
 

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand AksjeSpar 

Foreslått endring Kommentar til endringen 

   

§ 2 Følgende setning tas inn: 
"Fondet har andelsklasser som omtales 
nærmere i vedtektene § 7." 

Standard ordlyd for fond med andelsklasser. 

§ 3 3.1. Første setning i 3.1 justeres til: 
" Fondet er et aksjefond i henhold til 
Verdipapirfondenes forenings definisjoner som 
hovedsakelig investerer i det norske og 
internasjonale aksjemarkedet." 
Følgende setning tas inn: 
"Fondet investerer primært i andre 
verdipapirfond." 
 
3.3 Siste del av punkt 1 endres til: 
"…2014/65/EU art 4 nr. 1 punkt 21 og 
verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd." 
 
3.6 Avsnittet endres til: 
" Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning 
Verdipapirfondet kan i samsvar med vpfl. § 6-11 
og verdipapirfondforskriften § 6-8 benytte 
teknikker for å oppnå en effektiv 
porteføljeforvaltning. Teknikkene er nærmere 
angitt i fondets prospekt." 
 

Endring i 3.1 innebærer en presisering av 
fondets investeringsområde. 3.3 og 3.6 er en 
ajourføring korrekt orrdlyd knyttet til 
standardvedtekter. Justeringene medfører ingen 
materielle endringer for fondet. 

§ 5 Følgende setninger tas inn: 
"Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver 
andel innenfor den enkelte andelsklasse i 
fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen 
fremgår av vedtektenes § 7." 
 
Følgende setninger tas ut: 
"Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver 
andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 
inntil 1,5 prosent pro anno. Samlet 
forvaltningsgodtgjørelse i fondet og 
mottakerfondet/eventuelle underfond utgjør 
maksimalt 1,5 prosent pro anno." 
"Disse kostnadene utgjør maksimalt 0,5 prosent 
pro anno" 

Standard ordlyd for fond med andelsklasser. 
 
 
 
 
 
Nærmere informasjon om kostnader fremgår av 
de ulike andelsklassene i § 7. 

§ 7 Følgende setning tas ut: 
"Fondet har ikke andelsklasser." 
 
Følgende setning tas inn: 
"Fondets formuesmasse er delt inn i følgende 
andelsklasser:" I tillegg inntas en tabell som gir 
oversikt over de ulike andelsklassene og 

Ny standard ordlyd knyttet til andelsklasser og 
en nærmere beskrivelse av fondets nye 
andelsklasser. Fondets maksimale 
forvaltningshonorar for andelsklasse S, som 
eksisterende andelseiere videreføres i, er 
uendret på 1 prosent.  



etterfølgende beskrivelser av andelsklassene, se 
forslaget til vedtekter for nærmere informasjon. 

   

   

   

 

I forslag til nye vedtekter er nytt innhold markert med gult. 

 


