
 
 

Lykilupplýsingar fjárfesta 

Í skjali þessu er að finna lykilupplýsingar um þennan verðbréfasjóð. Skjalið er ekki markaðsefni. 

Upplýsingar þessar eru settar fram á grundvelli laga til að hjálpa þér að skilja eðli og áhættu þess að 

fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort rétt 

sé að fjárfesta í sjóðnum. 

Akta Ríki, kt. 671014-9789, ISIN: IS0000025310   

Sjóður þessi er rekinn af Akta sjóðum hf. 

Markmið og fjárfestingarstefna 

Markmið 
Markmið Akta Ríkis er að auka verðmæti eigenda 
sjóðsins með fjárfestingum í samræmi við 
fyrirfram skilgreinda fjárfestingastefnu sjóðsins. 

Fjárfestingarstefna 
Sjóðurinn fjárfestir í fjármálagerningum sem 
gefnir eru út af ríkissjóði eða aðilum með 
ríkisábyrgð, innlánum og peningamarkaðs-
skjölum. Eignir sjóðsins í slíkum 
fjármálagerningum skulu nema á bilinu 70-100% 
af heildareignum hans.  

Innlán og peningamarkaðsskjöl fjármála-
fyrirtækja mega nema allt að 30% af 
heildareignum sjóðsins. 

Sjóðnum er heimilt að fjárfesta allt að 10% í 
afleiðum þar sem undirliggjandi eign er með 
ríkisábyrgð, annars vegar til að draga úr áhættu 
sjóðsins en hins vegar til að framfylgja 
fjárfestingarstefnu sjóðsins vegna stöðutöku í 
undirliggjandi fjármálagerningi viðkomandi 
afleiðu.  

Virk stýring 
Ákvörðunum um fjárfestingar sjóðsins er stýrt 
með virkum hætti af sjóðstjórum sem geta 
þannig nýtt sér þau fjárfestingartækifæri sem 
bjóðast á markaði, innan ramma fyrirfram 
skilgreindrar fjárfestingarstefnu sjóðsins.   

Arður 
Arður, vaxtatekjur og aðrar tekjur sem kunna að 
myndast af verðbréfum í eigu verðbréfasjóðsins 
verða ekki greiddar út heldur bætt við höfuðstól 
sjóðsins, og þannig ráðstafað til 
endurfjárfestinga samkvæmt fjárfestingastefnu 
sjóðsins. 

Innlausn o.fl. 
Hlutdeildarskírteini sjóðsins skulu innleyst að 
kröfu eigenda á því gengi sem gildir á 
innlausnardegi. Lágmarksfjárhæð viðskipta er 
10.000 kr. að söluverði, og einnig í áskrift.  

Frekari  upplýsingar má finna í útboðslýsingu 
sjóðsins sem nálgast má á skrifstofu Akta sjóða 
hf. eða á www.akta.is. 

Áhætta og ávöxtun 

Áhættumælikvarðinn mælir áhættu út frá 
staðalfráviki sögulegrar ávöxtunar, þ.e. sveiflum í 
ávöxtun.  

Byggt var á annars vegar sögulegu flökti sjóðsins 
og hins vegar á vísitölunni NOMXIBB sem ætti að 
vera nokkuð lýsandi fyrir fjárfestingastefnu 
sjóðsins.  

Ekki er hægt að ábyrgjast að gildandi flokkun 
áhættu og ávöxtunar haldist óbreytt og kann 
flokkun á verðbréfasjóðnum að breytast með 
tímanum.  

 

Lægsti flokkur áhættu þýðir ekki áhættulausa 
fjárfestingu. Ávöxtun í fortíð er ekki ávísun á 
ávöxtun í framtíð.  

Eftirfarandi eru aðrir áhættuþættir sem 
áhættumælikvarðinn nær ekki endilega yfir. 

Áhætta af greiðslufalli útgefanda er alltaf til 
staðar, þrátt fyrir að útgefandi sé tryggur. 

Fjármálagerningar geta sveiflast töluvert í verði 
vegna ýmissa þátta, t.d. vegna breytinga á 
lánshæfismati útgefanda og seljanleika. 

