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Merrant Alpha Select
ISIN: SE0002762161
Fondtyp
Fondandelsfond (specialfond), nedan kallad
Fonden, med inriktning på investeringar i globala
hedgefonder.

Utdelning
Fonden lämnar ingen utdelning.

Riskklass

Risk- och avkastningsindikatorn visar en fonds
riskklass samt sambandet mellan risk och möjlig
avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på det värde som är högst av den maximala
risknivå en fond har möjlighet att uppnå och den
risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar.
När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig
baseras riskklassen även på simulerad data.
Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder
låg risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Eftersom riskklassen för Fonden är
baserad på både historisk och simulerad data kan
riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på
andelsklassens framtida utveckling. Den angivna
riskklassen utgör inte en garanti och kan komma
att ändras i framtiden.

Fondförvaltare
Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren Swedbank
Management Company S.A., nedan kallat
Bolaget.

Målgrupp
Fonden vänder sig till den som vill ha en
förvaltningstjänst som oavsett rådande
marknadsläge strävar efter att begränsa risken
för negativ värdeutveckling. Lämplig spartid är
minst två år.

Placeringsinriktning
Fonden är en specialfond, vilket innebär att den
har friare placeringsregler än
värdepappersfonder (s.k. UCITS-fonder).
Fondens medel kan placeras i fondandelar,
kortfristiga penningmarknadsinstrument, samt
på konto hos kreditinstitut. Fonden kan vidare
använda derivatinstrument (inklusive OTCderivat) för att minska valutakurspåverkan.
Fonden får endast placera i derivatinstrument

för att effektivisera förvaltningen i syfte att
minska kostnader och risk i förvaltningen.

Historisk utveckling

Placering av Fondens tillgångar är inte
begränsade till någon viss bransch eller till
finansiella instrument utfärdade av någon viss
emittent. De hedgefonder som Fonden
investerar i ska dock vara registrerade i EU,
Cayman Island, British Virgin Islands, Bahamas
eller Guernsey.
Fonden har som målsättning att uppnå en
långsiktigt god kapitaltillväxt med begränsad
risk genom investeringar i hedgefonder på
global basis. Med begränsad risk avses en
lägre årlig standardavvikelse än det som det
globala aktiemarknadsindexet MSCI World
Index uppvisar. Med långsiktig avses en
tidsperiod om minst 2 år.

Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Diagrammet visar
fondens avkastning i USD efter avdrag för
årliga avgifter, förutom eventuella
insättnings- och uttagsavgifter. Denna Fond
startades 2009.

För att uppnå målsättningen har Fonden en
investeringsstrategi som bygger på att
investera i absolutavkastande hedgefonder
med sinsemellan kompletterande
förvaltningsstilar. Hedgefonderna kan utnyttja
t.ex. optioner, terminer, swapavtal, belåning
och även andra finansiella instrument
inklusive OTC-derivat. Hedgefonderna kan
även vara exponerade mot noterade och
onoterade aktier, obligationer, valutor, råvaror
och andra finansiella tillgångar, inklusive
andra fonder.

Riskprofil

Samtliga fonder som Fonden investerar i
måste:

Fonden kan placera i fonder som befinner sig
i länder där tillsynen inte håller lika hög
kvalitet som inom EU, och där krav på att
utse ett oberoende förvaringsinstitut ej finns.
Detta gör att det vid placering i sådana fonder
kan finnas en ökad risk för oegentligheter, s.k.
förvaltarrisk. Eftersom Fonden oftast placerar
i hedgefonder, som i regel har friare
placeringsregler och större möjlighet till
belåning än värdepappersfonder, kan
förvaltarrisken i sådana fall vara betydande.
För att minimera förvaltarrisken utvärderas
kontinuerligt förvaltarna i de underliggande
fonderna. Genom att Fonden alltid investerar i
flera fonder minskar den samlade
förvaltarrisken. När Fonden placerar i fonder
som har en annan noteringsvaluta än USD kan
en valutarisk uppstå. Fonden strävar efter att
minimera sådana valutarisker via
valutakurssäkring.

