PLACERINGSREGELVERK DEPÅ

Placeringsregelverk
! Detta placeringsregelverk gäller för följande produkter: Movestic Spar Privat Depå, Movestic Spar Företag Depå, Movestic
Pension Företag Depå och Movestic Pension Privat Depå
Gäller tillsvidare fr o m 2015-01-27

Fonder

Värdepappersfonder och specialfonder. Övriga fonder är tillåtna efter Movestics godkännande.

Aktier

Aktier upptagna till handel på börs inom EU/EES och tillåtna handelsplatser.
Teckningsrätter, inlösen-, utdelningsrättigheter och motsvarande som är tillåten för handel på någon av
de tillåtna börserna
ETF:er som handlas på börs inom EU/EES.
Strukturerade produkter som är aktieindexobligationer, autocalls, certifikat och sprinters och andra
produkter med motsvarande eller liknande risknivå och konstruktion är tillåtna om de är noterade och
handlingsbara på någon börs inom EU eller på någon av de tillåtna handelsplatserna.
Innehav av hävstångscertifikat och marknadswarranter är begränsat så att den sammanlagda
andelen hävstångscertifikat och marknadswarranter aldrig kan överstiga 20 procent av portföljvärdet
vid tidpunkten för köp eller efter återköp.
Statsskuldsväxlar, statsobligationer, räntecertifikat och företagsobligationer som är noterade på tillåten
börs eller handelsplattform. Bostadsobligationer är inte tillåtna, oavsett om det är noterade på en tillåten
börs eller inte.

ETF:er
Strukturerade
produkter

Räntebärande
instrument

Tillåtna börser:
Tillåtna handelsplatser:

Alla börser inom EU/EES.
Aktietorget, First North, Nordic MTF, Burgundy Nordic Derivat Exchange

Övriga begränsningar
 Blankning, belåning, pantsättning är ej tillåtet
 Högst 5 % av försäkringens värde får utgöras av värdepapper som emitteras av den försäkrades arbetsgivare om denne
betalar premier till försäkringen.
 Det är inte tillåtet att inneha optioner eller konvertibler som grundas på anställning
 Placering i Chesnara AB är ej tillåtet, då Chesnara är ägare till Movestic Livförsäkring AB
 Innehav som medför att skyldighet för
flaggning/ rapportering för insiders är ej tillåtet
 Utöver placeringsreglerna i detta dokument gäller även depåinstitutets begränsningar
 Övriga placeringar som inte är beskrivna i detta dokument är inte tillåtna.
 Värdepappersdepån ska innehålla minst 3% i likvida medel för att täcka avgifter och skatt.
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