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TILLBAKA

2012-04-13

Norskt Acta-bolag mister tillstånd
Norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har den 13 april återkallat Acta
Asset Management AS:s tillstånd för värdepappersverksamhet.

Acta Asset Management AS ska ha avvecklat kundförhållanden och
värdepappersdepåer senast den 31 augusti 2012. Enligt information från Acta kommer
kunder att föreslås teckna nya avtal med systerbolaget Navigea Securities AS.

Vad har hänt?
Norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har konstaterat allvarliga och systematiska
brister hos Acta Asset Management i hur man bedrivit sin verksamhet jämfört med de
krav som ställs i norska värdepapperslagen. Som en följd av detta återkallas därför
Acta Asset Managements tillstånd.

Vad händer nu?
Samtliga kunder kommer att få ta ställning till om man vill flytta sina affärer till
Navigea Securities AS (tidigare Acta Markets AS). FI har inga rekommendationer att
lämna, men generellt gäller att kunder bör bedöma om avtalsvillkoren är
tillfredsställande och gärna jämföra med villkor från andra möjliga leverantörer.
Kunder som äger aktier i exempelvis Actas fastighetsstrukturer bör informera sig om
de eventuella konsekvenser det kan innebära att flytta värdepapperna till annan
förvaltare, i den händelse man önskar sälja aktierna.

Har du frågor ska du som kund först och främst kontakta Acta, se kontaktuppgifter
nedan. Det finns även information på norska Finanstilsynets webbplats.
Acta: www.acta.no, www.navigea.no, www.acta.se
Tel +47 21 00 30 00, 0770-45 75 75 (svenskt nummer)
Finanstilsynet: www.finanstilsynet.no Tel +47 22 93 98 00

Fakta om Acta
Finanshuset Acta är det gemensamma varumärket för alla verksamhetsdrivande bolag
inom Acta-koncernen, som består av moderbolaget Acta Holding ASA i Norge och de
helägda dotterbolagen Acta Kapitalförvaltning AS (bedriver ingen aktiv verksamhet),
Acta Asset Management AS, Navigea Securities AS (tidigare Acta Markets AS), Acta
Corporate Services AS och svenska Acta Finans AB.
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Frågor och svar – Acta Asset Management AS
Vad har hänt?
Norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har återkallat det norska bolaget
Acta Asset Management AS:s tillstånd för värdepappersverksamhet.
Kundförhållanden och värdepappersdepåer ska vara avvecklade senast den 31
augusti 2012.
Acta har meddelat att man föreslår kunderna att flytta till Navigea Securities
AS (tidigare Acta Markets AS), vilket är ett annat norskt bolag i koncernen.
Alla kunder kommer att få ta ställning till om man vill flytta sina affärer dit.
Vem kan jag ställa frågor till?
Först och främst ska du kontakta Acta, se kontaktuppgifter nedan. Det finns
även information på norska Finanstilsynets webbplats.
- Acta: www.acta.no, www.navigea.no, www.acta.se
Tel +47 21 00 30 00, 0770-45 75 75 (svenskt nummer)
- Finanstilsynet: www.finanstilsynet.no Tel +47 22 93 98 00
Hur påverkas Acta i Sverige?
Actas verksamhet i Sverige består av försäkringsförmedlaren Acta Finans AB
som förmedlar försäkringar och ger råd om finansiella instrument inom en
försäkring. Bolaget har även tillstånd att ge investeringsråd om
värdepappersfonder samt orderförmedling av sådana värdepapper. Denna
verksamhet bedrivs i ett eget dotterbolag till Acta Holding AS. Därutöver är
också Acta Finans anknutet ombud till Asset Management AS. Denna
verksamhet består av investeringsrådgivning och orderförmedling av
finansiella instrument.
Acta förslår att de svenska kunderna blir kunder i norska Navigea Securities
(tidigare Acta Markets). Det är alltid viktigt att man som kund tar ställning till
och utvärderar alternativ innan man blir kund i ett nytt bolag. Den verksamhet
som Acta Finans driver som försäkringsförmedlare påverkas inte av
återkallelsen av tillståndet.
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Vad innebär det att verksamheten bedrivs som ett anknutet ombud?
Det innebär att verksamheten i Sverige är en del av den norska verksamheten
och att den står under tillsyn av norska Finanstilsynet. Acta Finans är således
inte ett värdepappersföretag som står under svenska Finansinspektionens
tillsyn. Däremot står den verksamhet som Acta Finans driver som
försäkringsförmedlare under svenska FI:s tillsyn.
Hur berör det här mig som kund till Acta?
I första hand kan Finanstilsynets ingripande beröra kunder till just bolaget Acta
Asset Management och dess anknutna ombud Acta Finas – kontrollera ditt
kundavtal som också bör innehålla vilka tjänster du avtalat om. De flesta
kunder har erbjudits tjänster av Acta Finans då de agerat ombud för Acta Asset
Management. För att få full tillgång till dina innehav kan du behöva bli kund
hos Navigea Securities istället för som tidigare Acta Asset Management. Följ
information på Actas och Navigeas webbplatser eller ring bolaget.
Jag har en depå eller ett konto i bolaget – vad händer med den?
Acta föreslår kunderna att flytta sina affärer till norska Navigea Securities
(tidigare Acta Markets). Du kan också själv välja att flytta din depå till annat
institut. Ta förslagsvis reda på om en flytt av depån till ett annat företag
påverkar dina möjligheter att handla med produkterna i depån. Följ information
på Actas webbplats eller ring bolaget.
Jag är kund i den svenska försäkringsförmedlaren Acta Finans AB –
påverkar det här mig?
Acta Finans verksamhet som försäkringsförmedlare påverkas inte av
Finanstilsynets återkallelse av Acta Asset Managements tillstånd. Men din
försäkring kan innehålla produkter som är förmedlade av Acta Asset
Management eller det anknutna ombudet, dvs. Acta Finans. Det kan vara bra
att kontrollera vad det står i ditt kundavtal. Titta speciellt på om du är kund
enbart till Acta Finans, eller även till Acta Asset Management.
Jag har fått råd av Acta men har min depå/kapitalförsäkring utanför
Acta-koncernen – behöver jag göra något?
Om du har fått råd av Acta att investera i ett finansiellt instrument som inte är
utgivet av Acta och denna produkt finns hos din bank/försäkringsbolag behöver
du inte göra någonting på grund av Finanstilsynets ingripande.
Hur många kunder berörs?
Det är cirka 52 000 svenska kunder som berörs.
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