
Morgan Stanley Liquidity Funds 

Bilaga 4 - Resurser Ombud och tjänster 

 

Enligt artikel 92 i direktiv 2009/65/EG, ändrad genom direktiv 2019/1160, är resursernas uppgift enligt följande: 

  

a. Behandla tecknings-, återköps- och inlösenorder och genomföra övriga betalningar till andelsägare som rör 

bolagets andelar, enligt villkoren som anges i prospektet och faktabladet med basfakta för investerare, 

 

b. Förse investerare med information om hur som order som anges i punkt a kan läggas och hur behållning från 

återköp och inlösen betalas ut.  

 

c. Underlätta hanteringen av information och tillgången till metoder och åtgärder som anges i artikel 15 i direktiv 

2009/65/EG om investerares utövande av sina rättigheter som uppstår vid en investering i bolaget i den 

medlemsstat där bolaget marknadsförs, 

 

d. Tillgängliggöra den information och de dokument som krävs enligt kapitel IX i direktiv 2009/65/EG för 

investerar enligt de villkor som anges i artikel 94 i direktiv 2009/65/EG, i syfte att läsa och erhålla kopior av den 

texten, 

 

e. På ett hållbart medium förse investerare med information som är relevant för de uppgifter som resursombudet 

utför,  

 

f. Agera som kontaktpunkt för kommunikation med behöriga myndigheter.  

  

Bolaget har utsett resursombud för uppgifterna som anges under a och b ovan i artikel 92 i direktiv 2009/65/EG, 

ändrad genom direktiv 2019/1160, och har samtyckt till att tillhandahålla sådana resurser på sina kontor som 

anges nedan. 

  

 

Land Resurser för investerare i EU 

 

Österrike UniCredit Bank Austria AG,  

Rothschildplatz 1,  

A-1020 Wien,  

E-post: stephan.hans@unicreditgroup.at 

 

Frankrike Caceis Bank SA  

1/3 Place Valhubert 

75013 Paris 

E-post: BK-OPCVM-IVS@caceis.com 

 

Tyskland Morgan Stanley Bank AG                                                                                          

Grosse Gallusstrasse 18, D-60312 Frankfurt am Main                                               E-

post: msim-germany@morganstanley.com 

Irland BNY Mellon Fund Services (Ireland),  

One Dockland Central, Guilt Street, IFSC, Dublin 1,  

E-post: bnymclientdeliverymanagement@bnymellon.com  

Luxemburg Bank of New York Mellon SA/NV Luxemburgkontoret                                               

2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg 

E-post: MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com 

 

Sverige MFEX Mutual Funds Exchange AB  

Box 5378, Grev Turegatan 19,  

SE-10249 Stockholm 

E-post: fundinformation@mfex.com 
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Morgan Stanley Liquidity Funds kommer att tillhandahålla de uppgifter som anges under punkterna c till e ovan 

i artikel 92 i direktiv 2009/65/EG, ändrat genom direktiv 2019/1160, på sitt kontor på adressen 6B, Route de 

Trèves, L-2633 Senningerberg, E-post: Liquidity.Services@morganstanley.com 

De länder som inte har utsett ett resursombud anges i listan nedan.   

Danmark 

 

Italien  

 

Norge 

 

Spanien  

 

Nederländerna 

 

The Bank of New York Mellon SA/NV Luxemburgkontoret, 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.  E-

post: MSLiquidityFunds.TA@bnymellon.com kommer att tillhandahålla uppgifter som anges under punkt a 

ovan.  

 

För uppgifter som anges under punkterna b till e ovan, kontakta Morgan Stanleys kundtjänst på Epost: 

Liquidity.Services@morganstanley.com 

 

Arendt Regulatory & Consulting S.A. 41A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxemburg, som kommer att agera 

som kontaktpunkt för kommunikation med behöriga myndigheter, enligt punkt f i ovannämnda artikel 92 i 

direktiv 2009/65/EG, ändrad genom direktiv 2019/1160. E-post: DistributionARC@arendt.com. 

 

Denna bilaga är tillgänglig på det officiella språket i din lokala jurisdiktion på: 

http://www.morganstanley.com/liquidity. På den luxemburgska webbsidan finns denna bilaga på ytterligare 

språk i andra EU-regioner. 
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