
A KTA 

Reglur Akta sjóða hf. 
vegna 

Akta Rikis  

1. gr. 
Heiti sjóðsins o.fl. 

Heiti sjóðsins er Akta 
Kermitala sjóðsins er 671014-9790. 
Relcstrarfélag sjóðsins er Akta sjóðir hf, kt. 430713-0940, Borgartúni 25, 105 Reykjavik. 
Akta Rílci er verðbréfasjóður og starfar sky. lögum nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og 
fag árfestasjóði. Akta Rai starfar ósIciptur og hefur ekki heimild til markaðssetningar I öðrum ríkjum en á 
Íslandi. 
Akta Ríici ber ábyrgð á slculdbindingum sínum. 

2. gr. 
Fjárfestingarstefna sjóðsins 

Akta sjóðir hf hefur afmarkað fjárfestingarstefnu verðbréfasjóðsins. Fjárfestingarstefnan felur I sér þær 
áherslur sem stjórn Akta sjóða hf. telur rétt að leggja til grundvallar I fjárfestingum sjóðsins. 

Marlcmið með útgáfu Alcta Rílcis er að fjárfesta I fjármálagerningum sem gefnir eru út af rílcissjóði eða 
aðilum með ríldsábyrgð, sem og innlánum og peningamarkaðsskjölum fjármáiafyrirtækja. Eignir sjóðsins 
I óskráðum víxlum og slculdabréfum með rikisábyrgð mega nema alit að 10% af heildareignum hans. 
Fjármálaeftirlitið hefur veitt sjóðnum heimild sky. 38. gr. laga nr. 128/2011 til að binda allt að 100% af 
eignum sjóðsins I verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem útgefnir eru af islenska rílcinu eða með 
ábyrgð 'Jess. Í slílcum tilvikum skulu árfestingar sjóðsins dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi 
verðbréfaagáfur og má fjárfesting I einni og sömu verðbréfaútgáfu eldci nema hærri fjrhæò en sem svarar 
til 30% af eignum sjóðsins, I samræmi við ákvæði 38. gr. laga nr. 128/2011. 

sarnr2emi við lög nr. 128/2011 hefur sjóðurinn heimild til að binda fé sift I afleiðum svo fremi sem þxr 
séu innan þeirra fjárfestingatalcmarkana sem um sjóðinn gilda, sbr. einkum 5. og 6. ti. 30. gr., 34. gr., og 
42. gr. laganna. Markmið viðskipta með afleiður er annars vegar að draga fir áhættu sjóðsins, s.s. 
endurfjárfestingaráhættu og vaxtaáhættu, og hins vegar að framfylgja fjárfestingarstefnu sjóðsins með 
stöðutölcu I undirliggjandi fjármálagerningi viðkomandi afleiðu. Sjciðurinn getur nýtt sér kosti framvirkra 
samninga, valrétta eða skiptasamninga. 

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

Akta Rai er verðbréfasjóður og takmarkast fjárfestingarheimildir sjóðsins við sundurliðun fjárfestinga sky. 
neðangreindri töflu og fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða sky. lögum nr. 128/2011. 
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Fjártnálagerningar sem gefnir eru út af rikissj66i e6a a6ilum me6 
rikiscibyrg6. Par af mega 6skráöir víxlar og skuldabref ekki nema meira 
en 10% of heildareignum. 

70-100% 

Innlán og peningarnarkaösskjeil fjármálaj;rirtcekja 0 - 30% 

Afleiður þar sem undirliggjandi eign er me6 rikisábyrg6 0 — 10% 

3. gr. 
Verkefni sjóðsins 

Alcta sjóðir hf., kt. 430713-0940, fer með rekstur sjóðsins I samræmi við log nr. 128/2011, urn 
verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. 

Vörslufyrirtælci sjóðsins samIcvæmt 20. gr. laga 128/2011 er Kvika banki hf., kt. 540502-2930, Borgartuni 
25, 105 Reykjavik. Alcta sjóðum hf. er  óheimilt að skipta urn vörslufyrirtaelci nema að fengnu samþylcici 
Fjármálaeftirlitsins. Sky. 22. gr. laga nr. 128/2011 ber vörslufyrirtælci ábyrgð gagnvart relcstrarfélagi og 
eigendum hlutdeildarskirteina vegna tjóns sem beir lcunna að verða fyrir og rekja má til ásetnings eða 
gáleysis starfsmanna vörslufyrirtaalcis við framlcvaemd verkefna loess sky. 20. gr. laga nr. 128/2011. 

