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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS)(1), einkum 
4. mgr. 75. gr., 7. mgr. 78. gr., og 2. mgr. 81. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í tilskipun 2009/65/EB eru tilgreindar helstu megin-
reglur sem fara ber eftir við samantekt og afhendingu 
lykilupplýsinga, þ.m.t. kröfur varðandi snið og fram-
setningu, markmið þeirra, helstu þætti þeirra upplýsinga 
sem á að veita, hver skuli afhenda upplýsingarnar og 
hverjum, og hvaða aðferðir skuli nota við slíka afhendingu. 
Upplýsingar um inntak og snið verða tilgreindar nánar í 
framkvæmdarráðstöfunum, sem skulu vera nægjanlega vel 
skilgreindar til að tryggt sé að fjárfestar fái nauðsynlegar 
upplýsingar varðandi tiltekna uppbyggingu sjóða.

2)  Reglugerðarformið er réttlætanlegt þar eð aðeins það 
ákveðna form getur tryggt ítarlegt samræmi á inntaki 
lykilupplýsinga. Enn fremur verður lykilupplýsingaskjal 
skilvirkara ef kröfur um það eru nákvæmlega eins í 
öllum aðildarríkjunum. Allir hagsmunaaðilar ættu að 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 176, 10.7.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, 
sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, 
bls. 23. 

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32.

njóta hagræðis af samræmdu fyrirkomulagi varðandi 
snið og inntak upplýsingagjafarinnar og mun það 
tryggja samkvæmni og samanburðarhæfi upplýsinga um 
fjárfestingakosti á markaðnum fyrir verðbréfasjóði.

3)  Í sumum tilvikum má afhenda lykilupplýsingar með 
skilvirkari hætti með því að veita fjárfestum aðgang að 
lykilupplýsingaskjalinu í gegnum vefsetur, eða með því 
að hafa lykilupplýsingaskjalið í viðhengi við annað skjal 
þegar það er afhent hugsanlegum fjárfesti. Í þessum 
tilvikum skal þó samhengið, sem lykilupplýsingaskjal 
birtist í, ekki grafa undan lykilupplýsingaskjalinu eða 
gefa í skyn að það sé kynningarrit, eða að meðfylgjandi 
kynningarrit hafi jafna eða meiri þýðingu fyrir almenna 
fjárfestinn.

4)  Nauðsynlegt er að tryggja að inntak upplýsinganna 
skipti máli, skipulagning þeirra sé rökleg og málið 
viðeigandi fyrir almenna fjárfesta. Til að taka á þessum 
atriðum skal reglugerðin tryggja að snið, framsetning og 
mál lykilupplýsingaskjals höfði til fjárfesta og aðstoði 
þá við samanburð. Markmiðið með þessari reglugerð 
er að tryggja samkvæmni í sniði upplýsingaskjalsins, 
þ.m.t. sama uppröðun með nákvæmlega eins fyrirsögnum.

5)  Reglugerð þessi tilgreinir inntak upplýsinga um fjár-
festingar markmið og fjárfestingarstefnu verðbréfa-
sjóða svo að fjárfestar geti með auðveldum hætti 
greint hvort líklegt sé að ákveðinn sjóður henti þörfum 
þeirra. Af þessum sökum skulu upplýsingar tilgreina 
hvort vænta megi ávöxtunar í formi vaxtar höfuðstóls, 
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útgreiðslu tekna eða samblands af þessu tvennu. Lýsing 
á fjár festingarstefnunni skal segja fjárfestinum til um 
meginmarkmið verðbréfasjóðsins og hvernig þeim skuli 
náð. Að því er varðar fjármálagerninga, sem fjárfesta skal 
í, þarf aðeins að nefna þá sem hafa veruleg áhrif á afkomu 
verðbréfasjóðsins, en ekki alla mögulega viðurkennda 
gerninga.

6)  Í reglugerð þessari er mælt fyrir um ítarlegar reglur um 
framsetningu á áhættu og ávöxtun fjárfestingar með því 
að krefjast notkunar tilbúins mælikvarða og tilgreina 
inntak textalýsinga mælikvarðans sjálfs og áhættuna sem 
hann greinir ekki en gætu haft veruleg áhrif á áhættu og 
ávöxtun verðbréfasjóðsins. Við beitingu reglnanna um 
tilbúna mælikvarðann skal taka tillit til aðferðafræði 
útreiknings á tilbúna mælikvarðanum sem lögbær yfirvöld 
hafa þróað innan ramma samstarfsnefndar evrópskra 
verðbréfaeftirlitsaðila. Með því að rannsaka tiltekna 
eiginleika hvers sjóðs ákveður rekstrarfélagið í hverju 
tilviki fyrir sig um hvaða ákveðnu áhættur skuli veita 
upplýsingar, með það í huga að forðast að ofhlaða skjalið 
upplýsingum sem almennir fjárfestar eiga erfitt með að 
skilja. Þar að auki skal takmarka stærð textalýsingar á 
áhættu og ávöxtun með tilliti til þess hversu mikið pláss 
hún tekur á lykilupplýsingaskjalinu. Mögulegt skal vera 
að hafa millivísun til lýsingar verðbréfasjóðsins þar sem 
gefnar eru nákvæmar upplýsingar um áhættur hans.

7)  Tryggja skal samkvæmni milli útskýringa á áhættum á 
lykilupplýsingaskjalinu og innri ferlum rekstrarfélagsins 
varðandi áhættustýringu sem komið er á fót í samræmi 
við tilskipun framkvæmdarstjórnarinnar 2010/43/ESB frá 
1. júlí 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2009/65/EB að því er varðar skipulagskröfur, 
hagsmunaárekstra, viðskiptahætti, áhættustýringu og 
inntak samkomulagsins milli vörslufyrirtækis og rekstrar-
félags(2). Til dæmis skulu fastir starfsmenn áhættu-
stýringar, eftir því sem við á, fá tækifæri til að fara yfir 
og gera athugasemdir við þáttinn áhættu og ávinning á 
lykil upplýsingaskjalinu, til að tryggja samkvæmni.

8)  Í reglugerð þessari er tilgreint sameiginlegt snið fyrir 
framsetningu og útlistun gjalda , þ.m.t. viðeigandi 
varnaðarorð, svo að fjárfestar séu upplýstir með viðeigandi 
hætti um kostnað sem þeir munu þurfa að stofna til og 
hlutfall þeirra af því fjármagni sem fjárfest er í sjóðnum. 
Við beitingu reglna þessara skal taka tillit til vinnu við 
aðferðafræði við útreikning gjalda sem lögbær yfirvöld 
hafa þróað innan ramma samstarfsnefndar evrópskra 
verðbréfaeftirlitsaðila.

(2) Sjá bls. 42 í þessum Stjórnartíðindum.

9)  Ítarlegu reglurnar um framsetningu upplýsinga um fyrri 
árangur eru grundvallaðar á kröfum um slíkar upplýsingar 
í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 
21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um 
breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE 
og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE(3). Í reglugerð 
þessari er bætt við reglurnar í tilskipun 2004/39/EB með 
því að taka með sértækar kröfur, sem eru nauðsynlegar 
til að samræma upplýsingar, í þeim tilgangi að auðvelda 
samanburð á mismunandi lykilupplýsingaskjölum. 
Reglu gerð þessi mælir einkum fyrir um að einungis skuli 
sýna hreina ársávöxtun og nota súlurit í því skyni. Setja 
skal reglur um ákveðna þætti framsetningar súluritsins, 
þ.m.t. þær takmörkuðu aðstæður þar sem notast má við 
hermi gögn.

10)  Viðurkennt skal að millivísanir í upplýsingar kunna 
að reynast fjárfesti nytsamlegar en óhjákvæmilegt er 
að lykilupplýsingaskjal innihaldi allar nauðsynlegar 
upplýsingar sem fjárfestir þarf á að halda til að skilja 
meginþætti verðbréfasjóðsins. Ef notaðar eru millivísanir 
í aðrar upplýsingar en úr lýsingu og reglubundnum 
skýrslum skal tekið fram að lýsingin og reglubundnar 
skýrslur séu helstu uppsprettur viðbótarupplýsinga og 
skulu millivísanir ekki draga úr mikilvægi þeirra.

