið alit að 175% af hreinni eign 
sj óðs ins . 

Fjárfestingar sjóðsins I afleiðum skulu taka mið af stefnu sjóðsins og heimildum til þess að ijárfesta í 
einstökum tegundum fjármálagerninga, og talanörkun fjárfestinga í einum dtgefanda eða tiltekinni fitgdfu. 

Mðtaðilaálmtta sj &Sins er takmörkuð með því að sjóðnum er aðeins heimilt að binda alit að 10% af eignum 
sjóðs í viðskiptum við sama aðila með afleiður utan skipulegra verðbréfamarkaða, sbr. c.-lið 4. mgr. 59. gr. 
laga nr. 128/2011. 

Sjóðurinn getur nýtt sér kosti framvirlcra samninga, valrétta eða skiptasamninga. 

Með skipulögðum verðbréfamarkaði, sem sjóðnum er heimilt að fjárfesta á, er átt vi ð skipulegan 
verðbréfamarkað samkvxmt gildandi lögum hverju sinni. 
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3. gr. 
Verkefni sjóðsins 

Akta sjóðir hf, kt. 430713-0940, fara með rekstur sjóðsins I samræmi við log nr. 128/2011. 

Vörslufyrirteelci sjóðsins samkvaemt 20. gr. laga. 128/2011 er Kvika banki hf, kt. 540502-2930, Borgartuni 
25, 105 Reykjavík. Akta sjóðum hff er óheimilt að slcipta um vörslufyrirtxki nema að fengnu sambylcki 
Fjármálaeftirlitsins. Sky. 22. gr. laga nr. 128/2011 ber vörslufyrirtælci ábyrgð gagnvart rekstrarfélagi og 
eigendum hlutdeildarskírteina vegna tjóns sem beir lcunna að verða fyrir og rekja má til ásetnings eða 
gáleysis starfsmanna vörslufyrirtælcis við framkvxmd verkefna bess sky. 20. gr. laga nr. 128/2011. 

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

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

i) Tryggja að sala, dtgáfa, endurkaup, innlausn og ógilding hlutdeildarskírteina sliðsins fani 
fram samkvxmt lögum og reglum sjóðsins. 

ii) Tryggja að innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sé reiknað í samrxmi við lög og reglur 
sjóðsins. 

iii) Framfylgj a fyrirmxlum Akta sjóða hf nema þau séu I andstöðu við log og reglur sjóðsins. 
iv) Tryggja að I viðskiptum með eignir sjóðsins sé endurgjald fyrir þær innt af hendi innan 

eðlilegra tímamarka. 
v) Tryggja að tekjum sjóðsins sé ráðstafað I sammmi við lög og reglur sjóðsins. 

Auk verðbréfavörslu sinnir Kvika banki hf ýmsum öðrum verkefnum I rekstri sjóðsins sky. samningi jar 
urn. SamIcvxmt 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur rekstrarfélag sjóðsins fengið sambylcki Fjármálaeftirlitsins 
fyrir byí að dtvista til Kvilcu banka hf ýmsum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins, s.s. bólchalds- og 
lögfræðiþjónustu, þjónustu við viðskiptavini, mati á verðmæti verðbréfa og annarra eigna, innra eftirliti, 
regluvörslu, viðhaldi skráa yfir eigendur hlutdeildarskírteina, dtreilmingi innlausnarvirðis, agáfu og 
innlausn hlutdeildarskírteina, uppgjöri viðskipta, vörslu hlutdeildarskírteina og gagna urn viðskipti, 
áhættustýringu og markaðssetningu. Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur útvistun á 
framangreindum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins engin áhrif á ábyrgð félagsins gagnvart 
eigendum hlutdeildarskírteina. 

Kvika banki hf er jafnframt söluaðili sjóðsins og annast þjónustu við þá sem fjárfesta í sjóðnum eða óska 
eftir upplýsingum í tengslum við fyrirhugaða ijárfestingu I sjóðnum, og annast milligöngu um dtgáfu og 
innlausn hlutdeildarskírteina. 

