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Inforrmasjjon om
o ku
undeklass
sifise ring
1. KL
LASSIFISER
RING

I he
enhold til ny verdipapirhe
v
endellov og
verd
dipapirforskrrift er forvaltningsselskap
p
som
m tilbyr aktiv forvaltning pålagt
p
å
klasssifisere alle sine kunder i ulike
kun
ndekategorier avhengig av
v
profesjonalitet. Kundene ska
al klassifisere
es
m henholdsvis ikke- profe
esjonelle og
som
profesjonelle ku
under i henho
old til kriterie
er
fasttsatt i forskriiftens paragrraf 10-1 til 1 03.
Hvillken kategori kunden blirr tildelt vil få
kon
nsekvenser fo
or i hvilken grad kunden er
beskyttet av lovgivningen. Nedenfor
N
følg
ger
en rredegjørelse for hovedtre
ekkene ved
inve
estorbeskytte
elsen for hve
er
kun
ndekategori. Redegjørelse
en er ikke
uttø
ømmende.Lo
ovgivningen åpner
å
til en
visss grad for at kunder som ønsker å byttte
kun
ndekategori, kan anmode foretaket om
m
dettte. Vi unders
streker at byttte av
kun
ndekategori må
m godkjennes av
fore
etaket. Selv om
o vilkårene for
omk
klassifisering
g som følger nedenfor er
opp
pfylt, står vi likevel fritt til å vurdere
hvo
orvidt vi ønsk
ker å etterkom
mme en
anm
modning.

2. IKKE-PROFESJO
ONELL KU
UNDE

2.1 GRAD AV INVEST
TORBESKYT
TTELSE
Kun
nder klassifis
sert i denne kundegruppe
k
en
har den høyeste
e graden av
estorbeskytte
else. Dette in
nnebærer bla
ant
inve
ann
net at foretak
ket i større grrad enn for d
de
øvriige kundekattegorier er fo
orpliktet til å
tilpa
asse tjeneste
eytelsen kund
dens
indiividuelle behov og forutsetninger.
I tilllegg til at forretaket i sin tjenesteyting
t
g
til k
kunden er un
nderlagt gene
erelle regler
om god forretningsskikk, vill foretaket fø
ør
ndler finner sted vurdere hvorvidt en
han
tjen
neste/transak
ksjon er egne
et for kunden
n.
Den
n aktive forva
altningen vil skje på
bak
kgrunn av kundens opplys
sninger om
inve
esteringsmål, finansielle stilling samt
erfa
aring og kunnskap.
Derrsom foretake
et finner at
tjen
nesten/produ
uktet ikke er egnet for

kunde
en skal den aaktuelle trans
saksjonen
ikke gjennomføres
g
s.
Den nærmere ang ivelsen av
kunde
eklassifiserin gen følger av
v
kunde
eavtalen.
Status
s som ikke-p
profesjonell kunde
k
innebærer også en
n omfattende
e rett til å
a informasjon
n fra foretake
et.
motta

2.2 ADGANG
G TIL OMKL
LASSIFISERIING
Ikke-p
profesjonellee kunder kan anmode
om å bli behandlett som profes
sjonelle
kunde
er, under foru
utsetning av at nærmere
angitte vilkår er op
ppfylt og at en
e nærmere
angitt prosedyre fø
ølges. Slik
omkla
assifisering m
medfører en lavere
l
grad
av investorbeskytttelse.