11)  Yfirfara skal og endurskoða lykilupplýsingaskjal eins 
og við á og eins oft og þurfa þykir til að tryggja að það 
mæti áfram kröfunum, sem gerðar eru til lykilupplýsinga, 
eins og tilgreint er í 2. mgr. 78. gr. og 1. mgr. 79. gr. 
tilskipunar 2009/65/EB. Rekstrarfélög skulu, til marks 
um góðar starfsvenjur, yfirfara lykilupplýsingaskjal áður 
en farið er af stað með framtaksverkefni sem líklegt er að 
leiði til þess að umtalsverður fjöldi nýrra fjárfesta kaupi 
hlutdeildarskírteini í sjóðnum.

12)  Ef til vill gæti þurft að laga form eða inntak lykil-
upplýsinga að sértækum tilvikum. Af þessum sökum 
sérsníður reglugerð þessi almennar reglur sem eiga við 
alla verðbréfasjóði á þann hátt að tekið sé tillit til sértækra 
aðstæðna hjá ákveðnum tegundum verðbréfasjóða, 
þ.e.a.s. þeirra sem hafa mismunandi sjóðsdeildir eða 
flokka hlutdeildar, þeirra sem hafa skipan sjóðasjóða, 
þeirra sem hafa skipan höfuð- og fylgisjóða og þeirra 
sem eru afleiðutengdir, s.s. höfuðstólsvarðra sjóða eða 
sambærilegra verðbréfasjóða.

(3) Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1.
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13)  Að því er varðar verðbréfasjóði sem hafa mismunandi 
flokka hlutdeildar skal ekki vera skylda að útbúa sérstakt 
lykilupplýsingaskjal vegna hvers flokks hlutdeildar svo 
framarlega sem það stofnar ekki hagsmunum fjárfesta í 
hættu. Aðeins má sameina upplýsingar um tvo eða fleiri 
flokka í eitt lykilupplýsingaskjal þegar slíkt er hægt án 
þess að gera skjalið of flókið eða þéttskrifað. Til vara má 
velja lýsandi flokk en aðeins í tilvikum þegar flokkarnir 
eru nægjanlega áþekkir innbyrðis svo að upplýsingarnar 
um lýsandi flokkinn séu óvilhallar, skýrar og ekki villandi 
að því er varðar umræddan flokk. Við ákvörðun þess 
hvort notkun á lýsandi flokki sé óvilhöll, skýr og ekki 
villandi skal taka mið af einkennum verðbréfasjóðsins, 
eðli sérkenna hvers flokks fyrir sig og úrvali valkosta sem 
standa hverjum fjárfesti eða fjárfestahópi til boða.

14)  Ef um er að ræða sjóðasjóð er réttu jafnvægi haldið 
milli upplýsinga um verðbréfasjóðinn, sem fjárfestirinn 
fjárfestir í, og undirliggjandi sjóði hans. Lykilupplýsinga-
skjal sjóðasjóðs skal því útbúið á þeim grundvelli að 
fjárfestirinn óski hvorki eftir né þarfnist þess að vera 
upplýstur í smáatriðum um eiginleika hvers og eins 
hinna undirliggjandi sjóða, sem verða hvort eð er líklega 
breytilegir frá einum tíma til annars ef verðbréfasjóðnum 
er stýrt með virkum hætti. Til að lykilupplýsingaskjal veiti 
skilvirkar upplýsingar um markmið og fjárfestingarstefnu 
sjóðasjóðs, áhættuþætti hans og fyrirkomulag gjaldtöku, 
skulu einkenni undirliggjandi sjóða hans vera gagnsæ.

15)  Þegar í hlut eiga höfuðsjóðir og fylgisjóðir skal útlistun 
á áhættu og ávöxtun fylgisjóðs ekki vera verulega 
frábrugðin sama þætti á lykilupplýsingaskjali höfuð-
sjóðsins, svo að fylgisjóðurinn geti afritað upplýsingar 
af lykilupplýsingaskjali höfuðsjóðsins þegar það á 
við. Hins vegar skal auka við þessar upplýsingar með 
viðeigandi skýringum eða þeim breytt eins og vera ber 
í þeim tilvikum þegar viðbótareignir í eigu fylgisjóðsins 
gætu breytt áhættusniðinu í samanburði við höfuðsjóðinn, 
til að bregðast við áhættum sem eru innbyggðar í þessar 
viðbótareignir, t.d. þegar afleiður eru notaðar. Veita skal 
fjárfestum upplýsingar, í fylgisjóðnum, um samanlagðan 
kostnað þess að fjárfesta í fylgisjóði og höfuðsjóði.

16)  Að því er varðar afleiðutengda verðbréfasjóði, svo sem 
höfuðstólsvarða og aðra sambærilega verðbréfasjóði, er 
þess krafist að veittar séu framtíðarsviðsmyndir árangurs 
í stað upplýsinga um fyrri árangur. Framtíðarsviðsmyndir 
frammistöðu fela í sér útreikning á væntri ávöxtun 
sjóðsins samkvæmt tilgátum um jákvæðar, neikvæðar 
eða hlutlausar markaðsaðstæður. Velja skal sviðsmyndir 
þessar þannig að þær lýsi  öllum mögulegum niðurstöðum 
samkvæmt formúlunni á skilvirkan hátt.

17)  Ef afhenda skal lykilupplýsingarnar og lýsinguna á 
varanlegum miðli, öðrum en pappír, eða á vefsetri eru 
viðbótaröryggisráðstafanir nauðsynlegar til verndar 
fjárfestum, svo að öruggt sé að þeir fái upplýsingar á 

sniði sem hentar þeim og til að viðhalda heilleika veittra 
upplýsinga, hindra breytingar sem grafa undan því að 
upplýsingarnar séu skiljanlegar og skilvirkar og forðast 
misnotkun eða smábreytingar af hálfu óviðkomandi aðila. 
Í reglugerð þessari er tilvísun á reglur um varanlegan miðil 
sem mælt er fyrir um í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2006/73/EB frá 10. ágúst 2006 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB að því er varðar 
skipulagskröfur og rekstrarskilyrði fjárfestingarfyrirtækja 
og hugtök sem skilgreind eru að því er varðar þá 
tilskipun(4) í því skyni að tryggja jafna meðferð fjárfesta 
og jöfn samkeppnisskilyrði í fjármálageiranum.

18)  Í því skyni að heimila rekstrarfélögum og fjárfestingar-
félögum að aðlaga sig nýjum kröfum í þessari reglugerð á 
skilvirkan og árangursíkan hátt skal fyrsti gildistökudagur 
þessarar reglugerðar vera í samræmi við lögleiðingu 
tilskipunar 2009/65/EB.

19)  Leitað hefur verið til samstarfsnefndar evrópskra 
eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót 
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (5), 
um tæknilega ráðgjöf.

20)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit evrópsku verðbréfanefndarinnar,

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. KAFLI

VIÐFANGSEFNI OG ALMENNAR MEGINREGLUR

1. gr.

Viðfangsefni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um nákvæmar reglur um 
framkvæmd 2. mgr. 75. gr., 2. mgr. til 5. mgr. 78. gr. og 1. mgr. 
81. gr. tilskipunar 2009/65/EB.

2. gr.

Almennar meginreglur

1.  Kröfur, sem mælt er fyrir um í reglugerð þessari, skulu 
gilda um rekstrarfélög að því er varðar verðbréfasjóði sem þau 
stýra.

2.  Reglugerð þessi skal gilda um fjárfestingarfélög 
sem hafa ekki tilnefnt viðurkennt rekstrarfélag samkvæmt 
tilskipun 2009/65/EB.

(4) Stjtíð. ESB L 241, 2.9.2006, bls. 26.
(5) Stjtíð. ESB L 25, 29.1.2009, bls. 18.
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3. gr.

Meginreglur varðandi lykilupplýsingaskjal

1.  Í reglugerð þessari er form og inntak skjals sem inniheldur 
lykilupplýsingar (hér á eftir nefnt lykilupplýsingaskjal) tilgreint 
með ítarlegum hætti. Engar aðrar upplýsingar eða skýringar 
skal færa þar inn, nema þegar kveðið er á um annað í reglugerð 
þessari.

2.  Lykilupplýsingar skulu vera óvilhallar, skýrar og ekki 
villandi.

3.  Afhenda skal lykilupplýsingaskjal með þeim hætti að 
tryggt sé að fjárfestar geti gert greinarmun á því og öðrum 
gögnum. Sér í lagi má hvorki kynna né afhenda skjalið með 
þeim hætti að fjárfestar kunni að telja það síður mikilvægt en 
aðrar upplýsingar um verðbréfasjóðinn og áhættu og ávöxtun 
af honum.

