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värdepapperstjänster 

 
 
Information om Humle Kapitalförvaltning AB 
Humle Kapitalförvaltning AB, org. nr. 556544-8015 (”Humle”)  
Postadress: Box 5769, 114 87 Stockholm.  
Telefon:  08-407 35 50        
Fax:  08-407 35 80 
Email:  info@humlekapital.se 
Internet: www.humlekapital.se 
Tillsyn:  Humle står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm 

(Internet; www.fi.se) 
Språk: Det språk som används i huvudsaklig dokumentation och i kontakter är svenska.  
 
Tillstånd: Humle utgör ett svenskt värdepappersbolag och har erhållit tillstånd enligt lagen om 

värdepappersmarknaden att bedriva värdepappersrörelse enligt nedan:  
 

• Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument 
• Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag 
• Handel med finansiella instrument för egen räkning 
• Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument 
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument 
• Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med 

redovisningsskyldighet 
• Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en 

transaktion i ett eller flera finansiella instrument 
Humle har därutöver tillstånd enligt lagen om investeringsfonder att såsom värdepappersbolag 
förvalta specialfonder (fondverksamhet), vara förvaltare av fondandelar samt att bedriva 
försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling. 

 
Kundkategorisering 
 
Till följd av den nya lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med 
värdepapper delas in i tre olika kategorier; icke-professionella kunder, professionella kunder och 
jämbördiga motparter. Kategoriseringen sker utifrån ett antal i lag angivna formella kriterier. 
Skillnaden mellan de olika kategorierna är vilken skyddsnivå som lagen föreskriver. Som icke-
professionell kund, varmed huvudsakligen avses företag och privatpersoner vilka inte är mycket 
aktiva på värdepappersmarknaden, omfattas man enligt lagen av den högsta skyddsnivån. 
Professionella kunder (exempelvis finansiella institut, större företag och institutionella investerare) 
och jämbördiga motparter (exempelvis värdepappersbolag, banker och offentliga organ) förutsätts 
ha goda kunskaper och stor erfarenhet av investeringar samt följaktligen ett lägre skyddsbehov.   
 
En kund som vill byta kundkategori har möjlighet att göra detta om denne skriftligen begär detta 
hos Humle. Humle kommer efter mottagandet av begäran att göra en bedömning av den enskilde 
utifrån ett antal kriterier som bland annat berör kundens erfarenhet och kunskaper rörande vissa 
investeringstjänster. Kunden skall även vara införstådd med att en omkategorisering från icke-
professionell till professionell kund medför en lägre nivå av kundskydd.  
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Investerarskyddet är störst för icke-professionella kunder. Detta medför att Humle bland annat 
kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa. Humle kommer 
även att informera om kostnader och avgifter förknippade med handel. När Humle tillhandahåller 
tjänsterna portföljförvaltning och rådgivning, kommer Humle att göra en bedömning av om tjänsten 
eller ett finansiellt instrument är lämpligt för kunden. Denna bedömning görs mot bakgrund av 
kundens erfarenhet och kunskap om tjänsten, investeringsmål, och finansiella ställning och 
grundar sig på den information som lämnats till Humle.  
 
Information om Humles tjänster m m  
 
Investeringsrådgivning 
Humle erbjuder investeringsrådgivning till sina kunder. Rådgivningen tillhandahålls av Humles 
förvaltare. Investeringsrådgivningen omfattar finansiella instrument som handlas på 
värdepappersmarknaden. Rådgivningen kan även omfatta egna produkter som Humle 
tillhandahåller, exempelvis fonder som förvaltas av Humle.  
För att kunna tillhandahålla en rådgivning som är anpassad för kundens personliga förhållanden 
genomför Humle en genomgång tillsammans med kunden där bland annat kundens ekonomiska 
situation, erfarenhet av finansiella instrument och övriga individuella förhållanden gås igenom. 
Genomgången dokumenteras genom upprättande av dokument. Den rådgivningen som sker 
baserar sig på de uppgifter som lämnats och det är därför viktigt att kunden löpande informerar 
Humle om eventuella förändringar som kan påverka rådgivningen.  
 
Om kunden på eget initiativ kontaktar Humle för att endast genomföra en order i ett så kallat 
okomplicerat instrument (såsom exempelvis noterade aktier eller fondandelar) kommer Humle att 
utföra denna tjänst utan att göra en egen bedömning om detta är passande eller lämpligt för kunden. 
 