2.2.1 FRA IK
KKE-PROFESSJONELL TIL
PROFESJONE
ELL KUNDE
E
De absolutte kravK
Kunden må oppfylle
o
minst to av følgen
nde kriterier;
nden har foreetatt transaksjoner av
1. kun
betydelig størrelsee på det relev
vante
ed gjennoms nittlig 10 ganger pr.
marke
kvarta
al i de foregåående fire kva
artaler,
2. størrelsen på ku
undens finan
nsielle
porteffølje, definerrt til å omfattte
kontantbeholdning
g og finansie
elle
instrumenter, overrstiger et belløp som i
norske kroner sva rer til € 500..000,
nden arbeideer eller har arrbeidet
3. kun
innen finansiell seektor i minst ett år i en
g som kreverr kunnskap om
o de
stilling
releva
ante transaksj
sjoner og
investteringstjenesster
dyre
Prosed
Kunde
en skal skrifttlig informere
e foretaket
om at vedkommen
nde ønsker å bli
ndlet som pro
ofesjonell. Ku
unden bes
behan
dokum
mentere at krravene i punkt 1 over er
oppfylt. Videre skaal kunden sk
kriftlig i et
at dokumentt erklære at kunden
k
separa
kjenne
er konsekven
nsene av å miste
m
beskyttelsen som følger av å være
v
klassifisert som ik
kke-profesjon
nell kunde
k fremkommer av dette
og som i hovedsak
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info
ormasjonsskrrivet. For nærmere
info
ormasjon kan
n foretaket ko
ontaktes.
etaket må gjøre en konkrret vurdering
g
Fore
av h
hvorvidt kund
den - på bak
kgrunn av
kun
ndens eksperrtise, erfaring
g og kunnska
ap
sam
mt de planlag
gte transaksjo
oner - er i
stan
nd til å treffe
e egne
inve
esteringsbeslutninger og forstår den
risik
ko som er inv
volvert.

3. PROFE
ESJONELL
L KUNDE

3.1 GRAD AV INVEST
TORBESKYT
TTELSE
Kun
nder klassifis
sert som proffesjonelle
kun
nder er i noe mindre grad enn ikkeprofesjonelle ku
under beskytttet av
givningen. Prrofesjonelle kunder
k
er på
å
lovg
enk
kelte områder ansett skikket til å ivare
eta
egn
ne interesser og tjenestey
ytingen vil so
om
en ffølge av dette i mindre grrad være
tiltrrettelagt kundens individu
uelle behov.
et gjelder reg
glene om god
d
gangspunkte
I utg
forrretningsskikk
k fullt ut overfor
profesjonelle ku
under. Omfan
nget av
etakets forpliktelser er im
midlertid noe
fore
redusert. Blant annet
a
forventes
under normalt å ha
profesjonelle ku
unnskaper til å vurdere
tilsttrekkelige ku
hvo
orvidt en tran
nsaksjon er fo
ormålstjeneliig.
Ved
d aktiv forvalttning vil vi så
åledes basere
e
vår forvaltning på
p kundens opplysninger
o
r
smål, og legg
ge til grunn a
at
om investerings
nden har nødvendig kunn
nskap og
kun
erfa
aring mht tjenesten/produktet samt
værre i stand til å bære eventtuelle tap som
m
følg
ge av investeringen.
under antas også
o
å være
Proffesjonelle ku
skik
kket til å vurd
dere hvilken informasjon
som
m er nødvend
dig for å trefffe en
inve
esteringsbeslutning. Dettte innebærer at
profesjonelle ku
under i større
e grad enn
ikke
e-profesjone
elle kunder se
elv må
innh
hente den informasjon de
e anser som
nød
dvendig. Proffesjonelle kunder vil
imid
dlertid motta
a rapporter i hht den
inng
gått forvaltniingsavtalen

3.2 ADGAN
NG TIL OMKLASSIFISE
ERING
Proffesjonelle ku
under kan anmode om å b
bli
klasssifisert som ikke-profesjjonell kunde r
og d
dermed få en
n høyere grad
d av
inve
estorbeskytte
else. Profesjo
onelle kunde r
er a
ansvarlig for at forvaltningsselskapet
hold
des løpende orientert om
m enhver
end
dring om vil kunne
k
påvirk
ke deres
klasssifisering.

3.2.1 FRA PR
ROFESJONE
ELL TIL IKKEELL KUNDE
E
PROFESJONE
Det err den profesj onelle kunde
es plikt å
anmode om en hø
øyere grad av
v beskyttelse
edkommendee mener seg ute av stand
når ve
til å fo
oreta en korrrekt risikovurrdering. En
slik en
ndring av kun
ndeklassifise
eringen skal
dokum
menteres ved
d skriftlig avttale mellom
foreta
aket og kundeen.