II. KAFLI

SNIÐ OG FRAMSETNING LYKILUPPLÝSINGA

1. ÞÁTTUR

Titill skjalsins, uppbygging og fyrirsagnir þátta

4. gr.

Titill og inntak skjals

1.  Inntak lykilupplýsingaskjals skal sett fram í þeirri röð 
sem segir í 2.–13. mgr.

2.  Titillinn „Lykilupplýsingar“ skal vera á áberandi stað efst 
á fyrstu síðu lykilupplýsingaskjals.

3.  Setja skal skýringu fyrir neðan titilinn. Hún skal vera 
svohljóðandi:

„Skjal þetta veitir þér lykilupplýsingar um þennan sjóð. Það 
er ekki markaðsefni. Samkvæmt lögum skulu upplýsingarnar 
hjálpa þér við að skilja eðli og áhættu þess að fjárfesta í 
þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa þær, svo að þú getir tekið 
upplýsta ákvörðun um hvort þú ræðst í fjárfestingu“.

4.  Birta skal auðkenni verðbréfasjóðsins, þ.m.t. flokkur 
hlutdeildar eða fjárfestingadeild hans, á áberandi stað. Nafn 
verðbréfasjóðsins skal fylgja á eftir nafni fjárfestingadeildar 
eða flokks hlutdeildar ef um er að ræða fjárfestingadeild eða 
flokk hlutdeildar. Þegar til er kenninúmer sem auðkennir 
verðbréfasjóðinn, fjárfestingadeildina eða flokk hlutdeildar 
skal það vera hluti af auðkenningu verðbréfasjóðsins.

5.  Nafn rekstrarfélagsins skal koma fram.

6.  Þegar rekstrarfélagið er hluti af fyrirtækjasamstæðu á 
sviði lögmennsku, stjórnsýslu eða markaðssetningar má einnig 
birta nafn samstæðunnar. Merki fyrirtækja mega koma fram að 
því tilskildu að það hindri ekki fjárfesti í að skilja lykilþætti 
fjárfestingarinnar eða dragi ekki úr hæfni hans til að bera 
saman fjárfestingarvörur.

7.  Í þættinum með fyrirsögninni „Markmið og fjárfestingar-
stefna“ í lykilupplýsingaskjalinu skulu koma fram þær 
upplýsingar sem settar eru fram í 1. þætti III. kafla þessarar 
reglugerðar.

8.  Í þættinum með fyrirsögninni „Áhætta og ávöxtun“ í 
lykilupplýsingaskjalinu skulu koma fram þær upplýsingar sem 
settar eru fram í 2. þætti III. kafla þessarar reglugerðar.

9.  Í þættinum með fyrirsögninni „Gjöld“ í lykilupplýsinga-
skjalinu skulu koma fram þær upplýsingar sem settar eru fram 
í 3. þætti III. kafla þessarar reglugerðar.

10.  Í þættinum með fyrirsögninni „Fyrri árangur“ í lykil-
upplýsingaskjalinu skulu koma fram þær upplýsingar sem 
settar eru fram í 4. þætti III. kafla þessarar reglugerðar.

11.  Í þættinum með fyrirsögninni „Hagnýtar upplýsingar“ í 
lykilupplýsingaskjalinu skulu koma fram þær upplýsingar sem 
settar eru fram í 5. þætti III. kafla þessarar reglugerðar.

12.  Upplýsingar um starfsleyfi skulu felast í eftirfarandi 
yfirlýsingu:

„Þessi sjóður hefur staðfestingu í [nafn aðildarríkis] og lýtur 
eftirliti [auðkenni lögbærs yfirvalds]“.

Í tilfellum þegar verðbréfasjóðurinn er undir stjórn rekstrar-
félags sem neytir réttar skv. 16. gr. tilskipunar 2009/65/EB skal 
eftirfarandi viðbótaryfirlýsing fylgja:

„[Nafn rekstrarfélags] hefur starfsleyfi í [nafn aðildarríkis] og 
lýtur eftirliti [auðkenni lögbærs yfirvalds].“

13.  Upplýsingar um birtingu skulu felast í eftirfarandi yfir-
lýsingu:

„Þessar lykilupplýsingar eru réttar þann [birtingardagur]“.

2. ÞÁTTUR

Mál, lengd og framsetning

5. gr.

Framsetning og mál

1.  Lykilupplýsingaskjal skal vera:

a)  sett fram og hannað með þeim hætti að það sé auðvelt 
aflestrar og skulu stafir vera af læsilegri stærð,
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b)  skýrt orðað og ritað á máli sem auðveldar fjárfestum að 
skilja upplýsingarnar sem settar eru fram, einkum með því 
að:

i.  nota mál sem er skýrt, gagnort og skiljanlegt,

ii.  forðast að nota fagmál,

iii.  forðast að nota tæknileg hugtök þegar nota má daglegt 
mál í stað þeirra,

c)  með áherslu á þær lykilupplýsingar sem fjárfestar þarfnast.

2.  Séu litir notaðir skulu þeir ekki draga úr skiljanleika 
upplýsinganna ef lykilupplýsingaskjalið er prentað eða ljósritað 
í svarthvítu.

3.  Þegar fyrirtækismerki rekstrarfélagsins, eða samstæð-
unnar sem það tilheyrir, er notað skal það hvorki trufla 
fjárfestinn né gera textann ógreinilegan.

6. gr.

Lengd

Lykilupplýsingaskjal skal ekki vera lengra en tvær prentaðar 
síður í stærð A4.

III. KAFLI

INNTAK ÞÁTTA Í LYKILUPPLÝSINGASKJALI 

1. ÞÁTTUR

Markmið og fjárfestingarstefna

7. gr.

Nánara inntak 

1.  Útskýringin, sem finna má í þættinum „Markmið og 
fjárfestingarstefna“ í lykilupplýsingaskjalinu skal ná yfir þau 
megineinkenni verðbréfasjóðsins sem upplýsa skal fjárfesti 
um, jafnvel þó að einkenni þessi séu ekki hluti af útskýringunni 
á markmiðum og fjárfestingastefnu í lýsingunni, þ.m.t.:

a)  helstu flokkar viðurkenndra fjármálagerninga sem fjárfest 
er í,

b)  möguleikinn á að fjárfestirinn geti innleyst hlutdeildar-
skírteini í verðbréfasjóðnum að eigin ósk, ásamt 
upplýsingum um tíðni viðskipta með hlutdeildarskírteini,

c)  hvort verðbréfasjóðurinn fylgi tilteknum markmiðum 
varðandi einstakar atvinnugreinar, landfræðileg eða önnur 
markaðssvið eða tiltekna eignaflokka,

d)  hvort verðbréfasjóðurinn heimili valkosti varðandi 
ákveðnar fjárfestingar sem gera skal og hvort þessi nálgun 
feli í sér eða geri ráð fyrir tilvísun í ákveðna viðmiðun og, 
ef sú er raunin, þá hvaða viðmiðun,

e)  hvort arði sé úthlutað eða hann endurfjárfestur,

Sé gert ráð fyrir viðmiðun, að því er varðar d-lið, skal geta 
um það að hvaða marki svigrúm sé til staðar í tengslum við 
viðmiðunina og þess getið hvort verðbréfasjóðurinn notist við 
vísitöluviðmiðun.

