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Allmän information om tredjepartsersättningar
Fair Investments Sweden AB (”Bolaget”) är enligt lag skyldig att informera sina kunder om Bolaget
tillhandahåller eller tar emot ersättningar eller andra förmåner från tredje part i samband med att Bolaget
tillhandahåller en investeringstjänst eller annan sidotjänst till kund.
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Bolaget tar inte emot och behåller incitament från tredje part i
tredjepartsersättning inom ramen för investeringstjänsten portföljförvaltning. Den ersättning som
Bolaget erhåller från portföljförvaltningen är prestationsbaserad.
Bolaget kan inom ramen för sin icke-oberoende investeringsrådgivning ta emot ersättning från tredje
part avseende produkter och tjänster som av Bolaget förmedlas till kunder. Bolaget får endast ta emot
och behålla en sådan ersättning under vissa specifika förutsättningar. Tredjepartsersättningen ska
bland annat vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och inte hindra
Bolaget från att uppfylla sin skyldighet att tillvarata kundens intresse. Ersättningen består i
normalfallet av en kontant ersättning vilken beräknas som en procentsats på det belopp som kunden har
investerat i produkten/tjänsten.
Innan Bolaget betalar eller tar emot en tredjepartsersättning ska Bolaget göra en bedömning om
ersättningen är tillåten enligt Bolagets interna regelverk.
I skrivande stund erbjuder Bolaget inte investeringsrådgivning avseende nya strukturerade produkter
inom ramen för sin icke-oberoende investeringsrådgivning.

Tredjepartsersättningar avseende investmentbolaget CAMP-B
Bolaget tillhandahåller icke-oberoende investeringsrådgivning avseende onoterade bolag, vilken är
begränsad till att teckna investmentbolaget CAMP-B AB:s (”CAMP-B”) preferens- och
stamaktier. Detta då Bolaget har begränsad insyn i andra onoterade verksamheter. Som ersättning
för rådgivning och distribution kan Bolaget erhålla en tredjepartsersättning från CAMP-B:s
huvudägare av stamaktier; holdingbolaget Stoic Partners AB. Bolaget har gjort bedömningen att
värdet av den kvalitetshöjning som kunden erhåller uppgår till 12% av det investerade beloppet.
Bolaget erhåller således en engångsersättning om 12 % av investerat belopp.
För övrig information om investeringar i CAMP-B, vänligen se tillhörande faktablad.

