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AKTA 

Reglur Akta sjóða hf. 
vegna 

Akta Alviðru  

1. gr. 
Heiti sjóðsins o.fl. 

Heiti sjeiðsins er Akta Alviðra og er kennitala hans 570717-9950. Rekstrarfélag sjóðsins er Akta sjóðir hf., 
Ict. 430713-0940, Borgartími 25, 105 Reykjavik. Akta Alviðra er fjárfestingarsjóður og starfar sky. lögum 
nr. 128/2011, um verðbréfasjáði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði (hér eftir nefnd „log nr. 128/2011"). 
Akta Alviðra starfar óskiptur og hefur eldd heimild til markaðssetningar I öðrum n'kjum en á islandi. Akta 
Alviðra ber ábyrgð á slculdbindingum sínum. 

2. gr. 
Fjárfestingarstefna sjóðsins 

Akta sjóðir hf hafa a 	markað fjárfestingarstefnu fjárfestingarsjóðsins. Fjárfestingarstefnan felur I sér þær 
áherslur sem stjórn Akta sjóða hf. telur rétt að leggja til grundvallar I fjárfestingum sjóðsins. Markmið 
sjóðsins er að nýta þau tælcifæri á iármá1amörkuõum sem á hverjum tíma eru talin slcila bestri ávöxtun með 
tilliti til áhættu. Urn leið er áhættudreifing mikilvægur þáttur I árfestingarstefnu sjóðsins. 
Fjárfestingarstefna og heimildir eru nánar írtlistaðar I tall' her að neðan. Sjóðurinn nýtir sér aulcnar 
heimildir fjárfestingarsjóða samkvæmt 59. g. laga nr. 128/2011. 

— 
Eignaflokkur Vægi ails Dar af erlent 

Skuldabréf og vbdar írtgefin afrílci ea með ábyrgð 'Jess 0-100% 0-50% 

Skráð skuldabréf og vbdar 0-100% 0-50% 

Skráð hlutabréf 0-70% 0-35% 

Hlutdeildarskirteini verðbréfasjóða (UCITS) 0-70% 0-70% 

Hlutdeildarskírteini AIF sjóða 0-60% 0-60% 

- 	Dar af hlutdeildarskírteini tárfestingarsjoa og annarra 
sjóða um sameiginlega fjárfestingu 

0-60% 0-60% 

- 	Dar af hlutdeildarskírteini fagfjárfestasjóða 0-20% 0-20% 

()slug hlutabréf 0-15% 0-5% 

Oskráð slculdabréf og vbdar 0-15% 0-5% 

Innlán fj ármálafyrirtækj a 0-50% 0-30% 
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Peningamarkaðsgerningar 0-100% 0-100% 

Skortsala skráðra verðbréfaEll 0-20% 0-20% 

Afleiður vegna stöðutölcu eða áhættuvarna 0-70% 0-50%[21  

Nánar um fjárfestingarstefnu sjóðsins 

Skuldabréf og víxlar íttgefin afríki eda me6 6byrgo þess 

Sjóðurinn hefur heimild til bess að fjárfesta fyrir alit að 100% af eignum í skuldabréfum og vbdum 
ntgefnum af íslenska rikinu eða með ábyrgð þess. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta fyrir 0-50% af 
eignum í skuldabréfum og víxlum agefnum af erlendum ríkjum eða með ábyrgð beirra. 

Skr66 verbref og nýíttgefin ver6bref 

Sliðnum er heimilt að fjárfesta í framseljanlegum verðbréfum og peningamarkaðsgerningum sem hafa 
verið skráð eða tekin til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði, eða uppfylla að öðru leyd skilyrði Ii. 
tl. 1. mgr. 30. gr. laga nr. 128/2011. 

Sjeiðurinn hefur heimild til að fjárfesta alit að 100% eigna sinna I skuldabréfum og valum sem skráð em á 
sldpulegum verðbréfamarkaði. Undir ká heimild falla meðal annars slcráð skuldabréf fyrirtxkja, 
sveitarfélaga, ijármálafyrirtækja og annarra fyrirtxkja. Dar af hefur sjóðurinn heimild til að ij á.rfesta fyrir 
0-50% af eignum í erlendum skuldabréfum og vbdtun sem skráð era á slcipulegum verðbréfamarkaði. 

Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til að fjárfesta allt að 70% eigna sinna f hlutabréfum sem skráð em á 
skipulegum verðbréfamarkaði. Dar af hefur sjóðurinn heimild til að fjárfesta fyrir 0-35% eigna sinna I 
erlendum hlutabréfum sem slug eru á slcipulegum verðbréfamarkaði. 

Óskrád ver6bréf og peningamarka6sgerningar 

Sjóðurinn nSrur sér heimild 3. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 til að fjárfesta I óskráðum verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum I samrxmi við ijárfestingarstefiiu sjóðsins. 

Akta Alviðra hefur heimildir til að fjárfesta allt að 15% af eignum sjóðsins í óskráðum hlutabréfum og 
fyrir alit að 15% eigna í óskráðum skuldabréfum og vbdum. Dar af hefur sjóðurinn annars vegar heimild til 
að A..rfesta fyrir 0-5% eigna í ósIcráðum erlendum hlutabréfum en bins vegar fyrir 0-5% eigna I óskráðum 
erlendum skuldabréfum og vbdum. 

Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í oskráðum skuldabréfum utgefnum af eða með ábyrgð 
erlendra raja fyrir allt af 50% af eignum. 

Dá hefur sjóðurinn heimild til að ijárfesta í peningamarkaðsgerningum fyrir 0-100% af eignum sjóðsins. 
Dar afhefur sjóðurinn heimild til að ijárfesta í erlendum peningamarkaðsgerningum fyrir 0-100% af eignum 
sj óðsins. 

DIAldrei hærra en 20% af endurmetnu innravirði sky. lögum 128/2011. 
[21  Hér undir falla afleiður á gjaldmiðla gagnvart ISK eða erlendum myntum 
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Sjóair um sameiginlega fjárfestingu 

Akta Alviðra hefur heimild sky. 2. mgr. 59. lg. laga nr. 128/2011 til loess að ijárfesta I hlutdeildarskírteinum 
annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu. 

Sj6ðurinn hefur heimild til að fjárfesta fyrir allt að 70% af eignum I hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða 
(UCITS). Dar af er sjóðnum heimilt að fjárfesta fyrir allt að 70% af eignum I erlendum verðbréfasjóðum. 

Þá er sjóðnum heimilt að fjárfesta fyrir allt að 60% af eignum I hlutdeildarskírteinum AIF sjóða. Dar af er 
heimilt að fjárfesta fyrir að hámarki 60% af eignum I árfestingarsjóðum og öðrum sjóðum urn 
sameiginlega fjárfestingu og fyrir að hámarki 20% af eignum I fagfjárfestasjóðum. Dar af er sjóðnum heimilt 
að fjárfesta fyrir 0-60% af eignum I hlutdeildarskírteinum erlendra AIF sjóða. Dar af er sjóðnum heimilt að 
fjárfesta fyrir allt að 60% af eignum I erlendum fjárfestingarsjáòurn og öðrum sjóðum urn sameiginlega 
fjárfestingu og fyrir allt að 20% af eignum I erlendum fagflárfestasjóðum. 

Innlán fjcirmálaj)rirtcekja 

Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta I innlánum fjárrnálafyrirtækja fyrir allt að 50% af eignum sjóðsins. 
Dar af er sjóðnum heimilt að fjárfesta fyrir 0-30% af eignum I erlendum innlánum fjármálafyrirtækja. 

Takmarkanir á vcegi einstakra Utgefenda 

a. Sjóðnum er ekki heimilt að fjárfesta umfram 35% af eignum I einu riki nema með sérstalcri 
heimild Fjármálaeftirlitsins. Fjármálaeftirlitið hefur veitt sjóðnum heimild sky. 38. gr. laga nr. 
128/2011 til að binda allt að 100% af eignum sjóðsins I skuldabréfum og víxlum irtgefrium af 
íslenska rikinu eða með ábyrgð Pess. Í þeim tilvikum sem framangreind heimild er nýtt slculu 
flárfestingar sjóðsins dreifast á að minnsta kosti sex mismunandi verðbréfaiitgáfur og má 
fjárfesting I einni og sömu verðbréfairtgáfu eldci nema hærri ijárhæó en sem svarar til 30% af 
eignum sjóðsins 

b. Í samr2emi við 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 hefur sjóðurinn heimildir til að binda að hámarki 
20% af eignum sínum I verðbréfum og peningamarkaðsgerningum Wgefnum af sama frtgefanda, 
en allt að 35% sé urn að ræða verðbréf skráð á skipulegum verðbréfamarkaði, enda sé fjárfesting 
yfir 20% aðeins I einum Wgefanda. 

c. Sjóðurinn hefur aðeins heimild til að binda allt að 10% af eignum sínum I óskráðum verðbréfum 
sama frtgefanda. 