2.  Útskýringin, sem um getur í 1. mgr., skal fela í sér 
eftirfarandi upplýsingar, svo fremi þær eigi við:

a)  fjárfesti verðbréfasjóðurinn í skuldabréfum, þá upplýsingar 
um hvort fyrirtæki, ríkisstjórnir eða aðrir aðilar gefi þau út 
og, ef við á, hvaða lágmarksmats sé krafist,

b)  sé verðbréfasjóðurinn afleiðutengdur, þá útskýring á 
einföldu máli á öllum þáttum sem nauðsynlegir eru til að 
öðlast réttan skilning á ávöxtun og þeim þáttum sem vænst 
er að ráði úrslitum um árangur, þ.m.t. tilvísanir, ef nauðsyn 
krefur, í upplýsingar um reikniritið og verkan þess sem 
birtist í lýsingunni ,

c)  stjórnist val eigna af sérstökum viðmiðunum, svo sem 
„vexti“, „verðgildi“ eða „háum arðgreiðslum“, þá útskýring 
á þessum viðmiðunum,

d)  sé notast við tilteknar eignastýringaraðferðir, svo sem 
áhættuvörn, högnun eða skuldsetningu, þá útskýring á 
einföldu máli á þeim þáttum sem vænst er að ráði úrslitum 
um árangur verðbréfasjóðsins,

e)  sé líklegt að viðskiptakostnaður eignasafns hafi veruleg 
áhrif á ávöxtun vegna aðferðarinnar sem verðbréfasjóðurinn 
notar, þá yfirlýsing um að svo sé sem einnig tekur skýrt fram 
að viðskiptakostnaður eignasafns sé greiddur af fjármunum 
sjóðsins auk þess kostnaðar sem lýst er í 3. þætti þessa 
kafla,

f)  sé veitt ráðlegging, annaðhvort í lýsingunni eða 
markaðssetningargögnum, um að eiga hlutdeildarskírteini 
í verðbréfasjóðnum í ákveðið lágmarkstímabil eða það 
fullyrt að lágmarkseignartímabil sé grundvallarþáttur í 
fjárfestingaráætluninni, þá yfirlýsing með eftirfarandi 
orðalagi:

„Ráðlegging: sjóður þessi gæti verið óhentugur fyrir fjárfesta 
sem hyggjast taka fé sitt út innan [tímabil]“.

3.  Upplýsingar, sem koma fram í 1. og 2. mgr., skulu 
greina á milli meginflokka fjárfestinga, eins og tilgreint er í 
a- og c-liðum 1. mgr. og a-lið 2. mgr., og aðferðarinnar sem 
rekstrarfélag skal nota í tengslum við þessar fjárfestingar, eins 
og tilgreint er í d-lið 1. mgr. og b-, c- og d-liðum 2. mgr.
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4.  Þátturinn „Markmið og fjárfestingarstefna“ í lykil upplýs-
ingaskjalinu má innihalda aðra þætti en þá sem fram koma í 
2. mgr., þ.m.t. útskýring á fjárfestingaráætlun verðbréfasjóðsins, 
ef þættir þessir eru nauðsynlegir til að lýsa markmiðum og 
fjárfestingarstefnu verðbréfasjóðsins með fullnægjandi hætti.

2. ÞÁTTUR

Áhætta og ávöxtun

8. gr.

Útskýringar á hugsanlegri áhættu og ávöxtun, 
þ.m.t. notkun á mælikvarða

1.  Þátturinn „Áhætta og ávöxtun“ á lykilupplýsingaskjalinu 
skal innihalda tilbúinn mælikvarða, sem með fylgir:

a)  textalýsing á mælikvarðanum og helstu takmörkunum 
hans,

b)  textalýsing á áhættum sem eru mikilvægar fyrir verð-
bréfasjóðinn og tilbúni mælikvarðinn greinir ekki nægilega 
vel.

2.  Tilbúni mælikvarðinn, sem um getur í 1. mgr., skal sýna 
röð flokka á tölulegum mælikvarða og skal verðbréfasjóðnum 
skipað í einn þessara flokka. Framsetning tilbúna mælikvarðans 
skal vera í samræmi við þær kröfur sem mælt er fyrir um í I. 
viðauka.

3.  Útreikningur á tilbúna mælikvarðanum, sem um getur 
í 1. mgr., og síðari breytinga á honum skal skjalfesta með 
fullnægjandi hætti.

Rekstrarfélög skulu halda skrár um útreikninga þessa eigi 
skemur en yfir fimm ára tímabil. Í tilviki afleiðutengdra sjóða 
skal framlengja tímabil þetta til fimm ára að loknum binditíma.

4.  Í textalýsingunni, sem um getur í 1. mgr., skulu eftirfarandi 
upplýsingar koma fram:

a)  yfirlýsing um að söguleg gögn, eins og þau sem notuð 
eru við útreikninga á tilbúna mælikvarðanum, kunni að 
vera óáreiðanleg vísbending um framtíðaráhættusnið 
verðbréfasjóðsins,

b)  yfirlýsing um að ekki sé hægt að ábyrgjast að gildandi 
flokkun áhættu og ávöxtunar haldist óbreytt og að flokkun 
verðbréfasjóðsins kunni að breytast með tímanum,

c)  yfirlýsing um að lægsti flokkurinn tákni ekki áhættulausa 
fjárfestingu,

d)  stutt útskýring á því hvers vegna verðbréfasjóðurinn sé í 
ákveðnum flokki,

e)  nánari upplýsingar um eðli, tímalengd og umfang höfuð-
stólstryggingar eða varnar sem verðbréfasjóðurinn býður, 
þ.m.t. hugsanleg áhrif innlausnar á hlutdeildarskírteinum 
utan tryggða eða varða tímabilsins.

5.  Textalýsingin, sem um getur í b-lið 1. mgr., skal innihalda 
eftirfarandi áhættuflokka, séu þeir mikilvægir:

a)  lánsáhættu, ef umtalsverður hluti fjárfestingar er í 
skuldabréfum,

b)  lausafjáráhættu, ef umtalsverður hluti fjárfestingar er í 
fjármálagerningum, sem eru nægjanlega seljanlegir að 
gerð, en geta þó við ákveðnar aðstæður haft tiltölulega lágt 
seljanleikastig og þar með haft áhrif á lausafjáráhættustig  
alls verðbréfasjóðsins,

c)  mótaðilaáhættu, ef sjóður nýtur ábyrgðar þriðja aðila eða 
þegar áhætta af fjárfestingu sjóðsins er að miklu leyti til 
komin vegna eins eða fleiri samninga við mótaðila,

d)  rekstraráhættu og áhættum sem tengjast varðveislu eigna,

e)  áhrif fjármálaaðferða eins og um getur í g-lið 1. mgr. 
50. gr. tilskipunar 2009/65/EB, svo sem afleiðusamninga, á 
áhættusnið verðbréfasjóðsins ef slíkar aðferðir eru notaðar 
við að öðlast, auka eða lækka áhættukröfu á undirliggjandi 
eignir.

9. gr.

Meginreglur um tilgreiningu, útskýringu og framsetningu 
á áhættum

Tilgreining og útskýring á áhættum sem um getur í b-lið 1. mgr. 
8. gr. skal vera í samræmi við innra ferlið sem rekstrarfélag 
verðbréfasjóðsins notar til að tilgreina, mæla og fylgjast með 
áhættu, eins og mælt er fyrir um í tilskipun 2010/43/EB. 
Ef rekstrarfélag stjórnar fleiri en einum verðbréfasjóði skal 
tilgreina og útskýra áhætturnar með samræmdum hætti.

3. ÞÁTTUR

Gjöld

10. gr.

Framsetning gjalda

1.  Þátturinn „Gjöld“ í lykilupplýsingaskjalinu skal innihalda 
framsetningu á gjöldum í formi töflu, eins og mælt er fyrir um 
í II. viðauka.

2.  Fylla skal út í töfluna, sem um getur í 1. mgr., í samræmi 
við eftirfarandi kröfur:

a)  skráningar- og innlausnargjöld skulu hvor um sig vera 
hámarkshlutfall þess sem draga má frá fjár magns-
skuldbindingum fjárfestisins við verðbréfasjóðinn,
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b)  færa skal árlegar gjaldtökur frá verðbréfasjóðnum í 
einni tölu, sem nefnist „viðvarandi gjöld“ og táknar öll 
árleg gjöld og aðrar greiðslur, sem eru teknar af eignum 
verðbréfasjóðsins á skilgreindu tímabili, og á grundvelli 
talna frá árinu þar á undan,

c)  taflan skal tilgreina og útskýra gjöld sem tekin eru af 
verðbréfasjóðnum við ákveðnar aðstæður, á hvaða grunni 
gjaldið er reiknað út og hvenær það á við.

11. gr.

Útskýring á gjöldum og yfirlýsing um mikilvægi gjaldanna

1.  Þátturinn „Gjöld“ skal innihalda textalýsingu á hverju 
gjaldi, sem tilgreint er í töflunni, þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar:

a)  að því er varðar skráningar- og innlausnargjöld:

i.  skal tekið skýrt fram að gjöld séu alltaf hámarkstölur 
og því geti fjárfestirinn í sumum tilvikum greitt minna,

ii.  skal tekið fram í meðfylgjandi yfirlýsingu að 
fjárfestirinn geti fengið vitneskju um raunveruleg 
skráningar- og innlausnargjöld frá fjármálaráðgjafa 
sínum eða dreifingaraðila,

b)  að því er varðar „viðvarandi gjöld“ skal liggja fyrir 
yfirlýsing um að fjárhæð viðvarandi gjalda byggist á 
útgjöldum síðasta árs, að því er varðar árið sem lauk 
[mánuður/ár], og að fjárhæðin geti eftir atvikum verið 
mismunandi frá einu ári til annars.