- placera i finansiella tillgångar med god
likviditet och för vilka det finns en
fungerande andrahandsmarknad,
- för varje räkenskapsår lämna en
årsberättelse, eller motsvarande rapport,
som innehåller sådan information som är
nödvändig för att kunna bedöma
tillgångarna i Fonden, ansvarsfrågor,
avkastning och andra händelser, och
- vara öppna för inlösen, och
- stå under tillsyn i EU, Cayman Islands,
British Virgin Islands, Bahamas eller
Guernsey.

Underliggande fonder
De fonder som Fonden har investerat i är
etablerade i Cayman Islands, Guernsey samt
Irland.

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i
förvaltningen av Fonden.

Bolaget eftersträvar att Fondens
genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig
standardavvikelse över en rullande
tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 0,5
och 2 %. Den eftersträvade genomsnittliga
risknivån kan dock komma att över- eller
underskridas.
Fonden ska vid varje tillfälle tillämpa
principen om riskspridning, även vad beträffar
underliggande fonder.

Likviditetsrisk kan uppstå om fler andelsägare
än normalt skulle begära inlösen inom en viss
period. Fonden har beredskap för denna
eventuella risk genom ha en lämplig
sammansättning av likvida tillgångar, samt att
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Fonden har möjlighet att ta upp kortfristiga
krediter för att kunna hantera inlösen.

Riskmätning
Fondens risknivå mäts som en årlig
standardavvikelse över en rullande
tolvmånadersperiod.

Finansiell hävstång
Finansiell hävstång definieras som en metod
genom vilken ett fondbolag ökar
exponeringen för en förvaltad fond genom lån
av kontanter eller värdepapper, eller med
användning av derivatinstrument eller på
något annat sätt.
Fonden kan ta upp kortfristiga krediter för att
underlätta hantering av tecknings- och
inlösenflödet, samt avveckling av
valutaterminer. Det maximala värdet på sådan
kredit får uppgå till femtio (50) procent av
Fondens värde. Fondens tillgångar får lämnas
som säkerhet för sådana krediter. Om krediter
används får Fondens tillgångar ställas som
säkerhet. För det fallet att Fonden inte kan
betala tillbaka en kredit kan ställda säkerheter
komma att realiseras.
Fondens högsta finansiella hävstång, uttryckt
som förhållandet mellan Fondens exponering
och Fondens värde, får uppgå till 50 % enligt
bruttometoden och 50 % enligt
åtagandemetoden. För närvarande förväntas
Fonden ha en finansiell hävstång på ungefär
150 % enligt bruttometoden och 150 % enligt
åtagandemetoden.

Årsberättelse och halvårsredogörelse
Bolaget upprättar en årsberättelse och
halvårsredogörelse för Fonden. Handlingarna
ska på begäran kostnadsfritt skickas till
andelsägare och finns tillgängliga hos Bolaget
och förvaringsinstitutet senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse)
respektive två månader efter halvårsskiftet
(halvårsredogörelse).

Regelbunden information om risk och
likviditetshantering samt finansiell
hävstång
Information om risk och likviditetshantering
samt utnyttjande av finansiell hävstång
lämnas i årsberättelse och halvårsredogörelse
för Fonden. I årsberättelsen och
halvårsrapporten lämnas även information om
ändringar i Fondens likviditetsriskhantering
som är av väsentlig betydelse.

Värdering
Värdet av en andel är Fondens värde delat
med antalet utestående fondandelar. Fondens

