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Innløsningsblankett for NRP Anaxo Nordic m2  

Prosedyrer for innløsning 

Fondet er åpent for innløsning hver måned. Tidspunkt for innløsning («Innløsningsdatoen») er første dag i hver måned 

som er en norsk bankdag. Varsel om innløsning skal skje skriftlig til forvaltningsselskapet. Varsel om innløsning mottatt 

etter fristens utløp vil ikke være gyldig.  

 

Innløsning kan gjennomføres vederlagsfritt ved varsel om innløsning mottatt av forvaltningsselskapet senest kl. 16.00 

(CET), 1 kalendermåned før Innløsningsdatoen.  

 

Ved varsel om innløsning mottatt nærmere Innløsningsdatoen enn 1 kalendermåned vil det påløpe et 

innløsningsgebyr. I et slikt tilfelle må varsel om innløsning være mottatt av forvaltningsselskapet senest kl. 16.00 (CET), 

7 bankdager før Innløsningsdatoen. 

 

Utgang fra fondet vil skje til NAV for andelsklassen på Innløsningsdatoen. Utbetaling av verdien av fondsandelene vil 

finne sted senest 5 norske bankdager etter Innløsningsdatoen. Utbetaling av innløste andeler skjer i samme valuta som 

andelene ble tegnet i.  

 

Fondet har samtykke til å fravike verdipapirfondloven § 4-12 første ledd. 

 

Suspensjon av innløsningsretten 

Under stenging av børser eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut ifra 

hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis 

utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Ved vurderingen om slike tiltak skal iverksettes vil 

forvaltningsselskapet særlig legge vekt på hensynet til likebehandling av fondets andelseiere. 

 

Dersom andelseiernes eller allmennhetens interesser tilsier det, kan Finanstilsynet også pålegge forvaltningsselskapet 

å suspendere innløsningsretten helt eller delvis 

Ytterligere informasjon 

Forvaltningsselskapet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå som en konsekvens av at innsendte ordre 

ikke mottas til rett tid eller på leselig måte. Dette inkluderer både tekniske årsaker og årsaker som ligger utenfor 

forvaltningsselskapets kontroll.  

 

Innløsningssted 

Innløsningssblanketten må være korrekt utfylt og levert per post eller e-post til NRP Anaxo Management AS innen 

fristene beskrevet over på følgende adresser: 

NRP Anaxo Management AS 

Att: NRP Anaxo Management AS 

Pb. 1358 Vika 

0113 Oslo 

Norge 
 

 

 

eller 

E-post: 

Redemption@nrpanaxo.no  
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Innløser kan ikke forvente behandling av innløsningsblanketter som mottas etter fristen for den aktuelle 

innløsningsperioden eller som ikke er fullstendig utfylt. Innløser bærer risikoen ved eventuell forsinkelse i postgang og 

utilgjengelige datalinjer som forhindrer mottakelse av innløsningen. Innløsningsblanketter som sendes til en annen e-

post adresse eller postadresse eller som er ufullstendig fylt ut vil ikke effektueres.  

Innløsningskostnad 

Ved innløsning vil det påløpe et innløsningsgebyr på inntil 1,0 prosent dersom innløsning kreves gjennomført tidligere 

enn 1 måned etter at kravet er fremsatt. I andre tilfeller påløper det ikke innløsningsgebyr.  

Innløsningsgebyret tilfaller fondet i sin helhet. 

Angrerett 

I henhold til Angrerettloven (LOV 2014-06-20-27) kan ikke angreretten benyttes ved kjøp av andeler i verdipapirfond 

eller andre finansielle instrumenter der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedene.   

Spørsmål 

Vennligst kontakt NRP Anaxo Management AS (E-post: Info@nrpanaxo.no eller tlf. +47 22 00 81 81) ved spørsmål 

knyttet til utfylling av innløsningsblanketten. 

Opplysninger om Innløser 

Navn / Firma 

(“Innløser”) 
  

Personnummer / 

Organisasjonsnummer 
 

Postadresse 

 
 

Postnummer / Poststed 

 
 

Land 

 
 

Kontaktperson (hvis aktuelt) 

 
 

Telefon  

 

E-post 

 
 

 

Konto for utbetaling 

 
 

Bankens navn 

 
 

 

 

mailto:Info@nrpanaxo.no
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Innløsning av andeler 

 

Fyll inn enten ønsket innløsningsbeløp eller antall andeler som ønskes innløst 

NRP Anaxo Nordic m2 

Andelsklase Innløsningsbeløp (NOK/SEK)* Antall andeler (andeler) 

NRP Anaxo Nordic m2 – A (NOK) 
  

NRP Anaxo Nordic m2 – B (SEK) 
  

NRP Anaxo Nordic m2 – C (NOK) 
  

NRP Anaxo Nordic m2 – D (SEK) 
  

Innløsningsbeløp/antall andeler 
(Blokkbokstaver) 

 

 

*Ønsket innløsningsbeløp kan fravike noe faktisk utbetalt beløp grunnet avrunding av andeler i fondet   

 

Sted / Dato  Forpliktende signatur*  Blokkbokstaver 

 

 

Sted / Dato  Forpliktende signatur*  Blokkbokstaver 

 

* Innløser må være myndig. Når andeler løses inn etter fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest, ikke eldre 

enn 3 måneder gammel, eller fullmakt vedlegges.    

 

Jeg / Vi innløser herved andeler for det beløp/ antall andeler som er oppgitt nedenfor og i henhold til 

bestemmelser angitt i prospekt, nøkkelinformasjon, vedtekter og annet informasjonsmateriell.  

 

 

Jeg / Vi ønsker å løse inn alle mine / våre andeler i fondet. 
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