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XI INSTRUKS FOR BEHANDLING AV KLAGER FRA KUNDER 

1 VIRKEOMRÅDE 

Instruksen skal følges av ansatte i Foretaket i forhold til alle klager fra Foretakets kunder. Instruksene 
skal følges uavhengig av kundens profesjonalitetsnivå. 

2 PROSEDYRER VED KUNDEKLAGER  

2.1 Informere compliance ansvarlig/daglig leder 

Dersom ansatte i Foretaket muntlig, skriftlig, elektronisk eller på annen måte mottar klage fra noen av 
Foretakets kunder knyttet til Foretakets virksomhet, skal den ansatte umiddelbart informere Foretakets 
daglige leder/compliance-ansvarlige om klagen.  

2.2 Innhenting av underlagsmateriale  

Foretakets compliance ansvarlige/daglig leder må innhente all relevant informasjon (innhente forklaring 
fra involvert rådgiver, fremskaffe intern underlagsdokumentasjon mv.) og gjøre en helhetlig vurdering 
av klagen. 

2.3 Informere kunden om klage til behandling  

Foretakets compliance ansvarlige/daglig leder skal umiddelbart sende kunden skriftlig eller elektronisk 
melding om at klagen er mottatt og er under behandling, forventet behandlingstid og om tilgangen til å 
få en klage behandlet i en klagenemnd.  

All kommunikasjon med kunden (klageren) skal være i et klart og tydelig språk som er lett å forstå. 

2.4 Informere styret og vurdere behov for juridisk bistand  

Basert på kundeklagens alvorlighet skal Foretakets complianceansvarlige/daglige leder vurdere hvorvidt 
ekstern juridisk bistand skal engasjeres samt om Foretakets styre bør informeres om kundeklagen.  

2.5 To ukers saksbehandling – tilbakemelding til kunde 

Alle kundeklager skal behandles så raskt som mulig, og med siktemål å gi kunden en skriftlig eller 
elektronisk tilbakemelding med Foretakets vurdering innen to uker fra mottak av klagen. Avgjørelser 
som ikke gir klager fullt medhold, skal begrunnes skriftlig, samt gi klager informasjon om muligheten for 
å bringe saken inn for en klagenemnd.  

Dersom det ikke er mulig for Foretaket å gi kunden en endelig vurdering av klagen innenfor denne 
fristen skal compliance ansvarlig/daglig leder innen samme frist gi kunden en skriftlig eller elektronisk 
rapport om status for klagebehandlingen, årsak til at Foretaket ikke kan svare innen den opprinnelige 
fristen samt forventet tidspunkt for endelig tilbakemelding vedrørende klagen.  

2.6 Logg over mottatte klager  

Compliance ansvarlig/daglig leder skal føre en logg over mottatte kundeklager med angivelse av status 
(mottatt, under behandling, avsluttet, resultat) samt loggføring av ulike steg i klagebehandling 
(tidspunkt for kommunikasjon med kunden, for informasjon til styre/produktleverandør, for kontakt med 
advokat m.v.) 
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3 OPPFØLGNING 

Compliance skal løpende analysere informasjonen som er mottatt i klagene for å avdekke om 
årsaken til klagene skyldes systematiske eller grunnleggende problem hos Foretaket og sikre at alle 
risikoer eller problemer identifiseres og håndteres.  
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	3.2 Profesjonell
	1 regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst tilsvarer EUR 20.000.000,
	2 årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst tilsvarer EUR 40.000.000, eller
	3 egenkapital på et beløp i norske kroner som minst tilsvarer EUR 2.000.000,

	3.3 Ikke-profesjonell

	4 Omkategorisering
	4.1 Ikke profesjonelle kunder
	a) kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler,
	b) størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som tilsvarer EUR 500.000,
	c) kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