Notkun afleiðna skapar t.d. mótaðilaáhættu, þar 
sem greiðslufall mótaðila gæti þýtt að óinnleystur 
hagnaður tapist. Eins skapar hún áhættu vegna 
aukinnar vogunar og virði þeirra getur þróast á 
annan veg en lagt var upp með í upphafi.  

Rekstraráhætta vegna mistaka við t.d. uppgjör 
og vörslu er alltaf til staðar.  
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Gjöld fyrir þennan sjóð 

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til þess að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við 
markaðssetningu og dreifingu hans. Þessi gjöld skerða mögulega ávöxtun fjárfestingar þinnar. 

Eingreiðslugjöld innheimt fyrir eða eftir 
fjárfestingu 

Gjald við kaup 1,00% 

Gjald við sölu 0,00% 

Ofangreind gjöld eru hámarksgjöld sem eru 
dregin af fé þínu áður en fjárfest er í sjóðnum. 

Gjöld sem eru dregin af sjóðnum á 
ársgrundvelli 

Viðvarandi 
gjöld 

0,78% af markaðsverðmæti 
hreinnar eignar sjóðsins 

Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tilteknar 
aðstæður 

Árangurstengd 
þóknun 

20% af ávöxtun umfram 
NOMXIBB ef gengi fyrir 
útreikning árangurs-
tengdrar þóknunar er hærra 
en síðasta ársfjórðungslega 
hágildi. 

 

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 samkvæmt samningi þeirra á 
milli. Ekkert innlausnargjald er innheimt við 

innlausn eininga í sjóðnum. 

Viðvarandi gjöld sjóðsins felast í greiðslu fyrir 
rekstur sjóðsins og innifelur fjárfestingar í 
samræmi við fjárfestingarstefnu og umsýslu. 
Viðvarandi gjöld reiknast af verðmæti 
útistandandi hlutdeildarskírteina eða annarri 
staðfestingu á tilkalli til verðbréfaeignar sjóðsins 
í mánaðarlok. Árangurstengd þóknun reiknast 
eftir að búið er að taka tillit til allra annarra gjalda. 
Frekari upplýsingar um gjöld er að finna í 
útboðslýsingu sjóðsins, sem nálgast má á 
www.akta.is 

Fyrri árangur 

 

*Ávöxtun frá og með stofnun sjóðsins þann 14.11.2014 til og með 
31.12.2021. 

• Athugið að ávöxtun í fortíð er ekki áreiðanleg 
vísbending um ávöxtun í framtíð.  

• Við útreikning á ávöxtun er tekið tillit til gjalda 
og þóknana. 

• Ávöxtun sjóðsins er í íslenskum krónum.  

• Sjóðurinn hóf viðskipti 14. nóvember 2014. 
Ávöxtun ársins 2014 er frá stofnun til loka árs 
2014. 

Hagnýtar upplýsingar 

Vörslufyrirtæki Akta sjóða hf. er Kvika banki hf.  

Frekari upplýsingar um sjóðinn, útboðslýsingu sjóðsins, ársreikning, árshlutareikning og gengi 
sjóðsins má nálgast á www.akta.is.  

Hagnaður af innlausn hlutdeildarskírteina Akta Ríkis er skattskyldur á Íslandi, samkvæmt lögum um 
tekjuskatt nr. 90/2003 og staðgreiðslu samkvæmt lögum um fjármagnstekjuskatt nr. 94/1996. 
Fjárfestum er bent á að skattalöggjöf heimaríkis sjóðsins kann að hafa áhrif á skattalega stöðu þeirra.  

Fjárfestum er ráðlagt að leita sér ráðgjafar og/eða upplýsinga um skattaleg áhrif þess að fjárfesta í 
sjóðnum. Akta sjóðir hf. ber aðeins ábyrgð á grundvelli yfirlýsinga sem koma fram í skjali þessu og 
eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við viðkomandi hluta lýsingar verðbréfasjóðsins. 

Sjóður þessi hefur hlotið staðfestingu á Íslandi og heyrir undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. 

Akta sjóðir hf. hafa starfsleyfi á Íslandi og heyra undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. 

Þessar lykilupplýsingar eru réttar m.v. 31. desember 2021. 
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