
Investerarskydd och skydd av kunders medel 

Fair Investments Sweden AB (Fair) är skyldigt att hålla värdepapper som förvaras för kunders 

räkning och medel som tagits emot med redovisningsskyldighet avskilda från sina egna tillgångar. 

Fair är skyldigt att hålla dina värdepapper avskilda från sina egna tillgångar. Detsamma gäller för 

de pengar som Fair tar emot med redovisningsskyldighet i samband med den diskretionära 

förvaltningen. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Fairs tillgångar får du 

normalt ut dem om Fair skulle försättas i konkurs. Fairs externa revisor kontrollerar en gång om 

året att bolagets åtgärder och rutiner för att säkerställa nämnda åtskiljning är lämpliga och 

ändamålsenliga. 

För fondandelar och fonder gäller att en enskild fonds tillgångar inte kan tas i anspråk vid en 

eventuell konkurs i Fair eller i fondbolaget. En fonds tillgångar ägs gemensamt av fondens 

andelsägare och förvaras hos ett förvaringsinstitut. Om kundens fondandelar är registrerade på 

konto/depå hos Fair är de förvaltarregistrerade hos fondbolaget. Kundens innehav av fondandelar 

registreras i Fairs andelsägarregister. I registret skiljer Fair kundens innehav från andra kunders 

innehav. 

Investerarskyddet 

För det fall att Fair trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter 

konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till 

ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och 

institut. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. 

Investerarskyddet regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd. Investerarskyddet innebär att 

staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras hos bank eller 

värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från 

kunder med redovisningsskyldighet, dvs. sådana medel som inte får sammanblandas med 

institutets egna tillgångar. 

Mer information om investerarskyddet finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se. 

Skydd av klientmedel 

De medel som Fair tar emot tas emot med så kallad redovisningsskyldighet. Detta innebär att 

kundens medel ska hållas åtskilda från Fairs tillgångar vilket betyder att kunden normalt får 

tillgång till sina medel vid en konkurs. 

https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-investerarskyddet/


Fair förvarar dessa medel på ett klientmedelskonto, för närvarande hos Swedbank. Dina pengar 

skyddas enligt insättningsgarantin. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 950 000kr per 

insättare. 

Ett klientmedelskonto är ett konto där pengar satts in för flera kunders räkning på samma konto. 

För klientmedelskonto gäller enligt huvudregeln att de bakomliggande ägarna till pengarna, det 

vill säga varje kund hos Fair, kan vardera få ersättning från insättningsgarantin upp till det 

maximala beloppet. 

Mer information om insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida, www.riksgalden.se 

 

http://www.riksgalden.se/