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

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 128/2011 skal umsjá og varðveisla fjármálagerninga sjóðs falin vörslufyrirtæki 
sem hlotið hefur viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins. Fjármunum sjóðsins skal haldið aðgreindum frá 
fjármunum vörslufyrirtaekis. Vörslufyrirtaaki skal: 

i) Tryggja að sala, írtgáfa, endurkaup, innlausn og ()gilding hlutdeildarskirteina sjoðsins fani 
fram samkvæmt lögum og reglum sjóðsins. 

ii) Tryggja að innlausnarvirði hlutdeildarskirteina sé reilcnað í samræmi við lög og reglur 
Si óðsins. 

iii) Framfylgja fyrirmælum Alcta sjóða hf nema bau séu I andstöðu við lög og reglur sjóðsins. 
iv) Tryggja að í viðskiptum með eignir sjóðsins sé endurgjald fyrir loam- innt af hendi innan 

eðlilegra tímamarka. 
v) Tryggja að telcjum sjóðsins sé ráðstafað I samræmi við lög og reglur sjóðsins. 

Auk verðbréfavörslu sinnir Kvika banlci hf. ýmsum öðrum verkefnum I rekstri sjóðsins sky. samningi bar 
urn. Samlcvæmt 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur relcstrarfélag sjóðsins fengið samþylcki Fjármálaeftirlitsins 
fyrir bví að utvista til Kvilcu banka hf ýmsum lögbundnum verkefnum relcstrarfélagsins, s.s. bókhalds- og 
lögfræðiþjánustu, þjónustu við viðskiptavini, mati á verðmaeti verðbréfa og annarra eigna, innra eftirliti, 
regluvörslu, viðhaldi skráa yfir eigendur hlutdeildarslcirteina, írtreilcningi innlausnarvirðis, írtgáfu og 
innlausn hlutdeildarskirteina, uppgjöri viðskipta, vörslu hlutdeildarskirteina og gagna urn viðskipti, 
áhættustýringu og markaðssetningu. SamIcvæmt 2. mgr. 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur atvistun á 
framangreindum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins engin áhrif á ábyrgð félagsins gagnvart 
eigendum hlutdeildarslcirteina. 
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Kvika banki hf. er  jafnframt söluaðili sjóðsins og annast 1Jjemustu við IA sem fjárfesta I sjóðnum eða óska 
eftir upplýsingum í tengslum við fyrirhugaða fjárfestingu í sjóðnum og annast milligöngu um tagá.fu og 
innlausn hlutdeildarskírteina. 

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

4. gr. 
bóknun og kostnaður 

Alcta sjóðir hf. annast daglegan rekstur Akta Rílcis og umsýslu eigna hans í samræmi vi ð ákvarðanir stjárnar 
Alcta sjóða hf. 

1:451cnun Alcta sjóða hf. fyrir rekstur sjóðsins skal að hámarlci nema 2% á ári af markaðsyerðmæti hreinnar 
eignar sjóðsins meðan hann er starfrxlctur, en í dag er umsýsluþólcnun sjóðsins 0,75%. Umsýsluþólcnun er 
reilcnuð á ársgrundvelli en er reilcnuð daglega inn í gengi sjóðsins. Umsýsluþólcnun er greidd mánaðarlega 
af verðm2eti útistandandi hlutdeildarskírteina eða annarri staðfestingu á tilkalli til verðbréfaeignar sjóðsins 

mánaðarlok. 

Dóknun Kviku banka hf. vegna útvistaðra verkefna, umsjónar og vörslu fjármálagerninga er innifalin 
þólcnun Alcta sjóða hf. 

Beinn kostnaður sem fellur til vegna relcsturs og umsýslu fyrir Alcta Rílci, er elcki innifalinn í þ4:51cnun 
rekstrarfélagsins og sama á við urn kostnað vegna Fjármálaeftirlitsins. Relcstrarfélagið áskilur sér jafnframt 
rétt til að krefjast endurgreiðslu kostnaðar svo sem vegna fjármálalcerfa, annarra en eignastýringarkerfa, 
kostnaðar vegna áskriftar að verðbréfavísitölum ef urn það er að rxða, hugbúnaðar, endurskoðunar, 
lögfræðikostnaðar og post- og pappírskostnaðar og annars silks (upptalningin er ekki txmandi) 

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

Gengismunur: Gengismunur endurspeglast I mun kaup- og sölugengis á hverjum tíma og er hann í dag 
1,00%. %. Gengismunur rennur til Akta sjóða hMi og söluaðila samicvxmt samningi þeirra á milli. Eklcert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga I sjóðnum. 

