
Fondbestämmelser för PLUS Allabolag Sverige Index  

§ 1. Fondens rättsliga ställning 

PLUS Allabolag Sverige Index, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om 

värdepappersfonder (LVF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför 

lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. 

Det fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om 

den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Verksamheten bedrivs 

enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. 

§ 2. Fondförvaltare 

Fonden förvaltas av FCG Fonder AB, organisationsnummer 556939-1617, nedan kallat fondbolaget. 

§ 3. Förvaringsinstitut och dess uppgifter  

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Danske Bank A/S, Sverige Filial, med organisationsnummer 516401-

9811 (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets beslut avseende fonden samt ta 

emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut avseende fonden som 

fondbolaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag, föreskrift 

och dessa fondbestämmelser. 

§ 4. Fondens karaktär 

Fonden är en indexfond vars syfte är att efterbilda sammansättningen av Nasdaq OMX Stockholm All-Share 

Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som över tid motsvarar utvecklingen för detta index.  

§ 5. Fondens placeringsinriktning 

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, som ingår i eller speglar utvecklingen i Nasdaq OMX 

Stockholm All-Share Gross Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som 

behövs för fondens förvaltning.  

Fonden ska i sina placeringar följa utvecklingen av Nasdaq OMX Stockholm All Share Gross Index och 

därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Indexet består av 

samtliga aktier som handlas på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). För närmare 

beskrivning av index, se § 7 nedan,  

Fonden får placera högst tio procent av dess värde i fondandelar. 

Fonden får låna ut överlåtbara värdepapper i en omfattning som motsvarar högst 20 procent av 

fondförmögenheten. 

Fondens medel kommer i första hand att vara placerade i de aktier som ingår i indexet. 

§ 6. Marknadsplatser 

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES samt på annan 

marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.  

Köp och försäljning av andelar i fonder kan också ske direkt från respektive förvaltande fondbolag, 

förvaltningsbolag, fondföretag eller AIF-förvaltare.   



§ 7. Särskild placeringsinriktning 

Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses 

i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.  

Fonden får inte placera i derivatinstrument. 

Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § LVF. Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index består av samtliga 

bolag upptagna till handel på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Syftet med indexet är att återspegla 

den svenska marknadens status och förändringar. Indexet baseras på betalkurser vilket innebär att endast 

faktiska avslut kan ge upphov till förändringar i indexet. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att 

det tar hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning. Basdatum för index är den 28 

december 2007, med ett värde om 100.  

§ 8. Värdering 

Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av de skulder som avser fonden.  

I fondens tillgångar ingår finansiella instrument, likvida medel inklusive korta placeringar på penningmarknaden 

samt övriga tillgångar tillhöriga fonden.  

Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte 

finns, senaste köpkurs. Om enligt Fondbolagets mening sådana kurser inte är representativa eller om sådana 

kurser saknas fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter en särskild värdering. Till grund för den 

särskilda värderingen läggs exempelvis marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare, 

andra externa oberoende källor, annat noterat finansiellt instrument, index, anskaffningsvärdet eller 

bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet. Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på 

konto i kreditinstitut, korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper) värderas till 

det belopp varmed de beräknas inflyta.  

Till fondens skulder räknas, förutom skulder vilka uppkommit till följd av fondens verksamhet, framtida 

skatteskulder och förvaltningsersättning.  

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. 

§ 9. Försäljning (teckning) och inlösen av fondandelar 

Försäljnings- respektive inlösenkurs för en fondandel uppgår till fondandelens värde på dagen för försäljning 

och inlösen beräknat enligt § 8. 

 

Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan i regel ske varje bankdag. Begäran om 

teckning görs genom att likvid inbetalas till fondens bankkonto. Teckning och inlösen av andelar ska ske 

skriftligen till fondbolaget och ska, förutom vid användning av datamedia, vara egenhändigt undertecknad av 

andelsägaren. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske 

och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga 

andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Värdet 

av en fondandel beräknas normalt varje bankdag av fondbolaget. Teckning och inlösen sker till en kurs som inte 

är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen. 

 

Uppgift om försäljning – och inlösenpris finns tillgängligt hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag 

då fondandelsvärdet fastställs enligt ovan.  

Lägsta gräns för insättning är SEK 100.  



Uppgifter om bryttider för begäran om teckning respektive inlösen och bryttider för betalning framgår av 

informationsbroschyren. 

§ 10. Stängning till följd av extraordinära förhållanden 

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär 

att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. 

§ 11. Avgifter och ersättning 

Ur fondens medel får ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning, marknadsföring och 

administration av fonden. Ersättningen beräknas dagligen på fondens värde och utgår med ett belopp 

motsvarande högst 0,2 procent per år av fondens värde. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn 

och revisorer.   