2.  Þátturinn „Gjöld“ skal innihalda yfirlýsingu um 
mikilvægi gjaldanna og skal þar koma skýrt fram að gjöldin 
sem fjárfestir greiðir séu notuð til að greiða kostnað við rekstur 
verðbréfasjóðsins, þ.m.t. kostnaður við markaðssetningu 
og dreifingu verðbréfasjóðsins, og að gjöld þessi dragi úr 
hugsanlegum vexti fjárfestingarinnar.

12. gr.

Viðbótarkröfur

1.  Setja skal alla þættina í fyrirkomulagi gjaldtöku fram 
eins greinilega og kostur er til að fjárfestar geti áttað sig á 
heildaráhrifum gjaldanna.

2.  Ef líklegt er að áhrif viðskiptakostnaðar eignasafns á 
ávöxtun verði veruleg vegna áætlunarinnar sem verðbréfa-
sjóðurinn fylgir, skal setja það fram innan þáttarins „Markmið 
og fjárfestingarstefna“, eins og vísað er til í e-lið 2. mgr. 7. gr.

3.  Upplýsa skal um árangurstengdar þóknanir í samræmi við 
c-lið 2. mgr. 10. gr. Fjárhæð árangurstengdu þóknunarinnar, 
sem gjaldfærð var á síðasta fjárhagsári verðbréfasjóðsins, skal 
talin með sem prósentutala.

13. gr.

Sérstök tilvik

1.  Geti nýr verðbréfasjóður ekki farið að kröfunum í b-lið 
2. mgr. 10. gr. og b-lið 1. mgr. 11. gr. skal áætla viðvarandi 
gjöld á grundvelli væntanlegra heildargjalda.

2.  Ákvæði 1. mgr. gilda ekki í eftirfarandi tilvikum:

a)  að því er varðar sjóði sem innheimta fast heildargjald, en þá 
er sú tala birt í staðinn,

b)  að því er varðar sjóði sem setja þak eða hámark á fjárhæð 
leyfilegrar gjaldfærslu, en þá er sú tala birt í staðinn, að 
því tilskildu að rekstrarfélagið heiti því að virða birtu 
fjárhæðina og taka á sig þann kostnað sem myndi að öðrum 
kosti verða til að hækka töluna.

14. gr.

Millivísanir

Þátturinn „Gjöld“ skal innihalda, þar sem við á, millivísun í þá 
hluta af lýsingu verðbréfasjóðsins þar sem finna má ítarlegri 
upplýsingar um gjöldin, þ.m.t. upplýsingar um árangurstengdar 
þóknanir og hvernig þær eru reiknaðar út.

4. ÞÁTTUR

Fyrri árangur

15. gr.

Framsetning fyrri árangurs

1.  Setja skal upplýsingar um fyrri árangur verðbréfasjóðsins 
fram í súluriti sem nær yfir frammistöðu verðbréfasjóðsins á 
síðustu 10 árum.

Súluritið, sem um getur í fyrsta undirlið, skal vera í vel læsilegri 
stærð en skal ekki undir neinum kringumstæðum taka meira en 
hálfa blaðsíðu í lykilupplýsingaskjalinu.

2.  Verðbréfasjóðir, sem sýnt hafa frammistöðu í skemmri 
tíma en fimm heil almanaksár, skulu nota framsetningu sem 
nær aðeins yfir fimm síðustu ár.

3.  Ár sem engin gögn eru fáanleg um skulu sýnd sem eyða 
þar sem dagsetningin er eina skýringin.

4.  Að því er varðar verðbréfasjóð, sem hefur enn ekki 
sýnt gögn um árangur fyrir eitt heilt almanaksár, skal fylgja 
yfirlýsing um að fullnægjandi gögn séu ekki fyrir hendi til að 
veita fjárfestum nytsamar upplýsingar um fyrri árangur.
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5.  Með súluritinu skulu fylgja áberandi yfirlýsingar og skulu 
þær:

a)  vara við takmörkuðu gildi þess sem vísbendingu um 
frammistöðu í framtíðinni,

b)  nefna lauslega hvaða gjöld og þóknanir séu innifaldar eða 
ekki meðtaldar í útreikningnum um fyrri árangur,

c)  tilgreina stofnár sjóðsins,

d)  tilgreina gjaldmiðilinn sem fyrri árangur var reiknaður út í.

Krafan, sem mælt er fyrir um í b-lið, skal ekki gilda um 
verðbréfasjóði sem hafa hvorki skráningar- né innlausnargjöld.

6.  Lykilupplýsingaskjalið skal ekki innihalda upplýsingar 
um fyrri árangur á neinum hluta yfirstandandi almanaksárs.

16. gr.

Aðferðafræði útreiknings á fyrri árangri

Útreikningur á tölum um fyrri árangur skal byggjast á verðmæti 
hreinnar eignar verðbréfasjóðsins og skulu þær reiknaðar út á 
þeim grundvelli að ráðstafanlegar tekjur sjóðsins hafi verið 
endurfjárfestar.

17. gr.

Áhrif og viðbrögð við verulegum breytingum

1.  Þegar verulegar breytingar verða á markmiðum og 
fjárfestingastefnu verðbréfasjóðs á tímabilinu, sem sýnt er í 
súluritinu og um getur í 15. gr., skal áfram sýna fyrri árangur 
verðbréfasjóðsins áður en verulegu breytingarnar áttu sér stað.

2.  Sýna skal tímabilið á undan verulegu breytingunum, sem 
um getur í 1. mgr., á súluritinu og merkja það með greinilegri 
viðvörun um að frammistaðan hafi náðst við aðstæður sem séu 
ekki lengur fyrir hendi.

18. gr.

Notkun viðmiðana samhliða fyrri árangri

1.  Vísi þátturinn „Markmið og fjárfestingarstefna“ í 
lykilupplýsingaskjalinu til viðmiðana skal súlu, sem sýnir 
árangur þeirrar viðmiðunar, bætt við á myndina til hliðar við 
þær súlur sem sýna fyrri árangur verðbréfasjóðsins.

2.  Að því er varðar verðbréfasjóði, sem búa ekki yfir 
gögnum um fyrri árangur á þeim fimm eða tíu árum sem 
krafist er, skal ekki sýna viðmiðunina vegna þeirra ára þegar 
verðbréfasjóðurinn var ekki til.

19. gr.

Notkun „hermi“gagna um fyrri árangur

1.  Einungis er heimilt að sýna frammistöðutölur samkvæmt 
hermun, fyrir tímabilið áður en gögn voru tiltæk, í eftirfarandi 
tilfellum að því tilskildu að notkun þeirra sé óvilhöll, skýr og 
ekki villandi:

a)  nýr flokkur hlutdeildar í starfandi verðbréfasjóði eða 
fjárfestingadeild má líkja eftir árangri sínum með því að 
miða við árangur annars flokks, að því tilskildu að ekki sé 
verulegur munur á umfangi hlutdeildar flokkanna tveggja í 
eignum verðbréfasjóðsins.

b)  fylgisjóður má líkja eftir árangri sínum með því að miða 
við árangur höfuðsjóðsins, að því tilskildu að einu af 
eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

i.  áætlun og markmið fylgisjóðs heimilar honum ekki að 
eiga aðrar eignir en hlutdeildarskírteini í höfuðsjóðnum 
og viðbótarlausaeignir,

ii.  eiginleikar fylgisjóðsins eru aðeins lítillega frábrugðnir 
þeim sem einkenna höfuðsjóðinn.

2.  Í öllum tilfellum þegar frammistaða er samkvæmt 
hermun í samræmi við 1. mgr., skal greina á skýran hátt frá því 
á súluritinu að svo sé.

3.  Verðbréfasjóður sem breytir réttarstöðu sinni, en 
hefur áfram staðfestu í sama aðildarríki, skal aðeins halda 
frammistöðuskrá sinni þegar lögbært yfirvald í aðildarríkinu 
metur það svo að stöðubreytingin hafi ekki áhrif á árangur 
verðbréfasjóðsins.

4.  Sé um að ræða samruna, sem um getur í i. og iii. lið p-liðar 
1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skal aðeins viðhalda fyrri 
árangri viðtökusjóðs í lykilupplýsingaskjalinu.

