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INFORMATION OM ERSÄTTNINGAR TILL ELLER FRÅN TREDJEPART 
 
Nordic Archipelago Investments AB (Bolaget) har enligt gällande regelverk skyldighet att informera om 
vilka typer av ersättningar som Bolaget erhåller från eller betalar till en tredje part i samband med 
diskretionär portföljförvaltning för kunds räkning inom Bolaget. 
 
Enligt gällande regelverk som bygger på EU-direktiv, får Bolaget i samband med fond- och 
portföljförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en 
naturaförmån (incitament/ersättning) under vissa förutsättningar.  
 
Om incitament/ersättning betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller 
naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra 
Bolaget från att agera i andelsägarnas och diskretionära kunders intresse. 
 
Bolaget tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning av fond och får i samband med att det 
tillhandahåller en sådan tjänst till kunden inte ta emot och behålla en ersättning eller förmån från någon 
annan än kunden/fondandelsägarna. 
 
Om Bolaget tar emot en ersättning eller en förmån från en tredjepart, eller en person som agerar för en 
tredjeparts räkning, ska överföra den ersättning eller förmån som Bolaget erhåller från tredjeparten till 
kunden. Bolaget ska överföra ersättningen eller förmånen till kunden så snart det är möjligt efter att 
Bolaget har tagit emot ersättningen eller förmånen. Bolaget tillämpar en rutin för att se till att alla 
ersättningar och förmåner som en tredjepart, eller en person som agerar för en tredjeparts räkning, tagit 
emot eller tillhandahållit, fördelas och överförs till varje kund. Bolaget ska underrätta kunden om de 
ersättningar och förmåner som institutet överför till dem. 
 
Detta gäller inte mindre s.k. icke-monetära förmåner som Bolaget har informerat kunden om och som kan 
höja kvaliteten på tjänsten till kunden och som är av en sådan omfattning och art att de inte kan anses 
hindra Bolaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intressen. 
 
Mindre icke-monetära förmåner (t.ex. deltagande i seminarier och skriftligt material som betalas av ett 
företag som är emittent) anges i 9 kap. 22 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 
 
Kunder och andelsägare i de fonder vi förvaltar kan på begäran erhålla ytterligare information. 
 
Sådan begäran ska tillställas Bolaget skriftligen. 
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