Reglur Alcta Rílcis Icveða á um árangurstengda þóknun I sjóðnum. Sú þóknun rermur til Alcta sjóða hf en 
hún reiknast af daglegri ávöxtun sjóðsins umfram álcveðið viðmið og nemur 20%. Við útreilcning á 
þóknuninni er telcið mið af mismun hreinnar eignar í upphafi og lok dags að teknu tilliti til kaupa og 
innlausna I sjóðnum og viðmiðs urn ávöxtun. 

Arangurstengda þóknunin er reilcnuð út samicvæmt eftirfarandi: 

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

Skilyrði fyrir árangurstengdriþólcnun er að NAVt  > Viðmiðt. Tíminn to miðast við síðustu árs5Orðungsmót 
þegar skilyrði til útgreiðslu árangurstengdrar þólcnunar voru uppfyllt. 
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Ef það skilyrði er uppfyllt: 

Arangurstengd þóknun = Avöxtun umfram viðmiðt  * 20% 

Viðmið miðast við hliðstæða fjárfestingu sem uppreiknast m.v. aðalslculdabréfavísitölu Nasdaq OMX 
Nordic, NOMXIBB, (1S0000023364) sem er birt og álcveðin 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 samraami við nýja vísitölu. 

Aðalslculdabréfavísitalan inniheldur bed verðtryggð og cíverðtryggð íslensk rílcistryggð slculdabréf. 
Vísitalan er markaðsvegin og mmlir heildarávöxtun, þ.e. vaxtagreiðslur, verðbzetur og afborganir em 
endurtárfestar I vísitölunni. 

Arangurstengd þóknun er reiknuð og faerð til slculdar daglega. Dóknunin er þ45 aðeins gerð upp í lok hvers 
ársfjórðungs nema innlausn hafi átt sér stað fyrir ársfjórðungslok, en Iá greiðist þóknunin við innlausn. 
Greiðsla árangurstengdrar þóknunar er á slcilyrt því að gengi sjóðsins sé ká hærra en síðasta 
ársfjórðungslega hágildi. Ef gengið er lxgra reiknast eldci árangurstengd þóknun. 

Arangurstengd þeilcnun er reiknuð af vörslufyrirtmici sjóðsins. Ytri endurskoðandi rekstrarfelagsins 
staðfestir reilcniaðferðir og dtreilcninga.  

A heimasíðu Akta sjóða hf., www.alctasjoditis er að firma upplýsingar urn gengi sjóða í relcstri félagsins. 

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá á kostriaðarliði sem eiga við sjóðinn. 

Sjóður Umsýsluþóknun Gengismunur Arangurs- 
tenging 

Alcta Rai 0,75% 1,0% 20% 

5. gr. 
Útgáfa hlutdeildarskírteina og innlausn þeirra 

Allir, sem eiga hlutdeild að sjóðnum, eiga sama rétt til eigna og telcna hans í hlutfalli við eign sína. 
Hlutdeildarskírteini verða gefin út af Alcta sjóðum hf. til þeirra sem fá sjóðnum fjármuni 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 lcvittun, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 128/2011. 
Hlutdeildarskírteini sjóðsins verða einungis seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. Hlutdeildarskirteinin eru 
gefin út af rekstrarfélagi sjóðsins rafnent hjá Verðbréfaskráningu islands og skráð á nafn eða á safnreilcning 
hjá viðkomandi fjármálafyrirtæki. Urn dtgáfuna gilda lög nr. 131/1997, urn rafrxna eignaslcráningu 
verðbréfa, sbr. 4. og 5. mgr. 23. gr. laga nr. 128/2011. Deir sem þess óska fá I hendur hlutdeildarskírteini, 
sbr. 3. mgr. 23. gr. sömu laga. 
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Hlutdeildarskirteini sjóðsins skulu innleyst að lcröfu eigenda á bví innlausnarverði sem gildir I dagslok á 
innlausnardegi. Lolcunartíminn er U. 12:00 og uppgjör sjóðsins vegna kaupa og sölu miðast við T+2, þ.e.a.s. 
það á sér stað á öðrum bankadegi (dagur sem bankar eru almennt opnir I Reykjavik) eftir að fyrirmxli urn 
kaup ea sölu hlutdeildarskirteina koma til innlausnaraðila. 

Heimilt er að fresta innlausn hlutdeildarslcirteina, rnæli sérstakar ástxður með þvi og hagsmunir eigenda 
hlutdeildarskirteina lcrefjast þess, enda séu skilyrði laga nr. 128/2011, urn verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði 
og fag árfestasj óði, uppfyllt. 