värde beräknas genom att från tillgångarna
dra av de skulder som avser Fonden. Principer
och värdering av tillgångarna i Fonden
beskrivs i fondbestämmelserna. Däri
inbegrips bl.a. ej debiterade skatter enligt
Bolagets bestämmande, samt de avgifter som
framgår nedan.
Fondens tillgångar värderas enligt följande:
- Överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument och
finansiella derivatinstrument värderas till
gällande marknadsvärde. Om sådana
kurser inte kan erhållas eller är
missvisande enligt Bolagets bedömning,
får överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument och
derivatinstrument upptas till det värde
som Bolaget på objektiv grund
bestämmer.
- Marknadsvärdering av andelar och aktier
i värdepappersfonder, specialfonder och
andra tillåtna fonder ska baseras på
rapporterade värden från respektive
fondförvaltare (direkt, via
fondadministratör, eller via officiella
priskällor som t.ex. Bloomberg) per det
rapporteringstillfälle som ligger närmast i
tiden från det datum då Fondens värde
fastställs enligt nedanstående.
- Finansiella instrument och andra
tillgångar som noteras i annan valuta än
Fondens basvaluta, omräknas till Fondens
valuta med utgångspunkt i gällande
marknadsnotering.
- Likvida medel inklusive insättningar på
bankräkning, korta placeringar på
penningmarknaden och medel på konto i
kreditinstitut.
- Upplupna räntor, upplupna utdelningar, ej
avvecklade försäljningar, samt övriga
fordringar avseende Fonden.
Fondens skulder beräknas enligt följande:
- Upplupen förvaltningsersättning,
upplupen ersättning till förvaringsinstitut,
ej avvecklade köp, skatteskulder samt
övriga skulder avseende Fonden.
Värdet av en fondandel ska månatligen (sista
helgfria bankdag i varje kalendermånad)
beräknas av Bolaget. Om det är motiverat för
att säkerställa andelsägarnas lika rätt kan
Bolaget undantagsvis avstå från att beräkna
fondandelsvärdet om Bolaget inte erhållit
NAV-kurs från ett väsentligt antal i Fonden
ingående fonder (t.ex. vid utländska
helgdagar). Uppgift om senast beräknade
fondandelsvärde kan alltid erhållas från
Bolaget.

Avgifter

Årlig förvaltningsavgift utgör summan av
kostnaderna för förvaltning, analys,
administration, fondredovisning, samt
andelsägarregisterhållning. I den årliga
avgiften ingår inte kostnader för
Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder (LAIF), kostnader för
förvaringsinstitut, revisionskostnader, och inte
heller eventuell prestationsbaserad avgift.
Högsta totala årliga förvaltningsavgift: 1,5 %
Högsta förvaltningsavgift är den högsta årliga
förvaltningsavgift som Bolaget, enligt
fondbestämmelserna, får ta ut ur Fonden. I
förvaltningsavgiften ingår ersättning för
kostnader för Finansinspektionens
tillsynsverksamhet enligt LAIF, kostnader för
förvaringsinstitut samt revisionskostnader.
Dessa kostnader får uppgå till högst 0,5 %.
Gällande förvaltningsavgift: 1,10 %
Gällande förvaltningsavgift är den årliga
förvaltningsavgift som Bolaget tar ut ur
Fonden. I förvaltningsavgiften ingår
ersättning för kostnader för förvaltning,
analys, administration, fondredovisning,
andelsägarregisterhållning,
Finansinspektionens tillsynsverksamhet enligt
LAIF, kostnader för förvaringsinstitut,
revisionskostnader.
Vid beräkning av avgifter sker avrundning av
innehav (antal andelar) till sex decimaler och
ersättningsnivå till två decimaler.
Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden
erlägger förvaltningsavgifter hänförliga till de
fonder i vilka Fonden investerar. Eventuella
rabatter på dessa förvaltningsavgifter tillfaller
Fonden. Ytterligare information om dessa
avgifter finns i Fondens faktablad och
fondbestämmelser.
Prestationsbaserad avgift
Utöver förvaltningsavgift utgår en
prestationsbaserad avgift till Bolaget. Denna
avgift utgår endast om Fondens månatliga
värdeutveckling överträffar avkastningen på
jämförelsevärdet, SSVX30d (30 dagars
statsskuldsväxelränta), efter avdrag för de
fasta avgifterna. De månader Fonden
utvecklas sämre än SSVX30d utgår ingen
prestationsbaserad avgift. Det betyder att för
en månad med överavkastning, jämfört med
jämförelsevärdet, utgår ingen resultatbaserad
ersättning förrän fondandelsvärdet överstigit
den tidigare toppnoteringen, s.k. ¨high water
mark”, och tidigare månad/månaders
underavkastning kompenserats fullt ut. Vid
beräkning av high water mark ska uppräkning
ske varje månad med SSVX30d.