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

e. Sjóðnum er heimilt að binda allt að 35% af eignum sínum I verðbréfum, 
peningamarkaðsgemingum og afleiðum Wgefnum af sama Wgefanda en þ6 er einungis heimilt að 

á.rfesta yfir 20%1 bréfum frá einum irtgefanda. Dá er sjóðnum heimilt að binda allt að 30% af 
eignum I innlánum sama Wgefanda. Samanlögð fjárfesting I verðbréfum, 
peningarnarkaðsgerningum, afleiðum og innlánum sama Wgefanda má aldrei verða hærri en 40%. 
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f. Sjóðnum er heimilt að binda alit 0 35% af eignum sínum I verðbréfum og 
peningamarkaðsgerningum sem eitt eða fleiri rfki innan Evrópska efnahagssvxðisins eða 
sveitarfélög Perna, alþjúðiegar stofnanir, sem eitt eða fleiri þessara raja em aðilar að, eða riki 
utan Evrópska efnahagssvxðisins gefa út eða ábyrgjast. Fjárfesting I einni og sömu 
verðbréfaútgáfunni má ekki nema hærri fjárhxð en sem svarar til 30% af eignum sjóðsins. 

g. Eldci er heimilt að leggja saman talcmarkanir er koma fram I b) og e) lið hér að framan I kaflanum 
Takmarkanir á yogi einstakra vitgefenda. 

Skortsala 

Sjóðurinn hefur heimild til skortsölu á skráðum innlendum og erlendum verðbréfum sbr. 7. mgr. 59. gr. 
laga nr. 128/2011. Metið hámarkstap af viðskiptum með verðbréf sem fjárfestingarsjóður hefur eldd 
ráðstöfunarrétt yfir skal ekki nema meiru en 20% af endurmetnu innra virði sjóðsins. Skortsala á óskráðum 
verðbréfum er óheimil. 

Lántaka  

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

Laust fé 

samreemi vi ð 2. mgr. 31. gr. laga nr. 128/2011 er sjóðnum heimilt að eiga til skamms -Lima laust fé ef 
markaðsaðstaeður em ekki heppilegar til ijárfcstinga vegna ijár sem fengist hefur með sölu eignarhluta I 
sjóðnum eða vegna sölu á eignum sjóðsins. Dá. getur sjóðurinn óskað eftir heimild Fjármálaeftirlitsins til að 
eiga meira en 10% af eignum I reiðufé. Eignir I reiðufé sky. framangreindu eru ekki hluti af 
fjárfestingarstethu sjóðsins. 

Afleidur 

Sjóðnum er heimilt að nota afleiður bæði sem hluta af áhættustýringu, til að draga úr áhættu og/eða til að 
minnka kostnað, og sem hiuta af fj árfestingarstefnu sinni. 

Sjóðnum er bxði heimilt 0 eiga viðskipti me ð slcráðar sem óskráðar afleiður enda sé h2egt að reilcna 
verðmæti slíkra samninga daglega og einnig skal vera hxgt að eiga viðskipti m0 silica samninga á líflima 
samningsins. 

Að því marki sem íslensk log og reglur, þ.m.t. reglur settar af Seðlabanka islands, heimila, er sjóðnum 
heimilt að nota framvirka samninga, valrétti og aðrar afleiður á gengisvísitölu krónunnar, á erlendar myntir 
á múti krónu og á erlenda gjaldmiðlakrossa. Í samrxmi við framangreind skilyrði er heimilt að verja 
gengisáhættu alit að 50% eigna sjóðsins. Alcta Alviðra getur bxði hagnast og tapað á slikum vörnum. Akta 
Alviðra getur tapað þvi sem nemur gengisbreytinguþeirra gjaldmiðla sem varnir sjóðsins eru samansettar 
af. 