6. gr. 
Riðstöfun arðs og annars hagnaðar 

Sjóðurinn er uppsöfnunarsjóður. Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem lcunna að myndast af 
fjármálagerningum og öðrum eignum I eigu sjóðsins verður ráðstafað til endurfjárfestinga og þ.a.1. bactt við 
höfuðstól sjóðsins. 

7. gr. 
Útreikningur á innlausnarvirði hlutar. 

Innlausnarvirði hlutdeildarsIcírteina I sjóðinn er markaðsvirði samanlagðra eigna verðbréfasjóðsins að 
frádregnum skuldum hans við innlausn, svo sem slculdum við innlánsstofnanir, ógreiddum umsýslu- og 
stjárnunarkostnaði, árangurstengdri þóknun, innheimtukostnaði og áföllnum eða reiknuðum opinberum 
gjöldum, deilt niður á heildarfjölda utgefinna og óinnleystra hlutdeildarskírteina. Urn utreilcning á 
innlausnarvirði og mat á markaðsvirði eigna fer að öðru leyti sky. gildandi reglugerð á hverjum tíma. 

8. gr. 
Um slit sjóðsins 

Stjárn Alcta sjóða hf. telcur ákvörðun um slit sjóðsins og samruna hans við aðra sjóði. Astæður sem gætu 
legið að baki slílcri álcvörðun er t.d. ef stmrð sjóðs fer undir lögbundna lágmarksfjárhæð eða ef 
markaðsaðstxður eru á þann veg að hagsmunir hlutdeildarskírteinishafa eru best varðir með vi að slíta 
sjóðnum eða sameina hann öðrum sjóði. 

Tilkynna skal ákvörðun urn samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplysingum urn 
eign þess aðila I sjóðnum. Alcvörðunin skal einnig auglyst I dagblaði. Tillcyrming til 
hlutdeildarslcirteinishafa urn samruna skal meðal annars hafa að geyma álcvæði urn skilmála samruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistölcu samrunans. 

Urn samruna verðbréfasjóða fer samkvæmt II. kafla I laga nr. 128/2011. Gerð skal sameiginleg 
samrunaán-tlun. Tilkynna skal álcvörðun urn samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt 
upplýsingum um eign þess aðila I sjóðnum. Álcvörðunin skal eimug auglýst I dagblaði. Tilkynning til 
hlutdeildarskírteinishafa urn samruna skal meðal annars hafa að geyma álcvaaði um skilmála sarnruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistölcu samrunans. Verðbréfasjóðir sem hyggjast renna saman skulu gera 
sameiginlega samrunaámtlun. Innlendir samrunar eru aðeins heimilir að fengnu samþylcki 
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Fjármálaeftirlitsins. Millilandasamrunar eru aðeins heimilir að fengnu samþylcici lögbzers eftirlitsaðila 
samrunasjóðs og skal samruni vera í samrxmi við lög og reglur heimarílcis samrunasjóðs. 

Að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins skal hlutdeildarskirteinishöfum samrunasjóðs og yfirtökusjóðs 
veittar nálcvmmar og fullnxgjandi upplýsingar urn fyrirhugaðan samruna. Upplýsingarnar skulu gera 
hlutdeildarskírteinishöfum kleift að gera sér grein fyrir áhrifum fyrirhugaðs samruna á fjárfestingu þeirra 
og að nýta sér réttindi sin samIcvxmt álcweðum II. kafla I laga nr. 128/2011. Upplýsingarnar skulu vera 
veittar eigi síðar en 30 dögum áður en innlausnarskyldu sky. 56. gr. c lýlcur. Upplýsingar skal veita urn 
eftirfarandi: 

i. iistæður og aðdraganda fyrirhugaðs samruna. 

ii. Þau áhrif sem álitið er að samruninn muni hafa á hlutdeildarskírteinishafa, m.a. breytingar á 
fjárfestingarstefnu, vaentan árangur, reglubundnar skýrslur og, ef við a, viðvörun til fjárfesta um að 
skattaleg meðferð geti breyst vegna fyrirhugaðs samruna. 

iii. Réttindi hlutdeildarskírteinishafa vegna fyrirhugaðs samruna, rétt hlutdeildarskírteinishafa til 
innlausnar og, ef við á, rat þeirra til að skipta hlutdeildarskirteinum sínum endurgjaldslaust og 
innan hvaða tímamarka þeir geti nýtt þau réttindi sin. 

iv. Atriði sem varða málsmeðferð og áxtlaðan gildistölcudag samrunans. 

v. Lykilupplýsingar yfirtölcusjóðs. 