Årlig fast förvaltningsavgift: 1 %
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Den resultatbaserade ersättningen erläggs
månadsvis i efterskott och uppgår i
förekommande fall till tjugo (20) % av
Fondens överavkastning över jämförelsevärdet.
Den rörliga ersättningen beräknas enligt en
kollektiv modell. Det betyder att eventuella
prestationsbaserade avgifter för en given
månad debiteras Fondens totala
fondförmögenhet, och att samtliga
andelsägares underavkastning måste
kompenseras innan någon prestationsbaserad
avgift kan debiteras Fonden.
Någon kompensation för eventuell
underavkastning utgår inte för den
andelsägare som säljer sina andelar.
Exempel på beräkningar av den
prestationsbaserade avgiften finns i Bilaga 1.
Teckningsavgift och inlösenavgift
Bolaget tar inte ut någon avgift vid teckning
eller inlösen av andelar.
Högsta fasta förvaltningsavgift i de
underliggande fonderna
Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas tas
ut i enskilda underliggande fonder är 3 % och
den högsta prestationsbaserade avgiften får
uppgå till 30 % av överavkastningen.

Teckning och inlösen av andelar
Teckning och inlösen av andelar kan ske per
den sista helgfria dagen i månaden. Teckning
respektive inlösen av andelar sker till den kurs
som beräknas på tecknings- respektive
inlösendagen.
Anmälan om teckning ska ske skriftligen och
vara Bolaget tillhanda senast kl. 17.00 två
helgfria dagar före månadsskiftet för att
teckning ska genomföras på nästkommande
teckningsdag. Teckningslikvid för teckning
ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast
17:00 två helgfria dagar före månadsskiftet.
Anmälan om inlösen ska ske skriftligen och
vara Bolaget tillhanda senast kl. 17.00, 32
kalenderdagar före den sista kalenderdagen i
varje månad. Begäran om inlösen får
återkallas endast om Bolaget medger detta.
Det är inte möjligt att limitera order om
teckning eller inlösen av andelar.
Lägsta belopp vid den första teckningen av
andelar är tiotusen (10 000) USD. Teckning
kan därefter ske till ett lägre belopp. Det finns
inget lägsta belopp för inlösen av andelar.
Teckning och inlösen av andelar sker genom
Bolaget. För information om samtliga
återförsäljare, se www.merrant.se/kop-varafonder/.

Fonden kan stängas för försäljning och
inlösen om sådana extraordinära förhållanden
har inträffat som gör att en värdering av
Fondens tillgångar inte kan genomföras på ett
sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika
rätt eller bästa intresse. Detta kan t ex ske om
en eller flera av de Fonder som fonden har
investerat i är helt eller delvis stängda.

Tillåtna investerare
Varken Fonden eller Bolaget är eller avses bli
registrerade i enighet med vid var tid gällande
United States Securities Act 1933, US
Investment Companies Act 1940 eller annan
motsvarande lagstiftning i USA, Kanada,
Japan, Australien eller annat land.
Fondbestämmelserna innehåller därför vissa
inskränkningar när det gäller vilka fysiska och
juridiska personer som kan vara andelsägare i
Fonden. För att Bolaget ska kunna följa
begränsningarna ska den som vill teckna
andelar i Fonden lämna uppgift om nationell
hemvist och andra förhållanden som Bolaget
bedömer vara relevanta från tid till annan.
Andelsägare ska i förekommande fall
meddela förändringar av sådana förhållanden.
Om Bolaget bedömer att en investerare inte
har rätt att teckna eller inneha andelar i
Fonden enligt begränsningarna ovan har
Bolaget rätt att dels vägra teckning av andelar,
dels utan föregående samtycke lösa in andelar
för dennes räkning.

Senaste NAV-kurssättningen
Senaste NAV (2019-02-28): 152.994456 USD

Fondens upphörande eller överlåtelse
av fondverksamheten
Om Bolaget beslutar att Fonden ska upphöra
eller att Fondens förvaltning, efter
medgivande av Finansinspektionen, ska
överlåtas till annan AIF-förvaltare, kommer
samtliga andelsägare att informeras härom per
post. Information kommer också att finnas
hos Bolaget och förvaringsinstitutet.
Förvaltningen av Fonden ska omedelbart tas
över av förvaringsinstitutet om
Finansinspektionen återkallar Bolagets
tillstånd eller Bolaget trätt i likvidation eller
försatts i konkurs.