Portföljförvaltning  
Humle erbjuder sina kunder diskretionär portföljförvaltning. För att kunna erbjuda 
portföljförvaltning genomför Humle en genomgång tillsammans med kunden där bland annat 
kundens ekonomiska situation, erfarenhet av finansiella instrument, syfte och mål med 
förvaltningen och övriga individuella förhållanden dokumenteras. Genomgången dokumenteras 
genom dokument och syftar till att utifrån lämplighetshänsyn utforma förvaltningen för kunden. 
Den portföljförvaltning som Humle erbjuder baserar sig på de uppgifter som lämnats och de 
särskilda överenskommelser som träffats och det är därför viktigt att kunden löpande informerar 
Humle om eventuella förändringar som kan påverka portföljförvaltningen. Kunden har möjlighet 
att inom vissa ramar ge Humle ett individualiserat uppdrag avseende portföljförvaltning. När 
kunden och Humle inte har kommit överens om annat gäller för portföljförvaltningen följande:  Det 
övergripande målet för diskretionär portföljförvaltning som omfattar förvaltning av svenska aktier 
och aktierelaterade instrument är att på lång sikt överträffa aktieindex [OMXSPI]. I den mån 
portföljförvaltningen även innefattar placeringar i utländska aktier eller i räntebärande finansiella 
instrument eller alternativa placeringar kommer en motsvarande viktning att ske. Humle kommer 
att löpande genomföra de förändringar som bedöms lämpliga inom ramen för det diskretionära 
uppdraget och dess inriktning. Placeringar kan därvid ske i följande finansiella instrument: 
- Överlåtbara värdepapper, som exempelvis aktier eller andra andelsrätter samt obligationer eller 
andra skuldförbindelser,  
- Penningmarknadsinstrument, som exempelvis statsskuldsväxlar, inlåningsbevis eller 
företagscertifikat,  
- Fondandelar, som exempelvis värdepappersfonder, specialfonder eller andra företag för kollektiva 
investeringar samt även i fonder som förvaltas av Humle.  
En inriktning som, helt eller delvis, innebär placeringar i aktierelaterade finansiella instrument kan 
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innefatta dels direkta investeringar i exempelvis aktier, dels indirekta investeringar i fondandelar 
med motsvarande placeringsinriktning. På motsvarande sätt kan placeringar i ränterelaterade 
finansiella instrument avse dels direkta investeringar i exempelvis obligationer och 
penningmarknadsinstrument, dels indirekta investeringar i fondandelar med motsvarande 
placeringsinriktning. De finansiella instrument som ingår i portföljen kommer att värderas till 
marknadsvärde. För sådana finansiella instrument som är föremål för handel på reglerad marknad 
sker normalt värdering varje dag sådan relevant marknad är öppen för handel. Till grund för 
värdering av sådana instrument ligger i första hand betalkurs och, i avsaknad av sådan, senaste 
köpkurs. Om det finansiella instrumentet inte är föremål för handel på reglerad marknad, sker 
värdering av instrumentet enligt de principer och vid de tidpunkter som är allmänt vedertagna. 
Skriftligt besked över förvaltningen distribueras kvartalsvis.  
 
Investerarskydd m m  
Vid portföljförvaltningstjänster kommer medel och finansiella instrument att hållas avskilda från 
Humles tillgångar. Finansiella instrument och medel får förvaras hos tredje part som Humle utser 
och på sätt som följer av lag om värdepappersmarknaden. Enligt lagen om investerarskydd har 
Kunden, om denne i händelse av Humles konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Humle, rätt 
till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Nämnda ersättning innefattar även medel som 
Humle tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för 
konkursbeslutet framställa sitt krav till Insättningsgarantinämnden (www.ign.se), som efter prövning betalar 
ut ersättning.  

Priser och avgifter m m  
Priser och avgifter för de tjänster och produkter som Humle tillhandahåller utgår enligt Humles vid 
var tid gällande prislista. Gällande prislista tillhandahålls av Humle. Utöver de priser och avgifter 
som utgår till Humle, kan tillkomma ytterligare skatter, avgifter och kostnader som inte påförs av 
eller är hänförliga till Humle och inte heller betalas av Humle.  
 
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 
Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomiska risker. Placeringar i finansiella 
instrument sker på kundens egen risk och Du bör noggrant sätta dig in i allmänna villkor för 
handel med finansiella instrument och övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess 
egenskaper och risker.  
 