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

4. gr. 
Dóknun og kostnaður 

Akta sjóðir hf annast daglegan rekstur Akta Vaxtatxkifæris og umsýslu eigna hans í samrxmi við 
ákvarðanir stjórnar Akta sjóða hf. 
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Dóknun Akta sjóða hf. fyrir rekstur sjóðsins skal að hámarki nema 2% á ári af markaðsverðmxti hreinnar 
eignar sjóðsins meðan hann er starfrxIctur, en í dag er umsysluþolcnun sjóðsins 0,9%. Ums 'ysluþóknun er 
reiknuð á ársgrundvelli en er reiknuð daglega inn í gengi sjóðsins. Umsýsluþóknun er greidd mánaðarlega 
af verðmæti útistandandi hlutdeildarskírteina eða annarri staðfestingu á tilkalli til verðbrefaeignar sjóðsins 

mánaðarlok. 

Þóknun Kviku banka hf vegna útvistaðra verkefna, umsjónar og vörslu fjárrnálagerninga er innifalin I 
þóknun Akta sjóða. 

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

Gengismunur: Gengismunur endurspeglast I mun kaup- og sölugengis á hverjurn tíma og er hann I dag 
1,0%. Gengismunur rennur til Akta sjóða hf. og söluaðila samIcvæmt samningi þeirra á milli. Elckert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga í sjóðnum. 

Beinn kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu fyrir Vaxtatælcifxri, er ekki innifalinn í þóknun 
rekstrarfélagsins og sama á vi ð um kostnað vegna Fjármálaeftirlitsins. Relcstrarfélagið áslcilur sér jafnframt 
rétt til að krefjast endurgreiðslu kostnaðar svo sem vegna fjármálakerfa, annarm en eignastýringarkerfa, 
kostnaðar vegna áslcriftar að verðbréfavísitölum ef um það er að rxða, hugbunaðar, endurskoðunar, 
lögfrxðikostnaðar og post- og pappírskostnaðar og minus silks (upptalningin er elcki txmandi). 

Reglur Akta Vaxtatxkifzeris kveða á urn árangurstengda bólcnun í sjóðnum. Sú þóknun rennur til Akta sjáða 
hf. en him reiknast af daglegri ávOxtun sjóðsins umfram ákveðið viðmið og nemur 20%. Við útreikning á 
þólcnuninni er teldð mið af mismun hreinnar eignar í upphafi og lok dags að teknu tilliti til kaupa og 
innlausna í sjóðnum og viðmiðs urn ávöxtun. 

Arangurstengda þóknunin er reilcnuð út samkvxmt eftirfarandi: 

Ávöxtun umfi-am viðmiðt = (NAVt —NAVt-1)— (Viðmiðt — Viðmiðt-i) 

Skilyrði fyrir árangurstengdri þóknun er að NAVt  > Viðmiðt  

Ef það skilyrði er uppfyllt: 

Árangurstengd þóknun = Avöxtun umfram viðrniðt  * 20% 

Viðmið miðast vi ð aðalskuldabréfavísitölu Nasdaq OMX Nordic, NOMXIBB (1S0000023364) sem er birt 
og álcyeðin af Nasdaq OMX Nordic. Ef vísitalan er lögð niður skal miða við sambzerilega vísitölu þangað 
til að reglum sjóðsins er breytt í samræmi við nýja vísitölu. 
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Aðalskuldabréfavísitalan irmiheldur bæði verðtryggð og óverðtryggð íslensk rílcistryggð slculdabréf. 
Vísitalan er markaðsvegin og mælir heildarávöxtun, b.c. vaxtagreiðslur, verðbxtur og afborganir eru 
endulárfestar I vísitölunni. 

Árangurstengd þðIcnun er reiknuð og færð til slculdar daglega. Þolcnunin er á aðeins gerð upp I lok hvers 
ársfjórðungs nema innlausn hafi átt sér stað fyrir ársórðungslok, en þá greiðist bóknunin við innlausn. 
Greiðsla árangurstengdrar bóknunar er ko skilyrt því að gengi sjóðsins sé þá heerra en síðasta 
ársórðungslega hágildi, þ.e.a.s. að gengi sjóðsins sé hærra en í lok fyrri ársórðunga frá stofnun 
sjóðsins. Ef gengið er leegra reiknast eldd árangurstengd þóknun. 

