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J. SÄRSKILDA VILLKOR 
FÖR AKTIEINVEST PORT-
FÖLJSPAR
Dessa särskilda villkor, tillsammans med övriga 
bestämmelser i Allmänna villkor för depå och 
handel, gäller vid ingående av avtal om Port-
följspardepå. I de fall de allmänna villkoren är i 
strid med dessa särskilda villkor har de sistnämn-
da företräde.   

DEFINITIONER
Utöver de definitioner som finns i inledningen av 
de allmänna avtalsvillkoren gäller följande defi-
nitioner för Portföljspar hos Institutet. 
SPECIFIK PORTFÖLJ: den portfölj, presenterad 
och sammansatt av oberoende part, t ex. tidning-
en Aktiespararen, som Kunden valt. 
PORTFÖLJINDEX: utgår från ett angivet start-
datum då samtliga värdepapper är likaviktade 
enligt specifik portföljs sammansättning. Däref-
ter kommer viktningen i den specifika portföljen 
bestämmas av ett värdeviktat portföljindex och 
regelverket för Institutets Portföljspar. Port-
följindexet speglar värdepappernas viktning i 
portföljen utifrån varje enskilt värdepappers 
värde i förhållande till hela specifika portföljens 
värde. Viktningen kan även påverkas av olika fö-
retagshändelser såsom avknoppningar, emissio-
ner, handelsstopp och utdelningar. Viktningen i 
portföljindex förändras också i samband med att 
ett värdepapper utgår i specifik portfölj och er-
sätts av ett annat. Ett nytt värdepapper i specifik 
portfölj tas alltid in till den ursprungliga procen-
tuella vikt som varje enskilt värdepapper hade 
vid den specifika portföljens startdatum.  Detta 
innebär att de övriga värdepappernas viktning 
i portföljen kan komma att justeras på grund av 
det utgående värdepapprets viktning.
PORTFÖLJSPAR: Institutets produkt som inne-
bär sparande i modellportföljer. 

J.1 GODKÄNDA VÄRDEPAPPER
I depå för Institutets Portföljspar, kan enbart 
värdepapper som ingår i den specifika portföljen 
- enligt vid var tid gällande portföljindex - köpas, 
säljas samt förtecknas. Värdepapper som inte in-
går i specifik portfölj som tilldelats, eller avförts 
från specifik portfölj, i samband med avnotering, 
handelsstopp eller annan företagshändelse kan 
kvarstå på depån till dess att åtgärd genomförts i 
enlighet med dessa villkor. Institutet har rätt att 
avföra värdepapper från Kundens depå om de ut-
går från Institutets sortiment, t ex. om den som 
utgivit värdepappret försatts i konkurs eller vär-
depappret av annat skäl förlorat sitt värde.

J.2 ÅTERINVESTERING
Leder någon av förvaltningsåtgärderna till att 
likvida medel frigörs kommer dessa att återin-
vesteras i det ursprungliga värdepapperet bank-
dagen efter att de kommit Institutet tillhanda. 
Återinvestering genomförs utan avgift och efter 
avdrag för eventuell skuld till Institutet. Om det 
ursprungliga värdepapperet inte längre ingår i 
specifik portfölj, återinvesteras likviden istället 
enligt gällande portföljindex.

J.3 UTDELNING I KONTANTER OCH AV-
KNOPPNING
Kontantutdelning registreras på Kundens depå 
när utdelningen kommit Institutet tillhanda. 
Vid avknoppning tilldelas hela och/eller delar av 
utdelade värdepapper i Kundens depå. Om vär-
depappret inte ingår i specifik portfölj avyttras 
detta om möjligt. Avyttring sker enligt gällande 
prislista. Om möjlighet finns att välja mellan ut-
delning i kontanter eller i annan form, väljer In-
stitutet utdelning i form av kontanter.

J.4  FONDEMISSION
Vid fondemission tilldelas Kundens depå hela 
och/eller delar av de nya aktierna. Om det nya 
värdepappret inte ingår i specifik portfölj avytt-
ras detta om möjligt. Avyttring sker enligt gäl-

lande prislista.

J.5  NYEMISSION, INLÖSENPROGRAM 
M.M.
Vid företrädesemission/inlösenprogram eller vid 
andra sådana företagshändelser tilldelas Kun-
dens depå rätter och/eller optioner. Avyttring 
av rätterna/optionerna sker sedan för Kundens 
räkning utan courtage eller annan avgift under 
de tre (3) sista officiella handelsdagarna för rät-
terna/optionerna. 
 Medför rätterna/optionerna inget ekonomiskt 
värde eller om handel inte finns förfaller rätter-
na/optionerna värdelösa.

