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1. Allmänt
Köp och försäljning av fondandelar i de fonder som Bolagen vid var tid erbjuder i sitt sortiment genomförs i enlighet med Allmänna
villkor för fondkonto hos DNB Bank ASA, filial Sverige och DNB Asset Management AS, filial Sverige, dessa handelsvillkor samt
respektive Sverigeregistrerad fonds informationsbroschyr eller motsvarande dokument samt de regler som vid var tid gäller hos den
motpart som Bolagen kan komma att vända sig till för att genomföra handeln.
Såvida inte annat anges häri skall de termer, begrepp och ord som är definierade i Allmänna villkor för fondkonto hos DNB Bank
ASA, filial Sverige och DNB Asset Management AS, filial Sverige, ha samma betydelse i dessa Handelsvillkor.
2. Köp av fondandelar
Köp av fondandelar görs på Fondkontohavarens skriftliga uppdrag. Fondkontohavarens köporder registreras så snart den kommit
relevant Bolag tillhanda och Fondkontohavarens inbetalning av likvidbeloppet finns tillgängligt för Bolaget på av Bolaget anvisat
bankkonto.
Om Fondkontohavarens köporder inte kunnat registreras på Fondkontot på grund av att den inkommit efter de tidpunkter som anges
i Bilaga A till dessa Handelsvillkor eller i respektive Sverigeregistrerad fonds informationsbroschyr, får relevant Bolag uppskjuta
utförandet av ordern till dess att den kan registreras.
Om Fondkontohavarens köporder inte kunnat registreras på Fondkontot på grund av att den är ofullständig, får relevant Bolag helt
underlåta att utföra ordern om den inte kunnat registreras inom 10 bankdagar. Med ofullständig köporder avses köporder för vilken
köplikvid ej erhållits, där signatur eller annan väsentlig information saknas eller identifiering av Fondkontohavaren ej kunnat
genomföras enligt gällande lagstiftning.
Köporder kan inte limiteras eller villkoras utan verkställs till den andelskurs som beräknats för avslutsdagen. När ordern lämnas är
denna andelskurs inte känd.
Inbetalning av köplikvid
Såvida Bolagen inte anvisat annat skall inbetalning av likvidbeloppet ske via bankgiro eller genom överföring via autogiro.
Lägsta belopp för köp av fondandelar i respektive fond anges i dokumentet ”Köporder” samt på Hemsidan.
Affärsbekräftelse
Vid enstaka köp utfärdar respektive Bolag affärsbekräftelser till Fondkontohavaren. Löpande sparande via autogiro bekräftas endast
med halvårsvisa utdrag från Fondkonto.
3. Försäljning av fondandelar
Försäljning av fondandelar görs av Bolagen på Fondkontohavarens skriftliga uppdrag. Bolagen registrerar Fondkontohavarens
säljorder så snart den kommit Bolagen tillhanda och fondandelarna kan disponeras av relevant Bolag.
Om Fondkontohavarens säljorder inte kunnat registreras på Fondkontot på grund av att den inkommit efter de tidpunkter som anges
i Bilaga A till dessa Handelsvillkor eller i respektive Sverigeregistrerad fonds informationsbroschyr, eller på grund av försenad
leverans av fondandelar, får Bolaget uppskjuta utförandet av ordern till dess att den kan registreras.
Om Fondkontohavarens säljorder inte kunnat registreras på Fondkontot på grund av att den är ofullständig får Bolagen helt
underlåta att utföra ordern om den inte kunnat registreras inom 10 bankdagar. Med ofullständig säljorder avses säljorder där signatur
eller annan väsentlig information saknas eller identifiering av Fondkontohavaren ej kunnat genomföras enligt gällande lagstiftning.
Fondkontohavaren bör vara medveten om att omedelbar inlösen i respektive fond endast sker i den mån det är möjligt utan avyttring
av värdepapper i fonden.
Säljorder kan inte limiteras eller villkoras utan verkställs till den andelskurs som beräknats för avslutsdagen. När ordern lämnas är
denna andelskurs inte känd.
Affärsbekräftelse
Vid försäljning av fondandelar utfärdar Bolagen affärsbekräftelser till Fondkontohavaren.
Utbetalning av försäljningslikvid
Bolagen kan endast verkställa utbetalningar till Fondkontohavarens eget bankkonto, vilket skall anges i Fondkontoanmälan
alternativt på blanketten "Ändring av uppgifter för fondkonto”. För utbetalningar till utlandet har Bolaget rätt till ersättning för
remisskostnader.
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Utbetalning av försäljningslikvid i Luxemburgregistrerade fonder i DNB Fund
DNB Bank ASA, filial Sverige säljer Fondkontohavarens fondandelar och inkasserar försäljningslikviden för dennes räkning.
Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter avslutsdagen. Efter det att likviden utbetalts kan det ta ytterligare några
bankdagar innan den finns tillgänglig på Fondkontohavarens bankkonto.
Utbetalning av försäljningslikvid i Norgeregistrerade fonder i DNB Asset Management AS
DNB Bank ASA, filial Sverige säljer Fondkontohavarens fondandelar och inkasserar försäljningslikviden för dennes räkning.
Försäljningslikviden utbetalas normalt två bankdagar efter avslutsdagen. Efter det att likviden utbetalts kan det ta ytterligare några
bankdagar innan den finns tillgänglig på Fondkontohavarens bankkonto.
Utbetalning av försäljningslikvid i Sverigeregistrerade fonder i DNB Asset Management AS
För Sverigeregistrerade fonder i DNB Asset Management AS utbetalas försäljningslikviden i enlighet med vad som anges i
respektive fonds informationsbroschyr. Efter det att likviden utbetalts kan det ta ytterligare några bankdagar innan den finns
tillgänglig på Fondkontohavarens bankkonto.
4. Byte av fondandelar
Byte av fondandelar innebär att Bolagen på Fondkontohavarens skriftliga uppdrag säljer fondandelar i den fond som
Fondkontohavaren önskar byta från och investerar försäljningslikviden i den fond som Fondkontohavaren önskar byta till.
Vid byte sker normalt försäljning och köp av fondandelar i enlighet med vad som anges under rubriken ”Försäljning av fondandelar”
och ”Köp av fondandelar” ovan. Försäljningslikviden överförs på likviddagen till den fond som Fondkontohavaren önskar byta till. Köp
av fondandelar utförs den dag försäljningslikviden är tillgänglig på mottagande fonds bankkonto, under förutsättning att denna dag är
bankdag/handelsdag för mottagande fond och med beaktande av mottagande fonds bryttider för köp.
I vissa fall kan bytets försäljnings- och köptransaktion utföras med samma avslutsdag. Till dessa hör byte mellan
Luxemburgregistrerade fonder i fondparaplyet DNB Fund samt mellan Norgeregistrerade fonder i DNB Asset Management AS.
Bytesorder avseende Luxemburgregistrerade fonder inom DNB Fund som registreras före kl. 13.00 utförs samma bankdag om
denna dag är en bankdag i den eller de marknader som fonderna huvudsakligen placerar i. I annat fall utförs bytesordern nästa
möjliga bankdag som båda fonderna är öppna för handel.
Bytesorder avseende Norgeregistrerade fonder i DNB Asset Management AS utförs på nästa möjliga gemensamma avslutsdag
utifrån de bryttider som gäller för respektive fond under förutsättning att denna dag är en bankdag i den eller de marknader som
fonderna huvudsakligen placerar i. I annat fall utförs bytesordern nästa möjliga bankdag som båda fonderna är öppna för handel.
5. Valutaväxling
För köp respektive försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta utför DNB Bank ASA, filial Sverige för Bolagens räkning
erforderlig valutaväxling för Fondkontohavarens räkning i de fall detta är nödvändigt för att handel skall kunna genomföras.
Valutaväxlingar för köp respektive försäljning av fondandelar noterade i utländsk valuta kan normalt inte utföras vid samma tillfälle,
vilket innebär att fondandelskurserna, när de omräknas till svenska kronor, kommer att vara olika för köp- respektive
försäljningstransaktioner med samma avslutsdag.
6. Utdelning
Utdelning i Luxemburgregistrerade fonder
I de fall en Luxemburgregistrerad fond lämnar utdelning utbetalas utdelningsbeloppet kontant till Fondkontohavarens bankkonto efter
avdrag för eventuell skatt. För utbetalningar till utlandet har relevant Bolag rätt till ersättning för remisskostnader.
Utdelning i Sverigeregistrerade fonder
I de fall en Sverigeregistrerad fond lämnar utdelning investeras utdelningsbeloppet efter avdrag för eventuell skatt i nya fondandelar
av samma slag. På Fondkontohavarens skriftliga begäran kan utdelning i stället utbetalas kontant till Fondkontohavarens bankkonto
enligt de regler som anges i respektive fonds informationsbroschyr. För utbetalningar till utlandet har relevant Bolag rätt till ersättning
för remisskostnader.
______________________________
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Bilaga A till Handelsvillkor - Bryttider vid handel via DNB, Stockholm
Gäller från och med: 2017-10-02
Fond