Särskilt om incitament 
I samband med att Humle utför tjänster åt kund, kan Humle erhålla incitament från annan än 
kunden. Med detta avses exempelvis att betala eller ta emot avgift eller kommission eller ge eller ta 
emot en naturaförmån. Humle får betala eller ta emot incitament om det bedöms vara till fördel för 
kunden eller i övrigt ligga i kundens intresse. Exempel på sådana fördelar kan vara att höja 
kvaliteten på Humles tjänster eller, direkt eller indirekt, reducera kostnader för kunden. Humle har 
bland annat ingått överenskommelser med fondbolag som innebär att när Humle distribuerar 
deras fonder erhålls provision baserad på storleken av det förvaltade kapitalet. Den fördel som 
kunderna åtnjuter i anledning sådana överenskommelser kan bestå av högre service och 
reducerade eller slopade inköps eller försäljningsavgifter vid handel med fondandelar. Humle kan 
vidare erhålla förmåner såsom analystjänster eller annat i samband med handel med finansiella 
instrument. Vid förfrågan kan Humle lämna ytterligare information om denna typ av incitament.  
 
Intressekonflikter 
I den verksamhet som bedrivs av Humle kan intressekonflikter mellan Humle och kund eller 
mellan olika kunder uppkomma. Vidare kan intressekonflikt uppkomma mellan den 
fondverksamhet och den värdepappersverksamhet som bedrivs av Humle. Dessa potentiella 
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intressekonflikter uppmärksammas i de riktlinjer för hantering av intressekonflikter som antagits 
av Humle. Riktlinjerna syftar till att sätta kunden intresse i främsta rummet och säkerställa ett 
oberoende hos Humles anställda. Exempel på åtgärder är därvid att anpassa informationsflöden, 
ersättningssystem och handelsmönster så att konflikter inte uppkommer.  
 
Reklamationer och klagomål  
Är Du missnöjd med det sätt på vilket Humle har utfört en tjänst är det viktigt att Du omgående 
kontakter Humle och framför Dina synpunkter. I första hand bör Du vända Dig till den person som 
utfört tjänsten åt Dig. Du kan även vända till Humles klagomålsansvarige. Om Ditt missnöje 
kvarstår efter kontakter med Humle och dess klagomålsansvarige, kan Du vända Dig till Din 
kommunala konsumentvägledare, Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), 
Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se) eller till allmän domstol.  
 
Information om riktlinjer för orderplacering  
Humle vidtar alla rimliga åtgärder för att söka uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder när 
Humle inom ramen för portföljförvaltningsuppdrag placerar order hos andra värdepappersföretag 
(”Orderplacering”). Humle har antagit riktlinjer för Orderplacering. Humle har en strukturerad 
process för val av de värdepappersbolag (fondkommissionärer) som Humle ger i uppdrag att utföra 
order. I denna process beaktas olika faktorer vilka ges olika relativ vikt. Bland annat beaktas 
följande faktorer: 

- det pris som ordern troligen utförs till och tillhörande kostnader,  
- snabbhet och sannolikhet av både utförande och avveckling,  
- orderns storlek och typ samt dess påverkan på marknaden,  
- alla övriga hänsyn som Humle anser är relevanta vid utförande av ordern. 

Humle har en huvudsaklig fondkommissionär vid utförande av order som valts ut med hänsyn till 
ett gott utfall av genomförda affärer och en passande teknisk lösning som ger snabbhet och 
marknadsnärvaro till konkurrenskraftiga priser. Omständigheter såsom typ av värdepappers, 
ordertyp och likviditeten i det värdepapper ordern avser, kan dock medföra att Humle behöver göra 
särskilda överväganden när det gäller val av fondkommissionär i det särskilda fallet. Som 
huvudregel kommer Humle att i första hand söka de fondkommissionärer som historiskt visat gott 
utfall vad avser snabbhet och sannolikhet för utförande av affär. Om en kund meddelat Humle 
särskilda instruktioner för hur hela eller delar av en order ska lämnas eller utföras, kommer ordern 
att utföras enligt den instruktionen så långt möjligt. I det fall en specifik instruktion lämnats kan 
Humle komma att förhindras att följa det beskrivna tillvägagångssättet vilket är ägnat att vanligen 
uppnå bästa möjliga resultat för kunden. Under särskilda omständigheter, såsom exempelvis vid 
avbrott eller störningar i handeln eller tekniska system, kan Humle – om Humle anser det ligga i 
kundernas intresse – vidarebefordra order på andra sätt än de som framgår av antagna riktlinjer 
och som normalt tillämpas. Humle strävar alltid att under rådande omständigheter uppnå bästa 
möjliga resultat för kunden.  
 
Ytterligare information  
 
Ytterligare information om Humle och de tjänster och produkter som Humle tillhandahåller kan Du 
få på Humles hemsida www.humlekapital.se eller genom att kontakta Humle på telefon 
08-407 35 50.  
 

_____________________ 
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