	4.2 Kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder

	5 Dokumentasjon ved kundekategorisering
	VI INSTRUKS vedrørende INTERESSEKONFLIKTER
	1 Avdekking og håndtering av interessekonflikter
	a) Vil kunne oppnå økonomisk gevinst eller unngå økonomisk tap på bekostning av fondet,
	b) Har en annen interesse enn fondet når det gjelder resultatet av utøvelse av virksomhet,
	c) Har økonomiske eller andre grunner til å prioritere en annens kunde eller andre grupper av kunders interesser foran fondets interesser,
	d) Driver samme type virksomhet for fondet og for andre kunder, eller
	e) Vil motta godtgjørelse for forvaltningen av fondet fra andre enn fondet i form av penger, varer eller tjenester utover standard provisjon.
	1.2 Kartlegging og håndtering av interessekonflikter
	1.2.1 Ansattes investeringer
	1.2.2 Tilrettelegging og forvaltning av prosjektselskaper
	(i) Fondet er eneste investor i prosjektselskapet
	(ii) Fondet investerer i (kun) ett prosjektselskap sammen med andre investorer
	(iii) Fondet investerer i flere prosjektselskap alene eller sammen med andre investorer, og prosjektene er ikke definert ved etableringen av fondet


	1.3 Dokumentasjon av interessekonflikter
	1.4 Rapportering og kontroll
	1.5 Revisjon av instruksene

	VII INSTRUKS FOR INTERNKONTROLL
	1 Generelt
	2 Kontrollmål
	3 Gjennomføring og dokumentasjon
	4 Styrets ansvar for den interne kontroll
	5 Daglig leder
	6 Rapportering
	1 oppdatert liste over vesentlige risikoer og de interne kontrolltiltak som sikrer mot disse, samt en egen vurdering av gjenværende risiko etter kontrolltiltak.
	2 Bekreftelse på at det er foretatt en gjennomgang av alle vesentlige risikoer og interne kontrolltiltak som sikrer mot disse, samt at fastsatte kontrolltiltak er gjennomført som forutsatt, og har fungert tilfredsstillende i perioden. Eventuelle kontr...

	7 Uavhengig bekreftelse av den interne kontroll
	8 Rutine for due diligence
	VIII INSTRUKS FOR FONDSDOKUMENTASJON
	1 Virkeområde
	2 Registrering av transaksjoner
	a) Navn på fondet og den personen som handler på vegne av fondet,
	b) Opplysninger som identifiserer det aktuelle selskapet,
	c) Antall eller volum,
	d) Type ordre eller transaksjon
	e) For ordre, dato og tidspunkt for innleggelse av ordre og navn på den person orden ble inngitt til, eller for transaksjoner, dato tidspunkt for beslutningen om å gjøre en transaksjon og utførelse av transaksjonen,
	f) Navn på person som inngir ordre eller utfører transaksjonen,
	g) Årsak til eventuelt tilbakekall av ordre, og
	h) For utførte transaksjoner, navn på motpart og hvilket handelssystem som er benyttet.

	3 Registrering av tegningsordre
	a) Det aktuelle fondet,
	b) Andelsklassen (hvis relevant)
	c) Personen som inngir eller formidler kravet,
	d) Dato og tidspunkt for kravet,
	e) Betalingsvilkår og betalingsmåte,
	f) Type krav,
	g) Dato for gjennomføring av kravet,
	h) Antall andeler som tegnes eller innløses,
	i) Tegnings- eller innløsningskurs for hver andel,
	j) Samlet tegnings- eller innløsningsverdi,
	k) Bruttoverdien av kravet, inklusivt tegningsgebyr eller nettobeløpet etter fradrag for innløsningsgebyr.

	4 Oppbevaring av registrerte opplysninger
	5 Krav til medium for oppbevaring av registrerte opplysninger
	(i) Finanstilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysningene og rekonstruere hovedfasene I behandlingen av enhver transaksjon,
	(ii) Eventuelle rettelser eller andre endringer i opplysningene fremkommer, herunder opplysningens innhold før eventuelle rettelser og endringer,
	(iii) Det ikke er mulig å manipulere eller endre opplysningene på en illegitim måte.

	6 Opptak av telefonsamtaler mv.
	IX INSTRUKS for markedsføring av fond
	1 Bakgrunn
	Markedsføringen av et AIF må tilpasses den aktuelle målgruppen, for å sikre at hver enkelt investor får den informasjon og veiledning som denne trenger. AIF-loven oppstiller to kategorier av investorer, profesjonelle og ikke-profesjonelle, og to separ...
	Formålet med denne instruks er å ivareta lovens krav til rutiner for markedsføring og sikre at markedsføringen utføres på en slik måte at investorene gis den grad investorbeskyttelse som disse har  krav på etter lovgivningen.