5. ÞÁTTUR

Hagnýtar upplýsingar og millivísanir

20. gr.

Inntak þáttarins „Hagnýtar upplýsingar“

1.  Þátturinn „Hagnýtar upplýsingar“ í lykilupplýsingaskjalinu 
skal innihalda eftirfarandi upplýsingar sem skipta máli fyrir 
fjárfesta í öllum aðildarríkjum þar sem verðbréfasjóðurinn er 
markaðssettur:

a)  heiti vörslufyrirtækisins,

b)  hvar og hvernig komast skuli yfir frekari upplýsingar um 
verðbréfasjóðinn, eintök af lýsingu hans, síðustu ársskýrslu 
og síðari hálfsársskýrslu, þar sem fram kemur á hvaða 
tungumáli, eða tungumálum, skjöl þessi eru fáanleg og að 
þau séu afhent endurgjaldslaust,
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c)  hvar og hvernig komast skuli yfir aðrar hagnýtar upplýsingar, 
þ.m.t. hvar finna megi síðustu verð á hlutdeildarskírteinum,

d)  yfirlýsingu um að skattalöggjöf heimaaðildarríkis verð-
bréfasjóðsins geti haft áhrif á persónulega skattastöðu 
fjárfestisins,

e)  eftirfarandi yfirlýsingu:

„[Setja skal inn nafn fjárfestingar- eða rekstrarfélags] ber 
aðeins ábyrgð á grundvelli yfirlýsinga sem koma fram í 
skjali þessu og eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við 
viðkomandi hluta lýsingar verðbréfasjóðsins.“

2.  Sé lykilupplýsingaskjal útbúið fyrir fjárfestingadeild 
verðbréfasjóðs skal þátturinn „Hagnýtar upplýsingar“ innihalda 
upplýsingarnar sem tilgreindar eru í 2. mgr. 25. gr., þ.m.t. um 
réttindi fjárfesta til að færa sig á milli deilda.

3.  Þátturinn „Hagnýtar upplýsingar“ í skjalinu með 
lykilupplýsingum skal, eftir atvikum, greina frá upplýsingunum, 
sem krafist er varðandi þá flokka hlutdeildar sem í boði eru í 
samræmi við 26. gr.

21. gr.

Notkun millivísana í aðrar upplýsingar

1.  Lykilupplýsingaskjal má fela í sér millivísanir í aðrar 
upplýsingar, þ.m.t. lýsingu og árs- eða hálfsársskýrslur, að 
því tilskildu að upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir skilning 
fjárfestisins á meginþáttum fjárfestingarinnar sé að finna í 
sjálfu lykilupplýsingaskjalinu.

Leyfa skal millivísanir í heimasíðu verðbréfasjóðsins eða 
rekstrarfélagsins, þ.m.t. þann hluta af slíkri heimasíðu þar sem 
finna má lýsinguna og reglubundnu skýrslurnar.

2.  Millivísanir, sem um getur í 1. mgr., skulu benda 
fjárfestinum á tiltekinn hluta viðkomandi heimildar. Nota má 
nokkrar mismunandi millivísanir í lykilupplýsingaskjalinu en 
þeim skal þó haldið í lágmarki.

6. ÞÁTTUR

Yfirferð og endurskoðun á lykilupplýsingaskjalinu

22. gr.

Yfirferð á lykilupplýsingum

1.  Rekstrarfélag eða fjárfestingarfélag skal tryggja að 
yfirferð á lykilupplýsingum fari fram eigi sjaldnar en á tólf 
mánaða fresti.

2.  Yfirferð skal eiga sér stað áður en fyrirhugaðar breytingar 
eru gerðar á lýsingunni, sjóðsreglunum eða stofnsamningi 
fjárfestingarfélagsins, hafi þessar breytingar ekki verið háðar 
þeirri yfirferð sem um getur í 1. mgr.

3.  Yfirferð skal eiga sér stað fyrir eða í kjölfar breytinga 
sem taldar eru skipta máli fyrir þær upplýsingar sem finna má í 
lykilupplýsingaskjalinu.

23. gr.

Birting endurskoðuðu útgáfunnar

1.  Ef yfirferð, sem um getur í 22. gr., gefur til kynna að 
þörf sé á breytingum á lykilupplýsingaskjalinu skal gera 
endurskoðuðu útgáfuna tiltæka án tafar.

2.  Ef von var á breytingu á lykilupplýsingaskjalinu í kjölfar 
ákvörðunar rekstrarfélagsins, þ.m.t. breytingar á lýsingunni, 
sjóðsreglum eða stofnsamningi fjárfestingarfélagsins, skal gera 
endurskoðuðu útgáfuna af lykilupplýsingaskjalinu tiltæka áður 
en breytingarnar taka gildi.

3.  Lykilupplýsingaskjal með framsetningu á fyrri árangri 
verðbréfasjóðsins, sem endurskoðuð hefur verið á viðeigandi 
hátt, skal gerð tiltæk eigi síðar en 35 viðskiptadögum frá 
31. desember á hverju ári.

24. gr.

Verulegar breytingar á fyrirkomulagi gjaldtöku

1.  Upplýsingar um gjöld skulu endurspegla á tilhlýðilegan 
hátt breytingar á fyrirkomulagi gjaldtöku sem leiða til 
hækkunar á leyfilegri hámarksfjárhæð þeirra einskiptisgjalda 
sem fjárfestirinn greiðir beint.

2.  Séu „viðvarandi gjöld“, sem reiknuð eru út í samræmi við 
b-lið 2. mgr. 10. gr., ekki lengur áreiðanleg skal rekstrarfélagið 
í stað þeirra áætla ákveðna fjárhæð fyrir „viðvarandi gjöld“, 
sem það hefur gildar ástæður til að ætla að gefi vísbendingu um 
þá fjárhæð sem líklegt er að verðbréfasjóðurinn verði krafinn 
um í framtíðinni.

Veita skal upplýsingar um breyttan grundvöll þennan með 
eftirfarandi yfirlýsingu:

„Fjárhæð viðvarandi gjalda, sýnd hér að neðan, er gjalda-
áætlun. [Setja skal inn stutta lýsingu á ástæðum þess að áætlun 
er notuð í stað raunfjárhæðar.] Ársskýrsla verðbréfasjóðsins 
fyrir hvert fjárhagsár skal innihalda ítarlega lýsingu á 
innheimtum gjöldum.“
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IV. KAFLI

Sérstakt skipulag verðbréfasjóða

1. ÞÁTTUR

Sjóðsdeild

25. gr.

Sjóðsdeild

1.  Ef verðbréfasjóðurinn samanstendur af tveimur eða fleiri 
fjárfestingadeildum skal búa til sérstakt lykilupplýsingaskjal 
fyrir hverja deild.

2.  Hvert lykilupplýsingaskjal, sem um getur í 1. mgr., 
skal veita eftirfarandi upplýsingar innan þáttarins „Hagnýtar 
upplýsingar“:

a)  að lykilupplýsingaskjalið lýsi deild í verðbréfasjóði og, ef 
við á, að lýsingin og reglubundnu skýrslurnar séu gerðar 
fyrir allan verðbréfasjóðinn sem nefndur er fremst í lykil-
upplýsingaskjalinu,

b)  hvort eignir og skuldbindingar hverrar deildar séu 
aðgreindar samkvæmt lögun og hvaða áhrif það gæti haft á 
fjárfestinn,

c)  hvort fjárfestirinn hafi réttindi til að skipta fjárfestingu sinni 
í hlutdeildarskírteinum einnar deildar fyrir hlutdeildar-
skírteini í annarri deild og, ef svo er, hvar finna megi 
upplýsingar um hvernig nýta skuli þann rétt.

3.  Ef rekstrarfélag leggur gjald á fjárfestinn fyrir að skipta 
á fjárfestingum, í samræmi við c-lið 2. mgr., og það gjald 
er frábrugðið hefðbundnu gjaldi fyrir að kaupa eða selja 
hlutdeildarskírteini, skal nefna gjaldið sérstaklega í þættinum 
„Gjöld“ í lykilupplýsingaskjalinu.

2. ÞÁTTUR

Flokkar hlutdeildar

26. gr.

Lykilupplýsingaskjal í flokkum hlutdeildar

1.  Ef verðbréfasjóður samanstendur af fleiri en einum 
flokki hlutdeildarskírteina eða hlutdeildar skal undirbúa 
lykilupplýsingaskjal fyrir hvern flokk hlutdeildarskírteina eða 
hlutdeildar.