Arangurstengd þóknun er reiknuð af vörslufyrirtæki sjóðsins. Ytri endurskoðandi rekstrarfélagsins 
staðfestir reikniaðferðir og fitreikninga. 

Akta Vaxtatækifæri fjárfestir ekki I hlutdeildarskírteinum annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu sem 
bera hærri stjórnunarkostnað en 5%. Með stjóniunarkostnaði er átt við fastan kostnað sjóðsins. 

heimasíðu Akta sjóða, www.Aktasjodir.is  er að finna upplýsingar um gengi sjóða I rekstri félagsins. 

töflunni hér fyrir neðan má sjá þá kostnaðarliði sem eiga vi ð sjóðinn. 

Umsýsluþöknun Genaismunur Árangurs- 
tenging 

0,9% 1,0% 20% 

5. gr. 
Útgáfa hlutdeildarskirteina og innlausn þeirra 

Allir, sem eiga hlutdeild að sjóðnum, eiga sama rétt til eigna og tekna hans I hlutfalli við eign sína. 
Hlutdeildarskírteini verða gefin út af Akta sjóðum hf. til þeirra sem fá sjóðnum iármuni til ávöxtunar og 
óska eftir því. Hlutdeildarskírteini 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 em 
gefin út af rekstrarfélagi sjóðsins rafrænt hjá Verðbréfaskráningu islands og skráð á nafn eða á safnreikning 
hjá viðkomandi fjármálafyrirtæki. Urn útgáfuna gilda lög nr. 131/1997, um rafræna 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 eldd fram á skipulegum 
verðbréfarnörkuðum og em hlutdeildarskírteini I Akta Vaxtatækifæri því hvorlci tekin til viðslcipta á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland eða á öðrum skipulegum verðbréfamörkuðum. 

Hlutdeildarskírteini sjóðsins slculu innleyst að lcröfu eigenda á því kaupgengi sem gildir I dagslok á 
innlausnardegi. Lokunartíminn er kb. 12:00 og uppgjör sjóðsins vegna kaupa og sölu miðast við T+5, 
það á sér stað á fimmta bankadegi (dagur sem banicar em almennt opnirí Reykjava) eftir að fyrirmæli um 
kaup eða sölu hlutdeildarskírteina koma til innlausnaraðila. 
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Fyrir innlausnarupphwðir sem nema yfir 10% afhreinni eign sjóðsins, þó ekki lægra en 100 micr. hafa Akta 
sjóðir hf, heimild til að framkvxma innlausn hlutdeildarskirteina að hluta eða öllu leyti með þvi að 
framselja til hlutdeildarskirteinishafa verðbréf og fjármálagerninga sjóðsins og aðrar eignir hans í sömu 
hlutföllum og svara til hlutdeildar viðkomandi I sjóðnum (innlausn ,,in kind"). 

Heimilt er að fresta innlausn hlutdeildarskirteina, mæli sérstakar ásta3ður meðkví og hagsmunir eigenda 
hlutdeildarskirteina lcreast þess, enda séu skilyrði laga nr. 128/2011 uppfyllt. 

6. gr. 
Ráðstöfun arðs og annars hagnaðar 

Sjóðurinn er uppsöfnunarsjóður. Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem kunna að myndast af 
a..1-málagerningum og öðrum eignum I eigu sjóðsins verður ráðstafað til endurárfestinga og þ.a.1. bætt við 

höfuðstól sjóðsins. 

7. gr. 
ttreikningur á innlausnarvirði hlutar 

Gengi Akta Vaxtatækifæris er reiknað daglega. Kaupgengi (innlausnarvirði) hlutdeildarskírteina I sjóðnum 
er markaðsvirði samanlagðra eigna fjárfestingarsjoòsins 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 útgefinna og 
óinnleystra hlutdeildarsIcírteina. Munur á kaupgengi (innlausnarvirði) og sölugengi (útboðsgengi) er 1%. 

