
 

NORDIC ARCHIPELAGO INVESTMENTS AB (ORG NR 556979-5338)                      www.archipelago-investments.com 

 

CHELONIA MARKET NEUTRAL 

 

Hur investera i fonden? 

 
VIKTIG INFORMATION: Nordic Archipelago Investments AB lämnar inte investeringsrekommendationer. Vi är enbart 

portföljförvaltare och sysslar inte med investeringsrådgivning. Den som funderar på att investera i fonden, bör först diskutera en 

eventuell placering med sin investeringsrådgivare samt ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr. Historisk avkastning 

är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 

att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 

 

PROFESSIONELLA INVESTERARE / JURIDISK PERSON / PRIVAT PERSON 

Eller om du vill investera belopp större än fem (5) miljoner Skr i fonden, så kontakta oss eller FCG Fonder 

AB för ytterligare information och begäran om blanketter för teckningsanmälan, alternativt investera i 

fonden via din bank under förutsättning att banken kan köpa fondandelar för kunders räkning. 

 

Steg 1 

Beställ blankett av oss eller FCG Fonder AB. 

Fyll i relevant blankett ”Anmälan om direktinvestering” för fysisk person eller juridisk person. 

 

Steg 2 

Skicka därefter en korrekt och fullständigt ifylld anmälan tillsammans med vidimerad kopia på godkänd 

identitetshandling till epost: fondadmin@fcgfonder.se 

 
Alternativt: 
FCG Fonder AB 
Östermalmstorg 1 
114 42 Stockholm 
 

Steg 3 

Sätt in likvidbeloppet på fondens klientmedel konto som framgår i anmälningsblankett. 

Person eller organisationsnummer och namn ska anges vid insättning. 

 

Avräkningsnota erhålls efter likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. 

 

Övrigt 

Fonden är månadshandlad, se faktablad och informationsbroschyr. 

 

 

KONTAKT 

 

NORDIC ARCHIPELAGO INVESTMENTS AB     FCG FONDER AB 

Info@archipelago-investments.com      info@fcgfonder.se 

Tel: 08-25 40 60         Tel: 08-410 759 10 
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CHELONIA MARKET NEUTRAL 

 

PRIVAT PERSON / ICKE PROFESSIONELLA INVESTERARE 

Eller om du vill investera belopp mindre än fem (5) miljoner Skr i fonden, gör du det enklast via 

Fondmarknaden.se.  

 

Fondmarknaden.se är Sveriges största fondhandelsplats.  

 

Steg 1  

Klicka på länken; http://www.fondmarknaden.se/BliKund.aspx 

Fondmarknaden.se erbjuder följande depå alternativ; ISK (investeringssparkonto), Kapitalförsäkringsdepå 

och Fonddepå, samt pensionsdepåer såsom IPS-depå, Direktpensionsdepå samt Tjänstepensionsdepå. 

 

Steg 2 

När du lagt upp din valda depå enligt ovan kan du överföra pengar till depån som tar 1-3 dagar.  

Alternativt, om du valt ISK-depå, men redan har en annan ISK-depå hos t.ex. Avanza, Nordnet, Swedbank, 

SEB m.fl. kan du enkelt flytta in ditt ISK-sparande i form av likviditet från dessa till din ISK-depå hos 

Fondmarknaden.se. 

 

Steg 3 

När depå är uppsatt och likvida medel finns på kontot så söker du efter fonden Chelonia Market Neutral 

på – Min Sida, Sök efter fonder - och följer instruktionerna. 

 

Övrigt 

Fonden Chelonia Market Neutral finns även tillgänglig på fondplattformarna MFEX samt NFM – Nasdaq 

Nordisk Fondmarknad. De banker som använder sig av MFEX är bl.a. Nordea, Handelsbanken, Danske 

Bank, Länsförsäkringar Bank, Max Matthiessen och Carnegie. Nordisk Fondmarknad används bl.a. av 

Skandia, Söderberg & Partners, SPP, Erik Penser, Garantum och Wassum. 

 

Alternativt investera i fonden via din bank, under förutsättning att banken kan köpa fondandelar för 

kunders räkning. 

 

Fonden är månadshandlad, se faktablad och informationsbroschyr. 
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