2.  Sameina má lykilupplýsingar, sem eiga við tvo eða fleiri 
flokka í sama verðbréfasjóði, í eitt lykilupplýsingaskjal, að 
því tilskildu að skjalið sem til verður fullnægi í öllum atriðum 
kröfunum, sem mælt er fyrir um í 2. þætti II. kafla, þ.m.t. er 
lengd þess varðar.

3.  Rekstrarfélagið má velja flokk til að lýsa einum eða 
fleiri flokkum verðbréfasjóðsins, að því tilskildu að valið sé 
óvilhallt, skýrt og virki ekki villandi fyrir mögulega fjárfesta í 
hinum flokkunum. Í slíkum tilvikum skal þátturinn „Áhætta og 
ávöxtun“ í lykilupplýsingaskjalinu innihalda þá útskýringu á 
verulegri áhættu sem á við aðra flokka sem falla undir þáttinn. 
Afhenda má lykilupplýsingaskjal, sem grundvallað er á lýsandi 
flokknum, til fjárfesta í hinum flokkunum.

4.  Ekki skal sameina ólíka flokka í einn samsettan, lýsandi 
flokk sem um getur í 3. mgr.

5.  Rekstrarfélagið skal halda skrá yfir það hvaða öðrum 
flokkum lýsandi flokkurinn, sem um getur í 3. mgr., lýsir og 
þær ástæður sem réttlæta valið.

27. gr.

Þáttur um hagnýtar upplýsingar

Ef við á skal bæta við þáttinn um „Hagnýtar upplýsingar“ í 
lykilupplýsingaskjalinu upplýsingum um það hvaða flokkur 
hafi verið valinn til að lýsa hinum og nota til þess hugtakið sem 
hann var nefndur með í lýsingu verðbréfasjóðsins.

Sá þáttur skal einnig gefa til kynna hvar fjárfestar geta 
fengið upplýsingar um aðra flokka verðbréfasjóðsins sem eru 
markaðssettir í þeirra eigin aðildarríki.

3. ÞÁTTUR

Sjóðasjóður

28. gr.

Þáttur um markmið og fjárfestingarstefnu

Ef verðbréfasjóðurinn fjárfestir verulegan hluta eigna sinna 
í öðrum verðbréfasjóðum eða öðrum sjóðum um sam eigin-
lega fjárfestingu, eins og um getur í e-lið 1. mgr. 50. gr. 
tilskipunar 2009/65/EB, skal lýsing markmiða og fjár fest ingar-
stefnu þess verðbréfasjóðs í lykilupplýsingaskjalinu innihalda 
stutta útskýringu á því hvernig hinir sjóðirnir um sameiginlega 
fjárfestingu verða valdir á áframhaldandi grundvelli.

29. gr.

Áhætta og ávöxtun

Textalýsingin á áhættuþáttum, sem um getur í b-lið 1. mgr. 
8. gr., skal gerð með hliðsjón af áhættum sem fylgja hverjum 
undirliggjandi sjóði um  sameiginlega fjárfestingu, að því marki 
sem líklegt er að þær skipti máli fyrir verðbréfasjóðinn í heild.
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30. gr.

Þáttur um gjöld

Lýsingin á gjöldunum skal gerð með hliðsjón af gjöldum 
sem sá verðbréfasjóður stofnar til sjálfur í hlutverki sínu sem 
fjárfestir í undirliggjandi sjóði um sameiginlega fjárfestingu. 
Einkum skulu skráningar- og innlausnargjöld og árleg gjöld, 
sem undirliggjandi sjóður um sameiginlega fjárfestingu leggur 
á, endurspeglast í útreikningum verðbréfasjóðsins á fjárhæð 
viðvarandi gjalda hans.

4. ÞÁTTUR

Fylgisjóður 

31. gr.

Þáttur um markmið og fjárfestingarstefnu

1.  Lýsingin á markmiðum og fjárfestingarstefnu í 
lykilupplýsingaskjalinu fylgisjóða, eins og þeir eru skilgreindir 
í 58. gr. tilskipunar 2009/65/EB, skal innihalda upplýsingar um 
það hlutfall eigna fylgisjóðsins sem fjárfest er í höfuðsjóðnum.

2.  Þar skal einnig vera lýsing á markmiðum og fjár-
festingarstefnu höfuðsjóðsins, aukin með öðru af eftirfarandi, 
eins og við á:

i.  upplýsingum um að ávöxtun fjárfestinga fylgisjóðsins 
verði svipuð og hjá höfuðsjóðnum, eða

ii.  útskýringu á því hvernig og hvers vegna ávöxtun fjárfestinga 
fylgisjóðsins og höfuðsjóðsins gæti verið mismunandi.

32. gr.

Þátturinn áhætta og ávöxtun

1.  Ef áhætta og ávöxtun fylgisjóðsins er að verulegu leyti 
frábrugðin þeirri hjá fylgisjóðnum skal ástæða þess útskýrð í 
þættinum „Áhætta og ávöxtun“ í lykilupplýsingaskjalinu.

2.  Útskýra skal lausafjáráhættu og vensl milli kaupa- og 
innlausnarfyrirkomulags í höfuðsjóðnum og fylgisjóði í 
þættinum „Áhætta og ávöxtun“ á lykilupplýsingaskjalinu.

33. gr.

Þáttur um gjöld

Þátturinn „Gjöld“ í lykilupplýsingaskjalinu skal ná bæði til 
fjárfestingakostnaðar í fylgisjóði og kostnaðar og útgjalda sem 
höfuðsjóðurinn gæti krafið fylgisjóðinn um.

Þar að auki skal sá þáttur sameina kostnað bæði fylgisjóðsins 
og höfuðsjóðsins í fjárhæð viðvarandi gjalda fylgisjóðsins.

34. gr.

Þáttur um hagnýtar upplýsingar

1.  Lykilupplýsingaskjal fylgisjóðs skal innihalda sér-
tækar upplýsingar um fylgisjóðinn í þættinum „Hagnýtar 
upplýsingar“.

2.  Upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., skulu m.a. ná til:

a)  yfirlýsingar um að fjárfestar fylgisjóðsins geti fengið 
lýsingu höfuðsjóðsins, lykilupplýsingaskjal hans og 
reglubundnar skýrslur og reikninga, óski þeir eftir því, 
hvernig hægt sé að nálgast viðkomandi gögn og á hvaða 
tungumáli/málum,

b)  þess hvort gögnin, sem skráð eru í a-lið, séu aðeins 
tiltæk á pappírsafritum eða í öðrum varanlegum miðli 
og hvort greiða þurfi þóknun fyrir eintök sem falla ekki 
undir ókeypis afhendingu í samræmi við 5. mgr. 63. gr. 
tilskipunar 2009/65/EB,

c)  yfirlýsingar, ef við á, um að höfuðsjóðnum sé komið á fót í 
öðru aðildarríki en fylgisjóðnum og að þetta geti haft áhrif 
á skattameðferð fylgisjóðsins.

35. gr.

Fyrri árangur

1.  Framsetning á fyrri árangri í lykilupplýsingaskjali 
fylgisjóðs skal vera sérstaklega miðuð við fylgisjóðinn og ekki 
líkja eftir frammistöðu höfuðsjóðsins.

2.  Ákvæði 1. mgr. gilda ekki:

a)  noti fylgisjóðurinn fyrri árangur höfuðsjóðs síns til 
viðmiðunar, eða

b)  hafi fylgisjóðurinn verið stofnaður sem fylgisjóður eftir að 
höfuðsjóðurinn tók til starfa, skilyrðum 19. gr. er fullnægt 
og árangur samkvæmt hermun er sýndur fyrir árin áður en 
fylgisjóðurinn var stofnaður, grundvallaður á fyrri árangri 
höfuðsjóðsins, eða

c)  hafi fylgisjóður feril yfir fyrri árangur frá því áður en hann 
hóf starfsemi sem fylgisjóður og eigin ferill hans kemur 
fram í súluritinu fyrir viðkomandi ár og verulega breytingin 
er merkt eins og krafist er í 2. mgr. 17. gr.
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5. ÞÁTTUR

Afleiðutengdir verðbréfasjóðir

36. gr.