Fjárfestingarsjúði er ávalit skylt að eiga hxfilegar og naegjanlega verðmxtar eignir á múti metnu 
hárnarkstapi af afleiðu. Til grundvallar sliku mati skal m.a. taka mið af verðmmti undirliggjandi eigna, 
mótaðilaáhættu, ytri aðstæðum á ijármálamörkuòum og tíma til að loka afleiðu. 
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Metið hámarkstap af afleiðu má að hámarki nema 70% af hreinni eign sjóðsins og getur því heildaráhætta 
árfestingarsjóðsins numið 170% af hreinum eignum samkvxmt því. Auk þess hefur sjóðurinn heimild til 

lántölcu á grundyelli 6. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011 og skortsölu á grundvelli 7. mgr. 59. gr. sömu laga, 
og getur því heildaráhaetta, ef framangreindar heimildir eru einnig *tar, verið alit að 215% af hreinni eign 
sjóðsins. 

Fjárfestingar sjóðsins I afleiðum skulu taka mið af stefnu sjóðsins og heimildum til þess að ijárfesta í 
einstölcum tegundum fjármálageminga, og ta1cmörlcun fjárfestinga I einum fitgefanda eða tiltekinni dtgáfu. 

Mótaðilaáhætta sjóðsins er takmörkuð með því að sjóðnum er aðeins heimilt að binda alit að 10% af eignum 
sjóðs I viðslciptum við sama aðila með afleiður utan skipulegra yerðbréfamarkaða, sbr. c.-lið 4. mgr. 59. gr. 
laga nr. 128/2011. 

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

3. gr. 
Verkefni sjóðsins 

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

Vörs1ufyrirta3ki sjóðsins samkyæmt 20. gr. laga. 128/2011 er Kvika banlci hf., lct. 540502-2930, Borgartnni 
25, 105 Reykjavík. Alcta sjóðum hf er óheimilt að skipta urn vörslufyrirtelci nema að fengnu samþykki 
Fjármálaeftirlitsins. Sky. 22. gr. laga nr. 128/2011 ber vörslufyrirtæki ábyrgð gagnvart relcstrarfélagi og 
eigendum hlutdeildarskírteina vegna tjóns sem þeir kunna að yerða fyrir og rekja má til ásetnings eða 
gáleysis starfsmanna vörslufyrirteekis við framlcvæmd verkefna þess sky. 20. gr. laga nr. 128/2011. 

Hlutverk yörslufélags er m.a. umsjá og varðyeisla flármálagerninga verðbréfasjóðs og eftirlit. 

Samkvamt 20. gr. laga nr. 128/2011 skal umsjá og varðveisla fjárrnálagerninga sjóðs falin vörslufyrirtxki 
sem hlotið hefur viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins. Fjármunum sjóðsins skal haldið aðgreindum frá 
fj ármunum vörslufyrirtxkis. Vörslufyrirtxki skal: 

i) Tryggj a að sala, frtgáfa, endurkaup, innlausn og 6gilding hlutdeildarskírteina sjóðsins fani 
fram samkvmmt lö'gum og reglum sjóðsins. 

ii) Tryggja að innlausnarvirði blutdeildarskírteina sé reilcnað í samrgemi við lög og reglur 
sjóðsins. 

iii) Framfylgj a fyrirmælum Aida 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 samrxmi við lög og reglur sjóðsins. 

Auk verðbréfavörslu sinnir Kvika banki hf. ýmsum öðrum verkefnum I rekstri sjóðsins sky. samningi bar 
urn. Samlcvmmt 18. gr. laga nr. 128/2011 hefur rekstrarfélag sjóðsins fengið samþykki Fjármálaeftirlitsins 
fyrir því að &vista til Kviku banka hf. ýmsum lögbundnum verkefnum rekstrarfélagsins, s.s. bólchalds- og 
lögfrxðiþjónustu, þjónustu við viðskiptavini, mati á yerðmxti verðbréfa og annarra eigna, innra eftirliti, 
regluvörslu, viðhaldi skráa yfir eigendur hlutdeildarskírteina, Atreikningi innlausnarvirðis, agáfu og 
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innlausn hlutdeildarslcirteina, uppgjöri viðskipta, vörslu hlutdeildarskirteina 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 hlutdeildarskirteina. 

