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Til andelseierne i Fronteer Harvest 

Stockholm den 25. oktober 2019 

Viktig melding til deg som kunde 

Verdipapirfondet Fronteer Harvest ("Fondet") er i ferd med å gå over til en løsning for føring av sitt 

kunderegister, og i den anledning ber vi deg ta stilling til om du som andelseier i Fondet ønsker å bli 

overført til den nye løsningen.  

Bakgrunnen for denne endringen er at Harvest Funds AS ønsker å tilby en mer samlet kundeopplevelse. 

Med den nye løsningen vil du kun forholde deg til Harvest Funds AS.  

Hvis vi ikke mottar ditt svar innen 25. november 2019 vil du automatisk overføres til den nye løsningen 

og du trenger ikke å foreta deg noe. 

Hva er et andelseierregister og hvordan fungerer dette i dag?  

Alle verdipapirfond har et andelseierregister. Dette er et sentralt register over hvem som eier andeler 

i fondet, og hvor mange andeler disse eier. Andelseierregisteret er viktig for å sikre dine rettigheter i 

fondet, og informasjonen du har krav på.  Andelseierregisteret er også et viktig grunnlag for 

informasjonen om dine fondsandeler som rapporteres til skattemyndighetene.  

I dag føres andelseierregisteret av det svenske forvaltningsselskapet ISEC Services AB ("ISEC"). ISEC er 

først og fremst fondsforvalter som har utkontraktert selve porteføljeforvaltningen, det vil si kjøp og 

salg av verdipapirer på Fondets vegne, til det norske verdipapirforetaket Harvest Funds AS ("Harvest"). 

Hva innebærer den nye løsningen?  

Harvest hever nå vårt servicenivå til deg som fondskunde De overtar informasjonsansvaret for dine 

investeringer og din fondskonto vil være registrert hos Harvest. 

I dag formidler Harvest fondsandeler til deg via www.harvest.online, men de plasseres på ISEC’s konto 

og derfor har vi hatt ansvaret for informasjon og rapportering til deg som kunde. Etter endringen vil 

Harvest ha ansvaret for kunderegisteret, samt informasjon og rapportering som sendes til deg. Dette 

innebærer at både konto hos og kunderelasjonen til SEC opphører. 

Med dette kan Harvest tilby et mer komplett bilde av din investering. I praksis skjer dette ved at 

Harvest oppretter et underregister i andelseierregisteret, og at eksisterende andelseier blir overført til 

dette underregisteret. Utad vil derfor Harvest fremstå som eneste andelseier i Fondet. Andelseiere vil 

senest 29. november 2019 bli registrert i dette underregisteret.  

Endringen innebærer således at din fondskonto står registrert hos Harvest i stedet for ISEC. 

Harvest vil med dette overta visse av ISEC's oppgaver knyttet til andelseierregisteret, herunder også 

skatterapportering. Å føre et kunderegister på denne måten er en regulert virksomhet, og Harvest har 

tillatelse fra det norske Finanstilsynet til å utføre slike oppgaver.  
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Hvilke konsekvenser får endringene for deg?  

Den nye løsningen har tre praktiske konsekvenser for deg som er andelseier i Fondet: 

(i) Du står ikke lengre oppført direkte i andelseierregisteret til Fondet, men i et delregister 

som føres av Harvest; 

(ii) Oversikten over hvem som eier andeler i Fondet, og hvor mange, vil føres av Harvest 

og ikke ISEC; 

(iii) Det er Harvest, og ikke ISEC, som vil stå for praktiske oppgaver knyttet til 

andelseierregisteret, herunder utsendelse av informasjon og skatterapportering.  

Utover dette vil ikke den nye ordningen få noen praktiske endringer for deg. Vi understreker også at 

endringene ikke vil øke dine kostnader som andelseier i Fondet. 

Overføring av personopplysninger  

ISEC vil overføre personopplysningene dine til Harvest. Dette er nødvendig for å føre 

andelseierregisteret. Kun opplysninger som er nødvendige for ditt kundeforhold vil overføres. Dvs.  din 

identitetsinformasjon (personnummer og navn), kontaktinformasjon (telefonnummer og adresser) og 

finansiell informasjon (kunde- og produktavtaler). Harvest er basert i Norge og vil være 

behandlingsansvarlig i henhold til reglene i personopplysningsloven fra 2018. Dine personopplysninger 

vil derfor fortsatt ha samme beskyttelsesnivå som i dag, og du vil som tidligere ha rett til å kreve innsyn 

og kan korrigere personopplysninger i samsvar med kravene i personopplysningsloven. For mer 

informasjon om Harvest sin behandling av personopplysninger og kontaktinformasjon for spørsmål 

knyttet til dette, se deres side om personvern og samtykke www.harvest.online/om-oss/persovern.  

Hva skjer hvis jeg ikke ønsker å bli overført?  

Dersom du ikke ønsker å bli overført til andelseierregisteret som skal føres av Harvest må du gi oss 

beskjed på telefon 23 65 08 15 eller contact@harvest.online innen 25. november 2019.  

Hvis vi ikke mottar melding om at du motsetter deg overføringen, legger vi til grunn at du har samtykket 

til overføringen.  

Dersom du ønsker å forbli hos ISEC vil du ikke lenger ha mulighet til å kjøpe, selge og følge med på dine 

andeler gjennom Harvests nettsider. Du vil forholde deg direkte til ISEC, da ISEC ikke tilbyr en 

tilsvarende nettløsning som Harvest.  

Ved spørsmål, vennligst kontakt Harvest på telefon 23 65 08 15 eller contact@harvest.online.  

Med vennlig hilsen,  

ISEC Services AB & Harvest Funds AS 
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