	2 MArkedsføring til ikke-profesjonelle investorer
	2.1 Informasjonskrav før investering
	2.2 Egnethetsvurdering før investeringer
	2.2.1 Rettslig grunnlag
	2.2.2 Innhenting av informasjon – generelt
	2.2.3 Hvilken informasjon skal innhentes
	(i) formål med investeringene, stilles som åpent spørsmål. Svarene kan være helt formålsspesifikke, eller generelle investeringsmål, eksempelvis (ikke uttømmende):
	(ii) tidshorisont for investeringene, herunder eventuelle likviditetsbegrensninger
	(iii) risikovillighet/risikotoleranse for porteføljen og for enkeltinvesteringer med tilhørende avkastningspotensiale
	(iv) risikoprofil (eventuelle opplysninger om ønsket allokering, ulike risikotoleranse for aktivaklasser, herunder hvorvidt kunden ønsker å investere i enkeltprodukter med en avvikende risikoprofil dersom risikoprofilen for den samlede porteføljen opp...
	(v) Tapsbærende evne: Foretaket skal innhente følgende informasjon for å avdekke finansiell situasjon med fokus på evne til å bære tap:
	 inntektsforhold
	 aktiva, herunder andel likvide aktiva
	 investeringer
	 fast eiendom
	 kundens normale forpliktelser, herunder gjeld
	(vi) utdanning og arbeidserfaring (vektlegges bare dersom kunden har et yrke som gir kompetanse i finansielle instrumenter og markeder)
	(vii) hvilken kunnskap (lav, middels, god) og investeringserfaring (ingen handel, har handlet, handler aktivt – inndelt etter antall transaksjoner) kunden har relatert til ulike typer finansielle instrumenter. Opplysningene skal herunder omfatte:

	2.2.4  Egnethetsvurderingen
	(i) hvorfor investeringer i denne fondstypen er i samsvar med kundens investeringsmål, herunder risikotoleranse og risikoprofil,
	(ii) hvorfor kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen knyttet til investeringer i fondstypen, herunder kundens evne til å tåle tap,
	(iii) hvorfor kunden har nødvendig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved fondstypen.



	3 Markedsføring til profesjonelle
	X INSTRUKS FOR FONDSFORVALTNINGSTJENESTER
	1 Utøvelse av fondsforvaltningstjenestene
	1.1 God forretningsskikk
	1.2 Tegning av andeler
	1.3 Verdivurdering av fond
	1.4 Rutine for utøvelse av stemmerett for fondene
	1.5 Pliktig informasjon til kunden
	1.5.1 Informasjon før investering
	1.5.2 Informasjon om andelseierbeholdning
	1.5.3 Annen informasjon


	2 Rutine for oppløsning av fond forvaltet av foretaket
	1 begrunnelse for oppløsningen,
	2 konsekvenser for andelseierne,
	3 planlagt dato for når oppløsningen skal være gjennomført, herunder tidspunkt for når andelseierne skal få utbetalt verdien av sine andeler.

	XI INSTRUKS FOR BEHANDLING AV KLAGER FRA KUNDER
	1 Virkeområde
	2 Prosedyrer ved kundeklager
	2.1 Informere compliance ansvarlig/daglig leder
	2.2 Innhenting av underlagsmateriale
	2.3 Informere kunden om klage til behandling
	2.4 Informere styret og vurdere behov for juridisk bistand
	2.5 To ukers saksbehandling – tilbakemelding til kunde
	2.6 Logg over mottatte klager

	3 Oppfølgning
	XII COMPLIANCE INSTRUKS
	1 Virkeområde
	a) har dokumenterte beslutningsprosedyrer og en organisering som klargjør funksjoner og ansvarsområder,
	b) gjør foretakets tilknyttede personer kjent med prosedyrer som gjelder innenfor den enkeltes ansvarsområde,
	c) har interne kontrollrutiner som sikrer at beslutninger og foretakets interne rutiner overholdes på alle nivåer i foretaket,
	d) ansetter medarbeidere som har nødvendig kompetanse og kunnskap,
	e) har et effektivt system for rapportering og formidling av relevant informasjon innad i foretaket, og
	f) sørger for at personer som utfører flere oppgaver for Foretaket , utfører hver av disse i samsvar med god forretningsskikk.