J.6  UPPKÖP (OFFENTLIGT ERBJUDAN-
DE OM ÖVERLÅTELSE)
Vid uppköpserbjudande avseende svenska note-
rade aktier i Kundens depå accepteras budet för 
Kundens räkning under förutsättning att
- aktien inte utgår från specifik portfölj före ut-
gången av uppköpserbjudandets acceptperiod 
- budgivaren följer marknadsplatsens regler 
gällande offentliga uppköpserbjudanden
- ingen/inga svenska ägare med ett innehav 
som överstiger 10 procent offentligt tackat nej 
till erbjudandet innan budtiden gått ut
- målbolagets styrelse inte avvisat budet 
 Som offentligt meddelande om att avstå från 
uppköpserbjudandet enligt tredje punkten ovan, 
betraktas ett meddelande som offentliggjorts en-
ligt marknadsplatsens vid var tid gällande regler 
eller praxis för offentliga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden.
 Institutet äger dock rätt att meddela Kunden 
att visst uppköpserbjudande inte kommer att ac-
cepteras trots att förutsättningarna ovan är upp-
fyllda.
 I och med att Institutet accepterar ett upp-
köpserbjudande utgår aktien från portföljindex. 
Vid uppköp av utländska bolag i specifik portfölj 
kan Institutet komma att avyttra berörda värde-
papper till den part som lägger det högsta budet, 
eller efter Institutet övervägande, över markna-
den. Detta kan innebära att Kunds värdepapper 
i ett utländskt bolag säljs, även om erbjudandet 
i ett senare skede dras tillbaka. Institutet har då 
inget ansvar för att återställa Kundens innehav i 
berört värdepapper.

J.7  FUSION (SAMGÅENDE MELLAN 
BOLAG) OCH FISSION (DELNING AV BO-
LAG)
Om Kunden vid en fusion får värdepapper, som 
ingår i specifik portfölj, byts det gamla värde-
pappret ut mot det nya värdepappret. Om Kun-
den i fusionen får värdepapper, som inte ingår i 
specifik portfölj, avyttras om möjligt värdepapp-
ret och försäljningslikviden bokas in på Kundens 
depå. Avyttring sker enligt gällande prislista. Vid 
fission i ett bolag tillämpas samma förfarande 
som vid avknoppning.

J.8  HANDEL I PORTFÖLJSPAR
Portföljspar innebär handel med hela och/eller 
andelar/decimaler av värdepapper i en specifik 
portfölj enligt den specifika portföljens port-
följindex. Handeln sker med fem (5) decimalers 
noggrannhet.
 Order i Portföljspar kan lämnas telefonledes, 
brevledes eller via Institutets Internettjänst samt 
genom meddelande vid inbetalning via plusgiro, 
bankgiro eller genom dragning via autogiro. 
Köp- och säljorder kan lämnas i belopp i specifik 
portfölj. Köp- och säljorder genomförs enligt den 
specifika portföljens aktuella portföljindex. Säl-
jorder kan även lämnas på hela innehavet på de-
pån dock med undantag för värdepapper som är 
avnoterade, handelsstoppade eller av annat skäl 
inte kan avyttras. Order i Portföljspar kan inte 
limiteras. Order som kommit Institutet tillhanda 
före den tidpunkt för orderläggning som Institu-
tet tillämpar genomförs samma bankdag.   
 Order som kommer Institutet tillhanda efter 
denna tidpunkt genomförs följande bankdag. 
Kunden kan ändra och annullera en lagd order 
under den tid för orderläggning som Institutet 

tillämpar. Vid bankdag före röd dag tillämpas 
begränsade tider. Marknadskurser, försäljnings-
likvider, antal värdepapper, fördelning av värde-
papper och avgifter som eventuellt lämnas vid or-
dertillfället är alltid preliminära och kan komma 
att revideras vid avslut. Kunden får endast lämna 
köp- eller säljorder om täckning, respektive om 
värdepapper som avyttringen avser, finns i de-
pån. Hänsyn tas till redan lagda order som ännu 
inte lett till avslut. Kunden är emellertid bunden 
av order som verkställs trots att det inte finns 
täckning, eller värdepapperen inte finns, i depån.

