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Bilaga: Beställning SecurID-dosa Fundinfo (sida 1 av 2) 

För att få tillgång till Focus Fundinfo krävs en Secur-ID-dosa. Via Focus Fundinfo rapporteras fondinformation 
hållbarhetsinformation och avgiftsuttag. En dosa erhålls utan kostnad. För mer information kring rapporteringen 
hänvisas till Focus-manualen. Utöver den dosa som ingår finns det möjlighet att beställa ytterligare dosor till en 
kostnad av 1000 kr/dosa. På nästa sida presenteras säkerhetsanvisningar och övrig information som gäller kring 
beställningen och hantering. 

Fondförvaltare som Secur-ID dosan ska avse  

      

Beställning av dosa/dosor som går till samtliga fondbolagets fonder 

Undertecknad önskar beställa __ tycken dosa/dosor. Dessa skickas till nedan nämnda kontaktperson___s . 

Namn på kontaktperson och mottagare av Secur ID dosa för fondinformation1 

      

Adress2  

      

Telefon nr  

      

E-postadress  

      

Beställning av dosa/dosor som går till en grupp av fondbolagets fonder 

Undertecknad önskar beställa __ tycken dosa som ska anslutas till följande fonder:___s  

Ange fondnamn/ISIN 

      

Dessa skickas till nedan nämnda kontaktperson 

Namn på kontaktperson och mottagare av Secur ID dosa för fondhandel1 

      

Adress2 

      

Telefon nr  

      

E-postadress  

      

Underskrift 

Datum 

      
Signatur Behörig firmatecknare:  Signatur Behörig firmatecknare:  

 Namnförtydligande  

      
Namnförtydligande:  

      

 

 
1 Den som Pensionsmyndigheten kontaktar i alla i alla ärenden gällande säkerhetsdosan.  
2 Observera att det är till denna adress vi kommer posta Secur-ID dosan/dosorna 
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Sida 2 av 2 - Bilaga: Beställning SecurID-dosa Fundinfo 
 

Information gällande säkerhet, beställning och användning av SecurID-dosa 

Anmälda kontaktpersoner ska tillse att nedan säkerhetsinformation följs och kommer att vara de som 
Pensionsmyndigheten kontaktar i alla säkerhetsrelaterade ärenden gällande säkerhetsdosor, till exempel 
utskick/utbyte av dosor och upplåsning av PIN-koder. Om fondförvaltaren beslutar att byta kontaktperson ska 
Pensionsmyndigheten meddelas. 

 

1. Allmänt 

Focus är ett webbaserat kommunikationssystem som 
används för överföring av handelsorder, transaktionsnotor 
och andelskurser samt annan informationsgivning i enlighet 
med Fondavtalet som ingåtts mellan Pensionsmyndigheten 
och Fondförvaltaren. Under Bilaga B i Fondavtalet har 
Fondförvaltaren åtagit sig att använda säkerhetssystemen 
för kommunikation i enlighet med Pensionsmyndighetens 
bestämmelser.  

För att kunna skapa säkerhetskoder för inloggning i Focus 
måste Fondförvaltaren använda en Säkerhetsdosa (SecurID). 
Varje enskild Säkerhetsdosa innehåller hemliga 
krypteringsnycklar som säkerställer att varje kod som 
produceras är unik för varje enskild inloggning i Focus. Efter 
att ha tilldelats en Säkerhetsdosa får Fondfövaltaren en 
särskild användaridentitet för att kunna använda sig av 
Säkerhetsdosan. Användning av Säkerhetsdosan kräver 
också en PIN-kod som Fondförvaltaren bestämmer själv. 

Focusmanualen beskriver hur Säkerhetsdosan skall 
användas. Denna finns tillgänglig på Pensionsmyndighetens 
webbplats och i Focus. 

2. Tillhandahållande av säkerhetsdosor 

Pensionsmyndigheten tillhandahåller Fondförvaltaren två 
stycken säkerhetsdosor för fondhandel och en för 
fondinformation utan kostnad. Om Fondförvaltaren önskar 
ytterligare Säkerhetsdosa debiterar Pensionsmyndigheten 
Fondförvaltaren för närvarande 1000 kr per dosa. Avgiften 
skall vara betald senast 30 dagar efter mottagandet av 
fakturan. Vid försenad betalning är Pensionsmyndigheten 
berättigad att ta ut en dröjsmålsränta i enlighet med 
Räntelagen. 

En extra Fundinfo-dosa kan vara en ren dubblett av den 
ursprungliga, med det är även möjligt att dela upp 
fondbolagets fonder i olika grupperingar. T.ex. kan dosa 1 
anslutas till fond 1-3 och dosa 2 till fond 4-6. 

3. Äganderätt och loggning 

Säkerhetsdosan är Pensionsmyndighetens egendom och 
Fondförvaltaren skall ersätta Pensionsmyndigheten för en 
förlorad eller skadad Säkerhetsdosa. 

Fondförvaltarens inloggning och registrering i Focus loggas 
av Pensionsmyndigheten. 

4. Säkerhetskrav 

Det är Fondförvaltarens ansvar att: 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

inte avslöja sin användaridentitet eller PIN-kod till 
obehörig person, 
förvara Säkerhetsdosan på en låst plats när den inte 
används, 
i alla andra avseende förhindra att säkerhetsdosan 
används av obehöriga personer, 
omedelbart, utan dröjsmål, underrätta 
Pensionsmyndigheten om förlust av Säkerhetsdosan 
eller om en obehörig person fått kännedom om 
användaridentiteten eller PIN-koden, 
dokumentera namnen på personerna hos 
Fondförvaltaren som är behöriga att använda 
Säkerhetsdosan, 
säkerställa att behöriga personer har läst dessa 
användarinstruktioner innan Säkerhetsdosan tas i 
bruk. 

5. Giltighet, fel och retur 

Om fel PIN-kod används tre gånger i rad blir säkerhetsdosan 
låst. Kontakta Pensionsmyndigheten för upplåsning. 

Säkerhetsdosan är förberedd för att fungera i fyra år. 
Pensionsmyndigheten skickar en ny Säkerhetsdosa före 
utgången av denna tidsperiod. Fondförvaltaren skall 
omedelbart skicka tillbaka den gamla säkerhetsdosan till 
Pensionsmyndigheten när den nya dosan har mottagits av 
Fondförvaltaren. Pensionsmyndigheten ersätter en icke 
fungerande Säkerhetsdosa utan extra kostnad förutsatt att 
felet inte beror på Fondförvaltarens försummelse. 

Fondförvaltaren skall utan dröjsmål returnera 
Säkerhetsdosor i sitt förfogande till Pensionsmyndigheten 
när Fondavtalet löper ut. 
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