Kvika banlci hf er jafrrframt söluaðili sjóðsins og annast þjónustu við 13á sem fjrfesta I sjóðnum eða óska 
eftir upplýsingum I tengslum við fyrirhugaða fjárfestingu I sjóðnum og annast milligöngu urn útgáfu og 
innlausn hlutdeildarskírteina. 

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

4. gr. 
Dóknun og kostnaður 

Akta sjóðir hf annast daglegan rekstur Akta Alviðru og umsyslu eigna hans í samrxmi við ákvarðanir 
stjórnar Akta sjóða hf. 

Föst þólcnun Akta sjóða hf fyrir rekstur sjóðsins skal að hámarki nema 2,0% á ári af markaðsverðmæti 
hreinnar eignar sjóðsins meðan hann er starfrælctur, en í dag er umsýsluþóknun sjóðsins 1,0%. 
Umsýsluþóknun er reiknuð á ársgrundvelli en er reiknuð daglega inn í gengi sjóðsins. Umsýsluþóknun er 
greidd mánaðarlega af verðmati útistandandi hlutdeildarskftteina eða annarri staðfestingu á tilkalli til 
verðbréfaeignar sjóðsins I mánaðarlok. 

Dóknun Kvilcu banka hf. vegna útvistaðra verkefna, umsjónar og vörslu fjármálagerninga er innifalin 
þólcnun Akta sjöða. 

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

Gengismunur: Gengismunur endurspeglast I mun kaup- og sölugengis á hverjum -Ulna og er hann I dag 
1,0%. Gengismunur rennur til Akta sjóða hf og söluaðila samkvatmt samningi þeirra á milli. Ekkert 
innlausnargjald er innheimt við innlausn eininga I sjóðnum. 

Beinn kostnaður sem fellur til vegna reksturs og umsýslu fyrir Akta Alviðru, er elcki innifalinn I þóknun 
rekstrarfélagsins og sama á vi ð urn kostnað vegna Fjármálaeftirlitsins. Rekstrarfélagið áskilur sér jafnframt 
rétt til að kreast endurgreiðslu kostnaðar svo sem vegna fjárrnálakerfa, annarra en eignastýringarkerfa, 
kostnaðar vegna áskriftar að verðbréfavísitölum ef um það er að rxða, hugbunaðar, endurskoðunar, 
lögfræðikostnaðar og post- og pappirskostnaðar og annars silks (upptalningin er ekki txmandi). 

Reglur Akta Alviðru lcveða á urn árangurstengdaþóknun I sjóðnum. Súþálcnun rennur til Akta sjóða hf. en 
hím reiknast af daglegri ávöxtun sjóðsins umfram ákveðið viðmið og nemur 15%. Vi ð útreikning á 
þóknuninni er tekið mið af mismun hreirmar eignar I upphafi og lok dags að teknu tilliti til kaupa og 
inn1ausna I sjóðnum og viðmiðs urn ávöxtun. 
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Arangurstengda þóknunin er reilcnuð út sanikvxmt eftirfarandi: 

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

Skilyrði fyrir árangurstengdri þ4:51cnun er að NAVt  > Viðmiðt  Tíminn to miðast við síðustu ársfjOrðungsmót 
þegar skilyrði til útgreiðslu árangurstengdrar þóknunar voru uppfyllt. 

Ef það skilyrði er uppfyllt: 

Arangurstengd þóknun = Avöxtun umfram viðmiðt  * 15% 

Viðmið miðast við hliðstxða ijárfestingu sem uppreiknast m.v. vexti á viðskiptareikningum 
innlánsstofnana hjá Seðlabanka islands (depo) að viðbættu 1% álagi. 

Peningastefnunefnd Seðlabanka islands ákvarðar vexti bankans hverju sinni. 

Arangurstengd þóknun er reiknuð og fxrð til skuldar daglega. Dóknunin er 1)6 aðeins gerð upp I lok hvers 
ársfjórðungs nema innlausn hafi átt sér stað fyrir ársfiórðungslok, en þá greiðist þólcnunin við innlausn. 
Greiðsla árangurstengdrar þóknunar er be, skilyrt InTí. 0 gengi sjóðsins sé á ha3rra en síðasta 
ársórðungslega hágildi, þ.e.a.s. að gengi sjóðsins sé hærra en í lok fyrri ársórðunga frá stofnun 
sjúðsins. Ef gengið er lxgra reilcnast eldci árangurstengd þóknun. 