J.9  AUTOMATISK OMPLACERING 
När ett värdepapper utgår och ersätts av ett annat 
i specifik portfölj sker en omplacering med auto-
matik i depå med Portföljspar. Institutet kommer 
i samband med detta att skicka ett e-postmed-
delande till Kundens angivna e-postadress med 
information om vilka/vilket värdepapper som 
utgår samt vilka/vilket värdepapper dessa/detta 
ersätts med. Kunden har möjlighet att fram till 
angiven tid avsäga sig fortsatta omplaceringar 
och omvandla depån till en vanlig depå utan au-
tomatiska omplaceringar. 
 Omplaceringen innebär att det sker en avytt-
ring av utgående värdepapper och ett köp sker i 
nya/nytt värdepapper. Det nya värdepapperet 
kommer att köpas till den ursprungliga procen-
tuella viktningen i specifik portfölj vilket inne-
bär att om utgående värdepappers försäljnings-
likvid överstiger den ursprungliga procentuella 
viktningen, kommer den överskridande likviden 
investeras även i övriga värdepapper i specifik 
portfölj. Om det utgående värdepapperets för-
säljningslikvid underskrider den ursprungliga 
procentuella viktningen kommer det istället ske 
en avyttring i övriga värdepapper för att täcka 
upp den saknade likviden. Vid en omplacering 
viktas depån om så att den så nära som möjligt 
replikerar indexets viktning utifrån senaste be-
talkurs för ingående aktier i portföljen. Avvikel-
ser från indexets viktning kan förekomma främst 
på grund av courtage som tas ut vid omplacering-
ar. 
 Köp och sälj vid omplacering sker efter det att 
ändring i portfölj meddelas Institutet. Om det 
utgående värdepapperet är avnoterat, handels-
stoppat eller av annat skäl inte kan avyttras, och 
därav inte ingår i portföljindex vid omplacerings-
tillfället, ska värdepapperets försäljningslikvid 
anses underskrida den ursprungliga procentuella 
viktningen i det nya värdepappret och därmed 
ska en avyttring i övriga värdepapper istället ske 
för att täcka upp den saknade likviden.

J.10 KURSSÄTTNING
Köpkurs för order i Institutet Portföljspar är 
aktuell handelsdags högsta betalkurs, minus 
fem (5) procent av skillnaden mellan högsta och 
lägsta betalkurs under handelsdagen. Säljkurs 
för order i Institutet Portföljspar är aktuell han-
delsdags lägsta betalkurs, plus fem (5) procent 
av skillnaden mellan högsta och lägsta betalkurs 
under handelsdagen. Om dessa inte kan faststäl-
las under aktuell handelsdag används senast 
fastställd köp- respektive säljkurs. 

J.11 HANDELSSTOPP
Om ett ingående värdepapper i specifik portfölj 
tillfälligt handelsstoppas kommer ordern i den 
specifika portföljen att flyttas fram till dess att 
handelsstoppet hävs. Om detta innebär att or-
dern inte kan genomföras på aktuell handelsdag 
kommer Institutet att skicka ett e-postmedde-
lande till Kundens angivna e-postadress för att 
ge Kunden möjlighet att makulera sin order före 
angiven tid. Om handelsstoppet kvarstår under 
längre period kan Institutet välja att låta värde-
pappret utgå från portföljindex tills vidare. Detta 
innebär att portföljindex tillfälligt kan innehålla 
färre värdepapper än specifik portfölj. När han-
delsstoppet sedan hävs kommer värdepappret 
återigen ingå i portföljindex om inte värdepapp-
ret redan har ersatts i specifik portfölj då värde-
pappret istället kommer att säljas och återinves-
teras enligt gällande portföljindex.  
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Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701. E-post: info@aktieinvest.se. www.aktieinvest.se. Org.nr: 556072-2596.

Aktieinvest FK AB är ett värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och pensionssparinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest 
FK AB är ett dotterbolag till Pareto Securities AB. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garati för 
framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

J.12 ÖVERFÖRING TILL DEPÅ
Överföring till Institutets Portföljspardepå kan 
göras antingen i likvida medel eller i värdepap-
per. Undantaget är sparandeformer till vilka en-
bart likvida medel kan överföras, som exempelvis 
kapitalförsäkringar och IPS-sparande. Värde-
papper som flyttas in i Portföljspardepån ska 
ingå i vid var tid gällande portföljsammansätt-
ning. En överföring av innehavda värdepapper in 
i Portföljspardepån kan medföra att portföljens 
viktning förändras. Därmed kan depåns vikt-
ning avvika från index om marknadsvärdet på 
de innehavda värdepapperen har ändrats. Denna 
avvikelse kvarstår fram till kommande ompla-
cering då portföljens viktning justeras så nära 
index som möjligt (se ovan under J.9). Ompla-
ceringen kan innebära försäljning av inflyttade 
värdepapper.

J.13 VID DÖDSFALL
Vid tidpunkt då Institutet får kännedom om kun-
dens dödsfall kommer depån med automatik att 
omvandlas till en vanlig depå och därmed kom-
mer inga fler omplaceringar ske med automatik. 
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