
Intressekonflikter  

Vid förvaltningen av fonderna måste Century Analytics (”Bolaget”) alltid agera i fondernas 

och andelsägarnas bästa intresse. I fondförvaltningsverksamhet kan trots det uppstå 

intressekonflikter. Bolaget har fastställt interna riktlinjer för att identifiera och hantera 

potentiella och förekommande intressekonflikter.  

Bolaget hanterar framförallt följande situationer där Bolaget, anställda, uppdragstagare, 

styrelsemedlemmar och närstående bolag 

(i) kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av 

fond eller kund; 

(ii) har ett annat intresse än andelsägarna eller kunderna, av verksamhetens resultat 

eller en portföljtransaktion som genomförs för fonds eller för kunds räkning; 

(iii) har ett ekonomiskt intresse eller annat skäl att gynna en kund, eller en kunds eller 

kundgrupps intressen framför andelsägarna eller andra kunder; 

(iv) utför samma slags verksamhet för fonderna som för en eller flera andra kunder; eller, 

(v) i samband med förvaltningsverksamheten tar emot eller kommer att ta emot pengar, 

varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda 

tjänsten eller verksamheten ifråga, av någon annan än fonderna eller kunderna. 

Bolaget hanterar intressekonflikter genom att Bolagets olika verksamhetsområden och 

anställda styrs av interna riktlinjer och rutinbeskrivningar. 

Bolagets ledning utvärderar löpande potentiella intressekonflikter. Bolagets funktion för 

regelefterlevnad kontrollerar att Bolaget följer gällande interna riktlinjer för hantering av 

intressekonflikter. 

Incitament 

Ersättning från Bolaget till externa parter 

Bolaget kan, direkt eller indirekt, komma att betala ersättning till distributörer, exempelvis 

banker och värdepappersbolag, för att förmedla fonderna. Distributörerna erhåller 

förmedlingsersättning enligt ett med Bolaget, eller underleverantörer, ingånget 

distributionsavtal.  

Andelsägare betalar endast förvaltningsavgift till Bolaget enligt den procentsats som framgår 

av informationsbroschyren för fonderna. Den ersättning som distributören erhåller medför 

ingen ytterligare kostnad för kunden. 

Incitament till Bolaget från externa parter 

Bolaget kan erhålla icke-monetärt incitament från tredje part i form av en elektronisk 

uppkoppling eller ett elektroniskt system vilket används för placering av order avseende 

finansiella instrument och informationshämtning samt möjliggör elektronisk dokumentation av 

genomförda portföljtransaktioner.  

 

 



Ytterligare information 

Bolaget har fastställt interna riktlinjer för hantering av incitament. Bolaget kan på begäran av 

andelsägare lämna ytterligare upplysningar avseende sammanfattande redovisning av de 

viktigaste villkoren i arrangemangen för avgift, provision, eller icke-monetär kompensation till 

tredje part.  