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

Akta Alviðra fjárfestir eldd I hlutdeildarskírteinum annarra sjóða um sameiginlega ijárfestingu sem bera 
hxrri umsýslu- og stjórnunarkostnað en 5,0%. Með umsýslu- og stjórnunarkostnaði er átt við fastan kostnað 
sj óðsins. 

heimasíðu Akta sjóða, www.alcta.is  er að firma upplýsingar um gengi sjóða I relcstri félagsins. 

Í töfiunni hér fyrir neðan má sjá þá kostnaðarliði sem eiga vi ð um sjóðinn. 

Umsýsluþóknun Gengismunur Arangurs- 
tenging 

15,0% 1,0% 1,0% 

5. gr. 
tftgáfa hlutdeildarskirteina og innlausn þeirra 

Allir, sem eiga hlutdeild að sjóðnum, eiga sama rétt til eigna og tekna hans í hlutfalli vi ð eign sína. 
Hlutdeildarskírteini verða gefin út af Akta sjóðum hf. til þeirra sem fá sjóðnum ijérmuni til ávöxtunar og 
óska eftir ví. Hlutdeildarskírteini verða send þeim sem þess óska í ábyrgðarpósti eigi síðar en 30 dögum 
eftir að kaupin eiga sér stað og söluaðili hefur gefið út Icvittun, sbr. 3. mg-. 23. gr. laga nr. 128/2011. 
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Hlutdeildarskírteini sjóðsins verða einungis seld gegn staðgreiðslu kaupverðs. Hlutdeildarskírteinin eru 
gain út afrekstrarfélagi sjóðsins rafraent hjá Verðbréfaskráningu islands og slcráð á nafn eða á safnreikning 
hjá viðkomandi fjármálafyrirtxki. Urn útgáfuna gilda log nr. 131/1997, urn raframa 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 hlutdeildarskirteini fara eldci fram á skipulegum 
verðbréfamörkuðum og em hlutdeildarskírteini I Akta Alviðru því hvorki tekin til viðslcipta á Aðalmarkaði 
Nasdaq Iceland eða á öðrum skipulegum verðbréfamörkuðum. 

Hlutdeildarskírteini sjóðsins skulu innleyst að kröfu eigenda á því kaupgengi sem gildir I dagslok á 
innlausnardegi. Lolcunartíminn er kl. 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 em almennt opnir I Reykjavik) eftir að fyrirm2eli urn 
kaup eða sölu hlutdeildarskírteina em komin til sjóðsins. 

Fyrir innlausnarupphæðir sem nema yfir 10% af hreinni eign sjóðsins, bo ekki lxgra en 100 m.kr., hafa 
Akta sjóðir hfl heimild til að framkværna innlausn hlutdeildarskírteina að hluta eða öllu leyti með bvi  að 
framselja til hlutdeildarskírteinishafa verðbréf og fjármá1agerninga sjóðsins og aðrar eignir hans í sömu 
hlutföllum og svara til hlutdeildar viðkomandi I sjóðnum (innlausn ,,in kind"). 

Heimilt er að fresta innlausn hlutdeildarskírteina, rnæli sérstakar ástæður með því og hagsmunir eigenda 
hlutdeildarskírteina Icr4ast þess, enda séu skilyrði laga nr. 128/2011 uppfyllt. 

6. gr. 
Ráðstlifun arðs og annars hagnaðar 

Sjóðurinn er uppsöfnunarsjóður. Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem kunna að myndast af 
ármálagerningum og öðrum eignum I eigu sjóðsins verður ráðstafað til endurárfestinga og þ.a.l. baett við 

höfuðstól sjóðsins. 

7. gr. 
Útreilmingur á innlausnarvirði hlutar. 

Gengi Akta Alviðru er reiknað daglega. Kaupgengi (innlausnarvirði) hlutdeildarskírteina I sjóðnum er 
markaðsvirði samanlagðra eigna fjárfestingarsióòsins að frádregnum skuldum hans við innlausn, svo sem 
skuldum við innlánsstofnanir, ógreiddurn umsýslu- og stjórnunarkostnaði, árangurstengdri þóknun, 
innheimtukostnaði og áföllnum eða reiknuðum opinberum gjöldum, deilt niður á heildarfjölda fitgefinna og 
óinnleystra hlutdeildarskírteina. Munur á kaupgengi (innlausnarvirði) og sölugengi (útboðsgengi) er 1,0. 