Hlutdeildarskírteini samrunasjóðs og yfirtölcusjóðs skulu innleyst að lcröfu eigenda samlcvxmt reglum 
verðbréfasjciðanna án annars gjalds en 'Jess sem verðbréfasjóðurinn heldur eftir til að standa undir kostriaði 
við sölu eigna og, ef við á, skal eigendum hlutdeildarskírteina heimilt að óska eftir þvi að skipta 
hlutdeildarskírteinum sínum I hlutdeildarslcirteini i öðrum verðbréfasjóði með sambzerilega 
fjárfestingarstefnu sem er stjórnað af sama rekstrarfélagi eða félagi sem rekstrarfélagið er tengt I gegmum 
sameiginlega stjórnun eða beint eða óbeint eignarhald. Irmlausnarskyldan telcur gildi þegar 
hlutdeildarsIcírteinishafar hafa fengið fullnægjandi upplýsingar urn samrunann og gildir bar til fimm virkum 
dögum fyrir viðmiðunardag við areikning á slciptihlutfalli samrunans. 

A því tímabili sem líður frá því relcstrarfélagið sendir at tilkynningu og bar til samruni sjóðs telcur gildi, 
skulu hlutdeildarskírteinishafar sem elcki eru samþyldcir samrunanum hafa tælcifzeri til að Icreast innlausnar 
aura hlutdeildarskírteina sinna samkvæmt þeim skilmálum sem gilda urn innlausn. 

Tilkynna skal ákvörðun um slit sjóðsins sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum 
urn eign loess aðila I sjóðnum. Alcvörðunin skal einnig auglýst i dagblaði. Tillcynning til 
hlutdeildarskírteinishafa urn slit skal meðal annars hafa að geyma álcvæði urn skilmála slita og tilgreinda 
dagsetningu gildistöku slita. Komi til slita sjóðsins skal Alcta sjóðir hf. koma eignum sjóðsins I verð með 
hagsmuni hlutdeildarskírteinishafa I fyrirrumi og deila niður hreinum afralcstri af slflcum slitum, að 
frádregnum öllum kostnaði þeim tengdum, á hlutdeildarskírteinishafa I réttu hlutfalli við fjölda eininga I 
eigu þeirra. Relcstrarfélaginu er heimilt að deila niður eignum sjóðsins I heild eða að hluta til með framsali 
á verðbréfum til hlutdeildarskírteinishafa (in kind), á sanngjarnan hátt. Að þessu lolcnu skal endurskoðandi 
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staðfesta skiptingu eigna. Afralcstur uppgjörs sjóðsins sem enn er ógreiddur eftir lok skiptameöferðar, skal 
falinn Akta sjóðum hf, I bágu beirra er I hlut eiga. 

9. gr. 
Breytingar á reglum syiösins 

Stjórn Akta sjóða hf getur að fengnum tillögum sjóðstjára eða að eigin frumkvæði breytt reglum bessum 
hvenær sem er. Breytingin öðlast hins vegar eldci gildi fyrr en 0 fenginni staðfestingu Fjármálaeffirlitsins. 
Fjármálaeflirlitinu er heimilt að fresta gildistöku I alit að brjá mánuði frá staðfestingu ef ástxða er til, sbr. 
3. mgr. 11. gr. laga nr. 128/2011. Breytingarnar slculu tilkynntar í Lögbirtingarblaðinu að frumkveeði 
Fj ármálaeftirlitsins. 

Akta sjóðir hf. skal tilkynna eigendum hlutdeildarskírteina verðbréfasjóðsins um hverja breytingu á reglum 
sjóðsins. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að veita undanbágu frá bessu álcvæði. 

10. gr. 
Upplýsingar 

Akta sjóðir hf. skal birta endurskoðaðan Arsreilming og árshlutareikning fyrir félagið, sem inniheldur 
sérgreindar upplýsingar urn Akta Rílci í samræmi við gildandi lög og reglur á hverjum tíma. Jafnframt skal 
gefa fit utboðslýsingu og skjal með lykilupplýsingum bar sem komi fram nauðsynlegar upplýsingar til að 

árfestum sé kleift að meta kosti ijárfestinga I Akta RIki I samaemi við gildandi lög og reglur á hverjum 
tíma. 

Stjórn:  

Reykjavik, 6. febrdar 2017 

Anna Grimsdóttir,  , 

stjórnarformaður 

aAgla El' abet Hendrikscláttir, 

meðstjornandi 
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hAvkcii  VAAA- 1A00V  • 
Anna Rut Agnstsdóttir, 

meðstjórnandi 

Þorsteinsson, 

framkvæmdastjári  
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