Árangurssviðsmyndir 

1.  Lykilupplýsingaskjal afleiðutengdra verðbréfasjóða skal 
ekki innihalda þátt um „Fyrri árangur“.

Að því er varðar þennan þátt skulu afleiðutengdir verðbréfa-
sjóðir álitnir vera verðbréfasjóðir sem veita fjárfestum, á 
tilteknum fyrirfram ákveðnum dagsetningum, greiðslur, 
ákvarð aðar með reikniriti, sem tengjast árangri, eða innlausn 
á verðbreytingum eða öðrum skilyrðum, fjáreigna, vísitalna 
eða viðmiðunareignasafna eða verðbréfasjóða með svipaða 
eiginleika.

2.  Þátturinn „Markmið og fjárfestingarstefna“ í lykilupp-
lýsingaskjali afleiðutengdra verðbréfasjóða skal innhalda 
útskýringu á því hvernig formúlan virkar eða hvernig greiðslan 
er reiknuð út.

3.  Útskýringunni, sem um getur í 2. mgr., skal fylgja 
skýringarmynd sem sýnir að minnsta kosti þrjár sviðsmyndir af 
hugsanlegum árangri verðbréfasjóðsins. Velja skal viðeigandi 
sviðsmyndir til að sýna við hvaða aðstæður formúlan gæti 
skilað lítilli, meðal eða hárri ávöxtun, þ.m.t. ef við á, neikvæðri 
ávöxtun fyrir fjárfestinn.

4.  Sviðsmyndirnar, sem um getur í 3. mgr., skulu gera 
fjárfestinum kleift að skilja að fullu áhrif þess útreiknings sem 
felst í formúlunni.

Þær skulu settar fram með þeim hætti sem er óvilhallur, skýr og 
ekki villandi og sem líklegt er að venjulegir, almennir fjárfestar 
skilji. Einkum skulu þær ekki ýkja mikilvægi endanlegs 
árangurs verðbréfasjóðsins.

5.  Sviðsmyndirnar, sem um getur í 3. mgr., skulu 
grundvallaðar á raunhæfum og varfærnum forsendum um 
framtíðarmarkaðsaðstæður og verðbreytingar.

Feli formúlan í sér að fjárfestar geti orðið fyrir umtalsverðu 
tapi, t.d. í tengslum við höfuðstólstryggingu sem virkar aðeins 
við ákveðnar aðstæður, skal tapi þessu vera lýst á viðeigandi 
hátt, jafnvel þótt litlar líkur séu á því að samsvarandi 
markaðsaðstæður skapist.

6.  Sviðsmyndunum, sem um getur í 3. mgr., skal fylgja 
yfirlýsing um að þær séu dæmi til skýringar formúlunni og að 
þær séu ekki spá um það hvað kunni að gerast. Taka skal skýrt 
fram að ekki sé víst að þær sviðsmyndir sem sýndar eru séu jafn 
líklegar til að eiga sér stað.

37. gr.

Lengd

Lykilupplýsingaskjal afleiðutengdra verðbréfasjóða skal ekki 
vera lengra en þrjár prentaðar síður í stærð A4.

V. KAFLI

VARANLEGUR MIÐILL

38. gr.

Skilyrði sem gilda um tilhögun miðlunar 
lykilupplýsingaskjals eða lýsingar á varanlegum miðlum 

öðrum en pappír eða á heimasíðu

1.  Þegar, að því er varðar tilskipun 2009/65/EB, lykilupp-
lýsingaskjali eða lýsingu er miðlað til fjárfesta með því að nota 
varanlegan miðil, annan en pappír, skal fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum:

a)  miðlun lykilupplýsingaskjals eða lýsingar með því að 
nota slíkan varanlegan miðil hæfir þeim aðstæðum sem 
viðskiptin milli rekstrarfélagsins og fjárfestisins fara fram 
við eða munu fara fram við, og

b)  sá aðili sem miðla skal lykilupplýsingaskjalið eða lýsingu 
til getur valið milli upplýsinga á pappír eða á hinum 
varanlega miðlinum og kýs sérstaklega að þær séu veittar á 
hinum miðlinum.

2.  Þegar miðla skal lykilupplýsingaskjali fyrir fjárfesta 
eða lýsingu á vefsetri og upplýsingarnar eru ekki stílaðar 
á fjárfestinn persónulega skal einnig fullnægja eftirfarandi 
skilyrðum:

a)  miðlun þessara upplýsinga á þessum miðli hæfir þeim 
aðstæðum sem viðskiptin milli rekstrarfélagsins og 
fjárfestisins fara fram við eða munu fara fram við,

b)  fjárfestirinn verður að samþykkja sérstaklega að 
upplýsingarnar séu veittar á þessu formi,

c)  tilkynna verður fjárfestinum rafrænt um veffang vefsetursins 
og hvar á vefsetrinu sé hægt að nálgast upplýsingarnar,

d)  upplýsingarnar verða að vera uppfærðar,
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e)  ávallt skal unnt að nálgast upplýsingarnar á þessu vefsetri 
á því tímabili sem líklegt er að viðskiptavinurinn gæti þurft 
að athuga þær.

3.  Að því er varðar þessa grein skal litið svo á að tilhögun 
upplýsingamiðlunar með rafrænum samskiptaleiðum hæfi þeim 
aðstæðum, sem viðskipti milli rekstrarfélagsins og fjárfestisins 
fara fram við, eða munu fara fram við, ef unnt er að færa sönnur 
á að fjárfestirinn hafi reglulegan aðgang að Netinu. Litið skal 
á það sem sönnun í þessu sambandi ef fjárfestirinn gefur upp 
netfang í því skyni að sinna þessum viðskiptum.

VI. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

39. gr.

Gildistaka

1.  Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

2.  Reglugerð þessi gildir frá 1. júlí 2011.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel, 1. júlí 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

___________
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I. VIÐAUKI

KRÖFUR ER TENGJAST FRAMSETNINGU Á TILBÚNA MÆLIKVARÐANUM

1.  Tilbúni mælikvarðinn skal flokka sjóðinn á kvarðanum 1 til 7 á grundvelli fyrra flökts.

2.  Sýna skal kvarðann sem röð flokka sem táknaðir eru með heilum tölum í hækkandi röð frá 1 til 7 frá vinstri til hægri, 
er svarar til stiga áhættu og ávöxtunar, frá lægsta til hæsta gildis.

3.  Taka skal greinilega fram á kvarðanum að minni áhætta hafi hugsanlega í för með sér lægri ávöxtun og að meiri 
áhætta hafi hugsanlega í för með sér hærri ávöxtun.

4.  Flokkurinn, sem verðbréfasjóðurinn fellur undir, skal vera merktur á áberandi hátt.

5.  Enga liti skal nota til að greina á milli mismunandi hluta kvarðans.

________

II. VIÐAUKI

FRAMSETNING GJALDA

Gjöldin skulu sett fram í töflu sem er byggð upp á eftirfarandi hátt:

Einskiptisgjöld sem reiknast áður eða eftir að þú fjárfestir

Skráningargjald

Innlausnargjald

[] %

[] %

Þetta er hámark þess sem má draga af fé þínu [áður en það er fjárfest] [áður en afrakstur fjárfestingar þinnar er greiddur 
út]

Gjöld sem dregin eru frá sjóðnum á ársgrundvelli

Viðvarandi gjöld [] %

Gjöld sem dregin eru frá sjóðnum við sérstakar aðstæður

Árangurstengd þóknun [] % á ári af þeirri ávöxtun sem sjóðurinn nær umfram 
viðmiðun þessara þóknana, [setja inn heiti á viðmiðuninni]

– Hvert þessara gjalda skal gefið upp sem prósentutala.

– Að því er varðar árangurstengda þóknun skal fjárhæðin, sem innheimt var á  síðasta fjárhagsári sjóðsins, talin með 
sem prósentutala.

____________



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 56/24 10.10.2013

III. VIÐAUKI

FRAMSETNING UPPLÝSINGA UM FYRRI ÁRANGUR

Súluritið sem sýnir fyrri árangur skal vera í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir:

1.  Stærðarkvarði Y-áss súluritsins skal vera línulegur, ekki lograður.

2.  Stærðarkvarðinn skal aðlagaður stærð súlnanna sem sýndar eru og ekki þrýsta súlunum saman svo að erfiðara verði 
að greina flökt í ávöxtun.

3.  X-ásinn skal hefjast við 0% árangur.

4.  Setja skal merki á hverja súlu sem segir til um það hlutfall ávöxtunar sem náð var.

5.  Tölur um fyrri árangur skulu gefnar upp með einum aukastaf.

_______________