Transaktionskostnader, såsom courtage och skatter samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och 

försäljning av tillgångar, belastar fonden.  

Om fondandel innehafts i kortare tid än trettio (30) dagar kan en avgift för korttidshandel tas ut med ett belopp 

motsvarande en (1) procent av värdet av de inlösta andelarna, dock lägst tjugo (20) kronor. Denna avgift 

tillfaller fonden. 

§ 12. Utdelning 

Fonden lämnar inte utdelning. 

§ 13. Fondens räkenskapsår 

Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 

§ 14. Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna 

Fondbolaget ska för fonden lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en 

halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberät-

telsen och halvårsredogörelsen ska hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas 

kostnadsfritt till de andelsägare som begär detta. 

Ändring av fondbestämmelserna ska godkännas av Finansinspektionen. Sedan Finansinspektionen har godkänt 

ändring av fondbestämmelserna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och 

förvaringsinstitutet samt, i förekommande fall, tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 

§ 15. Pantsättning och överlåtelse 
Fondandelsägare kan pantsätta sina andelar i Fonden. Vid pantsättning skall fondandelsägare eller företrädare 

för denna och/eller panthavaren skriftligen underrätta Bolaget härom. Av underrättelsen skall framgå:  

a) vem som är pantsättare  
b) vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen 
c) eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning 

 
Bolaget skall anteckna pantsättningen i registret över fondandelsägare samt skriftligen underrätta 

fondandelsägaren om pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat Bolaget 

härom.  

Fondbolaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen av pantsättningen. Ersättningen får 

uppgå till högst 1 procent av pantens värde vid registreringstillfället. 



Överlåtelse av fondandelar kan endast ske efter medgivande av Bolaget. Önskemål om överlåtelse av 

fondandel skall skriftligen anmälas till Bolaget. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen 

undertecknad. Anmälan om överlåtelse skall ange överlåtare och till vem som andelarna överlåtes, dennes 

personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, VP-konto alternativt depåbank och 

depånummer, bankkonto samt syftet med överlåtelsen.  

Andelsägare kan överlåta sina fondandelar. Vid sådan överlåtelse kan Fondbolaget ta ut en avgift om högst 500 

SEK. 

§ 16. Ansvarsbegränsning 

För det fall förvaringsinstitutet har förlorat finansiella instrument som depåförvaras hos förvaringsinstitutet 

eller dess depåbank, ska förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma 

slag eller ett belopp motsvarande värdet till fonden. Förvaringsinstitutet är emellertid inte ansvarigt för det fall 

förlusten av de finansiella instrumenten eller annan skada är orsakad av en yttre händelse utanför 

förvaringsinstitutet kontroll såsom för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk 

myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. 

Fondbolaget ansvarar inte för skada orsakad av sådan yttrande händelse utanför fondbolagets kontroll. 

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om förvaringsinstitutet eller fondbolaget 

är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaringsinstitutet eller fondbolaget svarar inte för skada 

som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvarare eller 

clearingorganisation.  

Förvaringsinstitutet eller bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av 

förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget eller förvaringsinstitutet beträffande 

finansiella instrument.  

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för förlust av finansiella instrument som förvaras av depåbank eller annan 

som tillhandahåller motsvarande tjänster som förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat för förvar av 

finansiella instrument och med vilken förvaringsinstitutet har avtalat om överföring av ansvar med rätt för 

fondbolaget att framställa krav direkt mot depåbanken. Sådan överföring av ansvar från förvaringsinstitutet till 

depåbanken är en följd av att förvaringsinstitutet uppdragit åt depåbanken att förvara utländska finansiella 

instrument i en lokal marknad på sätt som framgår av gällande förvaringsinstitutsavtal mellan 

förvaringsinstitutet och fondbolaget.  

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om fondbolaget 

respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt och såvida annat inte följer av tillämplig tvingande lag.  

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet är dock inte i något fall ansvarigt för indirekt skada.  

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av 

omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av 

uppskjuten betalning ska fondbolaget eller förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, 

ska fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.  

Är förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning för 

fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor 

som gällde på förfallodagen.  

Fondbolaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller dess depåbank. Inte heller 

ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att andelsägare eller annan bryter mot lag eller annan 

författning eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att 



handlingar som fondbolaget tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas 

om ändringar beträffande lämnade uppgifter.  

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap 21 § och 3 

kap. 14-16 §§ LVF. 

§ 17. Tillåtna investerare  

Fonden är inte öppen för sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden 

står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana 

investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att 

vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att 

vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. 

 


