
 

Viktig informasjon om kjøp av fond på nett 

Tegningstidspunktet foreligger når ordre om tegning er mottatt hos FIRST Fondene. 
Ordren blir ikke sendt til FIRST Fondene før avtalen er signert med BankID og sendt 
inn elektronisk via vår nettbaserte kjøpsløsning. Du får en melding på skjermen som 
bekrefter din ordre. 

Fondet er normalt åpent for tegning alle virkedager i Norge, og stengt når deler av 
eller hele fondet mangler prising på sine underliggende verdipapirer på grunn av 
stengte nasjonale markeder. 

Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler 
skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før 
kl. 12.00, vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets 
bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører 
pengene selv. 

FIRST Fondene er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med 
kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel 
strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett eller feil begått av 
selskapets kontraktsmedhjelpere. 

Fondets basisvaluta er norske kroner. 

Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake. 

 

Prospekt og vedtekter 

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte 
verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. 

Disse er tilgjengelig på https://www.firstfondene.no/vare-fond eller kan bestilles 
kostnadsfritt ved henvendelse til FIRST Fondene. 

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av 
andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdipapirfonds prospekt 
og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser. 

 

Kostnader 

Kostnader som f. eks. tegningsprovisjon, innløsningsprovisjon, og årlig 
forvaltningshonorar kan variere i de forskjellige fondene. For øvrig kan det finnes 
andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av FIRST Fondene.  

Klikk her for å se FIRST Fondene sine priser og betingelser.  

 

 

 

https://www.firstfondene.no/vare-fond
https://www.firstfondene.no/storage/files/Kostnader.pdf


 

Avkastning 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning 
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, 
samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ 
som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor 
ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.  
 

Behandling av personopplysninger 

FIRST Fondene behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i 
personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under 
sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt 
bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av 
taushetsbelagte opplysninger. 

Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av 
personopplysninger og opplysninger om hvilke opplysninger som er registrert. 
Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. 
Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret. 