	2 Kontrollfunksjonen i Foretaket
	(i) Kontroll av alle NAV-beregninger for andeler som er gjenstand for tegning og innløsning samt kontroll av alle NAV-beregninger som er gjenstand for rapportering til kunden.
	(ii) Kontroll av risikostyringsfunksjonens styring og måling av fondenes risiko,
	(iii) Kontroll av Foretakets kundekontroll
	(iv) Bistand ved behandling av klagesaker
	(v) Informere om endrede rammevilkår og oppdatere det interne regelverket
	(vi) Kvalitetskontroll av interne rapporter fra styret og daglig leder, herunder internkontrollrapporter
	(vii) Kontroll av foretakets dokumentasjon av markedsføring og forvaltningsvirkosmhet
	(viii) Følge opp de ansatte og deres nærståendes egenhandel i aksjer og andre finansielle instrumenter

	3 Rapportering
	XIII STILLINGSINSTRUKSER
	1 STILLINGSINSTRUKS FOR Daglig LEDER og faktisk leder FOR PORTEFØLJEFORVALTNING
	1.1 Generelt
	1.2 Rapportering
	1.3 Ansvar og myndighet
	1.4 Oppgavene som hvitvaskingsansvarlig
	1.5 Arbeidsutførelse
	1 Sørge for at styrets beslutninger blir gjennomført.
	2 Kontinuerlig overvåke Foretakets mål og utvikling og legge frem for styret forslag til beslutninger i samarbeid med ledergruppen og styrets formann.
	3 Etablere og utvikle et tilfredsstillende kontrollmiljø.
	4 Rapportere til styret Foretakets situasjon, samt hendelser og utvikling av betydning.
	5 Forberede Foretakets styremøter, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter innen en uke før møtene, samt sørge for grundig og rask referatutsendelse.
	6 Holde organisasjonen effektiv og produktiv, og sørge for at Foretaket til enhver tid er fullt belagt og har tilstrekkelig ordrereserve.
	7 Kontinuerlig videreutvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med utvikling av alle medarbeiderne.
	8 Sørge for at Foretaket besitter riktig bemanning og kompetanse.
	9 Sørge for at Foretakets budsjetter nås, og lede og disponere Foretakets ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise kontinuerlig forbedring.
	10 Oppfordre til å følge opp medarbeidere for kostnadsbevissthet og besparelser, og holde utgifter nede uten å redusere motivasjonen i organisasjonen.
	11 Arbeide for å oppnå det best mulig tillitsforholdet internt ovenfor samtlige medarbeidere, eksternt ovenfor Foretakets kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, samt ovenfor offentlige myndigheter.
	12 Sørge for at Foretaket til enhver tid er ajour med sine økonomiske forpliktelser, og umiddelbart informere styret om eventuelle avvik fra dette.
	13 Kontinuerlig jobbe med forretnings- og kundeutvikling.
	14 I tillegg til ovennevnte arbeidsoppgaver, spesielt arbeide med de prioriterte saker som styret til enhver tid har spesifisert, og som er dokumentert i styrereferatene.
	15 Være faglig ansvarlig for investeringstjenestene Foretaket har tillatelse til å yte, herunder påse at disse investeringstjenestene utføres på en hensiktsmessig måte for å sikre effektiv gjennomføring og oppnåelse Foretakets mål.
	16 Sikre at fondsforvaltningstjenestene og investeringstjenestene blir drevet i henhold til gjeldende rammebetingelser.
	17 Kontrollere at investeringstjenestene blir drevet i henhold til gjeldende rammebetingelser.
	18 Ansvar for at de ansatte innehar tilstrekkelig kompetanse om relevant regelverk og har relevant kunnskap om de tjenester Industrifinans AIF-forvalter tilbyr sine kunder.
	19 Foreta beregninger av fondenes andelsverdi i henhold til fondenes regler.
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	d) Øvrige funksjoner


	3 STILLINGSINSTRUKS FOR COMPLIANCE-ANSVARLIG
	3.1 Generelt
	Denne instruksen skal sørge for etablering av retningslinjer for compliance-ansvarligs arbeid, jfr. lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 3-1 (1) (c) og § 3-7, jfr. forskrift til lov om alternative investeringsfond § 2 og kommisjonsforo...
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