Um fitreilcning á innlausnaryirði og mat á markaðsvirði eigna fer að öðru leyti sky. gildandi reglugerð á 
hverj um tíma. 

8. gr. 
Um slit sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf telcur ákvörðun urn slit sjóðsins og samruna hans við aðra sjóði. Astxður sem gxtu 
legið að balci slikri álcyörðun er t.d. ef stxrð sjóðs fer undir lögbundna lágmarksfjárhxð eða ef 
markaðsaðstxður eru á þann veg að hagsmunir hlutdeildarskirteinishafa em best varðir með þvi að slita 
sjóðnum eða sameina hann öðrum sjóði. 

Tilkynna skal álcyörðun um samruna sérhverjum hlutdeildarskirteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum urn 
eign þess aðila I sjóðnum Akvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tilkynning til 
hlutdeildarskirteinishafa um samruna skal meðal annars hafa að geyma álcyæði um skilmála samruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistöku samrunans. A þvi timabili sem liður frá þvi rekstrarfélagið sendir út 
tilkynningu og bar til samruni sjóðs tekur gildi, skulu hlutdeildarskirteinishafar sem ekki eru samþykkir 
hafa tælcifeeri til að krefjast innlausnar aura hlutdeildarskirteina sinna samkvæmt þeim skilmálum sem gilda 
urn innlausn. 
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Tillcynna skal ákvörðun urn slit sjóðsins sérhverjum hlutdeildarskirteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum 
urn eign 'Jess aðila I sjoðnum. Álcvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tilkynning til 
hlutdeildarskirteinishafa urn slit skal meðal annars hafa að geyma ákvæði 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 fyrirrumi og deila niður hreinum afrakstri af slikum slitum, að 
frádregnum öllum kostnaði þeim tengdum, á hlutdeildarskirteinishafa I réttu hlutfalli vi ð fjölda eininga I 
eigu þeirra. Rekstrarfélaginu er heimilt að deila niður eignum 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 skiptameöferðar, skal 
falinn Akta sjóðum hf, I þágu þeirra er I hlut eiga. 

9. gr. 
Breytingar A reglum sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf getur að fengnum tillögum sjóðstjóra eða að eigin frumlcvmði breytt reglum þessum 
hvenær sem er. Breytingin öðlast hins vegar ekki gildi fyrr en að fenginni staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að fresta gildistölcu I alit að þrjá mánuði frá staðfestingu ef ástxða er til, sbr. 
3. mgr. 11. gr. laga Tr. 128/2011. Breytingarnar skulu tilkynntar I Lögbirtingarblaðinu að frumIcva3ði 
Fj ármálaeftirlitsins. 

Akta sjóðir hf skulu tilkynna eigendum hlutdeildarskírteina ijárfestingarsjoÖsins urn hverja breytingu á 
reglum sjóðsins. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði. 
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V\O\  
Anna Rut Ágústsdeittir, 

meðstjórnandi 

\A-M 

AKTA  

10. gr. 
Upplýsingar 

Akta sjóðir hf skulu birta endurskoðaðan ársreikning og karmaðan árshlutareikning fyrir félagið, sem 
inniheldur sérgreindar upplýsingar um Akta Vaxtatxkifxri I sammmi við gildandi lög og reglur á hverjum 
tima. Jafnframt skal gefa út fitboðslýsingu og skjal með lykilupplýsingum bar sem koma fram nauðsynlegar 
upplýsingar til að fjárfestum se kleift að meta kosti fjárfestinga í Akta Vaxtatækifæri I samræmi vi ð gildandi 
lög og reglur á hverjum tíma. 

Stjárn: 

Reykjavík, 31. ágist 2017 

Arna Grímsdóttir, 
stjárnarformaður Akta sjóða hf.  

C/1776, z-j(-,/i,*/rf//( 
ilga Ells t He  

Meðstjárnandi 

Orn Þorsteinsson, 
framkvaamdastjori  
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