
 
 

 
RUTINE FOR SKAGEN CREDIT 

 

HVEM RUTINEN GJELDER FOR 
 

Denne rutinen regulerer forholdet mellom mottakerfondet SKAGEN Credit (org.nr. 
913 541 286) og tilføringsfondene SKAGEN Credit NOK (org.nr. 913 541 391), 
SKAGEN Credit SEK (org.nr. 913 541 316), SKAGEN Credit GBP (org.nr. 913 541 
421) og SKAGEN Credit EUR (org.nr. 913 541 413).  
 

RAMMER FOR INVESTERINGENE 
 

 Mottakerfondet har kun én andelsklasse som tilføringsfondene investerer i. 
 

 Mottakerfondet belaster ikke tilføringsfondene godtgjørelser og/eller kostnader for 
investeringer i mottakerfondet. 

 

 Tilføringsfondene skal ikke gjøre innskudd i mottakerfondet i form av finansielle 
instrumenter. 

 

 Tilføringsfondene SKAGEN Credit GBP og SKAGEN Credit EUR har 
andelsklasser. 

 
ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 

 Beregning av andelsverdi gjøres på daglig basis i mottakerfondet, i 
tilføringsfondene og deres andelsklasser. Andelsverdien beregnes i 
mottakerfondet før andelsverdien beregnes i tilføringsfondene og deretter i 
aktuelle andelsklasser. 

 

 Kurs i tilføringsfondene kunngjøres normalt 5 dager i uken.  
 

 Tilføringsfondene er åpne for tegning og innløsning på daglig basis.  
 

 Andeler i SKAGEN Credit utstedes i NOK. Andeler i SKAGEN Credit NOK 
utstedes i NOK. Andeler i SKAGEN Credit SEK utstedes i SEK. Andeler i 
SKAGEN Credit GBP A og B utstedes i GBP. Andeler i SKAGEN Credit EUR A 
og B utstedes i EUR.  

 

 Tegning og innløsning av andeler i mottakerfondet foretas ved skriftlig melding til 
SKAGENs andelseieroppgjør. Tegning av nye andeler og innløsning skal skje til 
andelsverdien ifølge første kursberegning etter ordretidspunktet.  

  



 
 

 Ved tegning og innløsning i annen valuta enn den andelene er utstedt i, beregnes 
tegnings-/innløsningskursen ved å omregne fondets NAV (i valutaen andelene er 
utstedt i) ved bruk av valutakursen hentet fra Bloomberg på prisingstidspunktet for 
det gjeldende fondet. For opplysninger om hvilke valutaer som kan benyttes til 
tegning/innløsning, se www.skagenfondene.no.  

 

 Under stengning av en eller flere børser hvor mottakerfondets investeringer er 
notert eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller ut fra hensynet til 
andelseiernes interesser, kan SKAGEN med samtykke fra Finanstilsynet helt eller 
delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav fra 
andelseiere i tilføringsfondene. 

 

 Mottakerfondet skal med umiddelbar virkning gi tilføringsfondene melding om 
midlertidig suspensjon av retten til tegning og innløsning gjennom SKAGENs 
interne IT-system.  

 
 Mottakerfondet skal ikke foreta oppgjør av innløsningskrav fra tilføringsfondene i 

form av finansielle instrumenter. 
 

 Feil i beregning av andelsverdi i mottakerfondet, håndteres i samsvar med punkt 
5 i SKAGENs interne rutine for fastsettelse av NAV 

 

 Andeler i SKAGEN Credit EUR A er notert og omsettes på NASDAQ OMX 
Copenhagen A/S. Fondet er underlagt NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ regler 
for utstedere av investeringsbeviser. SKAGEN har utarbeidet interne rutiner for å 
ivareta de forpliktelser som følger av NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ regler for 
utstedere av investeringsbeviser. Nærmere opplysninger om rutinene kan gis 
andelseiere på forespørsel. 

 

 Henvendelser og klager fra andelseiere håndteres i samsvar med SKAGENs 
rutiner for behandling av kundeklager. Rutinene er tilgjengelig på 
www.skagenfondene.no 

 
PERIODISK RAPPORTERING 
 

Mottakerfondet og tilføringsfondene har samme regnskapsår, og de periodiske 
rapportene skal koordineres slik at de utarbeides og publiseres på samme tidspunkt. 
 
REGELVERK OG VERNETING 
 

Disse rutinene er underlagt norsk regelverk og verneting i Norge. 
 
 

http://www.skagenfondene.no/
http://www.skagenfondene.no/