ISIN

Bryttid

DNB Fund Asian Small Cap

LU0067059799

T-1, 16:00

DNB Fund ECO Absolute Return A SEK

LU0547714443

T+0, 11:00

DNB Fund Global ESG

LU0029375739

T+0, 11:00

DNB Fund Global Emerging Markets ESG A

LU0090738252

T-1, 16:00

DNB Fund India

LU0302237721

T-1, 16:00

DNB Fund Nordic Equities

LU0083425479

T+0, 11:00

DNB Fund Private Equity

LU0302296065

T+0, 11:00

DNB Fund Renewable Energy

LU0302296149

T+0, 11:00

DNB Fund Technology

LU0302296495

T+0, 11:00

DNB Fund TMT Absolute Return A SEK

LU0547714872

T+0, 11:00

DNB Europa

NO0008001872

T+0, 11:15

DNB Finans

NO0008000593

T+0, 11:15

DNB Global Indeks

NO0010582984

T+0, 11:15

DNB Grönt Norden

NO0010102866

T+0, 11:15

DNB Health Care

NO0010337579

T+0, 11:15

DNB High Yield (I)

NO0010665482

T+0, 11:15

DNB Miljöinvest

NO0010102890

T-1; 14:00

DNB Nordic Technology

NO0010337678

T+0, 11:15

DNB SMB

NO0010337819

T+0, 11:15

DNB Telecom

NO0010337942

T+0, 11:15

DNB USA

NO0010337959

T+0, 11:15
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