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

8. gr. 
Um slit sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf. tekur ákvörðun urn slit sjóðsins og samruna hans við aðra sjóði. Astæður sem gætu 
legið að bald slikri ákvörðun er t.d. ef stærð sjóðs fer undir lögbundna lágmarksárh2eð eða ef 
markaðsaðstxður em á þann veg að hagsmunir hlutdeildarskírteinishafa em best varðir með því að slita 
sjóðnum eða sameina hann öðrum sjóði. 
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Tillcynna skal ákvörðun um samruna sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum urn 
eign bess aðila I sjóðnum. Akvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tilkynning til 
hlutdeildarskírteinishafa um samruna skal meal annars hafa að geyma ákvæði urn skilmála samruna og 
tilgreinda dagsetningu gildistöku samrunans. A bví tímabili sem líður frá bví rekstrarfélagið sendir fit 
tilkynningu og bar til samruni sjóðs telcur gildi, skulu hlutdeildarskirteinishafar sem ekki eru sambyldcir 
hafa tælcifæri til að Icreast innlausnar aura hlutdeildarslcírteina sinna samIcvxmt þeim skilmálum sem gilda 
urn innlausn. 

Tillcynna skal álcvörðun urn slit sjóðsins sérhverjum hlutdeildarskírteinishafa bréfleiðis ásamt upplýsingum 
urn eign bess aðila I sjoðnum. Akvörðunin skal einnig auglýst I dagblaði. Tillcynning til 
hlutdeildarskírteinishafa urn slit skal meðal annars hafa að geyma ákvxði 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 hlutdeildarskírteinishafa I réttu hlutfalli við fjölda eininga I 
eigu beirra. Rekstrarfélaginu er heimilt a deila niður eignum sjoðsins I heild eða að hluta til með framsali 
á verðbréfum til hlutdeildarskírteinishafa (in kind), á sanngjarnan hátt. Að bessu loknu skal endurskoðandi 
staðfesta skiptingu Cigna. Afrakstur uppgjörs sjóðsins sem enn er ifigreiddur eftir lok skiptameðferðar, skal 
falinn Akta sjóðum hf, I bágu beirra er I hlut eiga. 

9. gr. 
Breytingar á reglum sjóðsins 

Stjórn Akta sjóða hf. getur að fengnum tillögum sjOðstjóra eða að eigin frumkvaeði breytt reglum bessum 
hvenær sem er. Breytingin öðlast hins vegar eldci gildi fyrr en að fenginni staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að fresta gildistöku í alit að brjá mánuði frá staðfestingu ef ásta3ða er til, sbr. 
3. mgr. 11. gr. laga nr. 128/2011. Breytingamar skulu tillcynntar I Lögbirtingarblaðinu að frumkvatði 
Fj ármálaeftirlitsins. 

Akta sjóðir hf skulu tilkynna eigendum hlutdeildarskírteina sjóðsins urn hyena breytingu á reglum hans. 
Fjármálaeftirlitinu er heimilt að veita undanbágu frá bessu álcvæði. 

10. gr. 
Upplýsingar 

Akta sjóðir hf skulu birta endurskoðaðan ársreilcning og kannaðan árshlutareikning fyrir félagið, sem 
inniheldur sérgreindar upplýsingar urn Akta Alviðru I samræmi við gildandi log og reglur á hverjum tíma. 
Jathframt skal gefa fit aboðslýsingu og skjal með lykilupplýsingum bar sem komi fram nauðsynlegar 
upplýsingar til að fjárfesturn sé kleift að meta kosti ijárfestinga I Akta Alviðru I samrami við gildandi log 
og reglur á hverjum tíma. 
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Stjárn: 

Reykjavík, 31. ágúst 2017 

Ama Grímsdóttir, 
stjórnarformaður Akta sjóða hf. 

PVIA \\Ok  
Anna Rut Agustsdóttir, 

meðstjórnandi 

ez;JA9- 	(-InAL)//t) 

Agla Elísabet Hendriksdóttir, 
meðstjórnandi 

Örn Þorsteinsson, 

framkvxmdastjori  
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