Ändring av fondbestämmelser
Bolaget har möjlighet att ändra Fondens
fondbestämmelser. En sådan ändring ska
underställas Finansinspektionen för
godkännande. Ändringarna kan påverka
Fondens egenskaper såsom t.ex. Fondens
placeringsinriktning, mål, avgifter och
riskprofil. Sedan ändring godkänts ska
beslutet hållas tillgängligt hos Bolaget och

förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt
Finansinspektionen anvisar.
Fondens fondbestämmelser är bilagda denna
informationsbroschyr.

Skattefrågor i Sverige
Nedan följer en sammanfattning och allmän
beskrivning över vissa svenska skatteregler
som gäller för Fonden och dess andelsägare.
Sammanfattningen vänder sig till andelsägare
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.
Sammanfattningen är inte avsedd att vara
uttömmande och omfattar inte situationer då
andelar i specialfonden exempelvis är knuten
till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS
eller premiepension. Innehavare av andelar
rekommenderas att inhämta råd från
skatterådgivare avseende de
skattekonsekvenser som kan uppkomma i
varje enskilt fall.
Fondens beskattning
Sedan den 1 januari 2012 är svenska
specialfonder inte skattskyldig för tillgångar
som ingår i Fonden. Beskattning av Fonden
har istället ersatts av en schablonskatt som tas
ut av andelsägarna. Bestämmelserna gäller för
såväl fysiska som juridiska personer.
Skatteregler för fysiska personer samt
dödsbon
Underlaget för schablonskatten –
kapitalunderlaget – utgörs av värdet på
andelsägarens fondinnehav vid kalenderårets
ingång. På kapitalunderlaget beräknas en
schablonintäkt om 0,4 % av underlaget. För
fysiska personer och svenska dödsbon tas
schablonintäkten upp i inkomstslaget kapital
och beskattas med 30 %. Den faktiska skatten
blir därmed 0,12 % (0,4 x 30 %) av värdet på
fondandelarna vid ingången av kalenderåret.
En avyttring av andelar utlöser
kapitalvinstbeskattning. Avyttring av
fondandelar sker normalt genom att
andelsägaren löser in andelarna hos
fondbolaget. Vid inlösen av andelar beskattas
en kapitalvinst med 30 %. Uppkommer en
kapitalförlust är denna avdragsgill till 70 %.
Den årliga schablonintäkten redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket, men inget
avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning
dras 30 % preliminärskatt och
utdelningsbeloppet redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket.
Kapitalvinster och kapitalförluster som
uppstår vid avyttring av andelar redovisas på
kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs
inget skatteavdrag.
Skatteregler för aktiebolag
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Underlaget för schablonskatten –
kapitalunderlaget – utgörs av värdet på
andelsägarens fondinnehav vid kalenderårets
ingång. På kapitalunderlaget beräknas en
schablonintäkt om 0,4 % av underlaget. För
aktiebolag tas schablonintäkten upp i
inkomstslaget näringsverksamhet och
beskattas med 22 %. Den faktiska skatten blir
därmed 0,088 % (0,4 x 22 %) av värdet på
fondandelarna vid ingången av kalenderåret.
Avyttring av fondandelar sker normalt genom
att andelsägaren löser in andelarna hos
fondbolaget. Vid inlösen av andelar beskattas
en kapitalvinst med 22 %. För aktiebolag
medges avdrag för kapitalförluster på
delägarrätter normalt endast mot
kapitalvinster på delägarrätter. En
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är
uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag
inom samma koncern under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen
och båda begär det för ett beskattningsår som
har samma deklarationstidpunkt.
Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas
ett visst år får sparas och dras av mot
kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter under efterföljande
beskattningsår utan begränsning i tiden.
Aktiebolag får själva beräkna schablonintäkt
och betala in skatt.

Likabehandling och de viktigaste
rättsliga följderna av investering i
Fonden
Fondförmögenheten ägs av andelsägarna
gemensamt. Varje andel medför lika rätt till
den egendom som ingår i Fonden och ingen
enskild andelsägare ges förmånligare villkor
än annan andelsägare.
Fonden är inte en juridisk person och kan
därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig
skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden
får inte utmätas och andelsägarna svarar inte
för förpliktelser som avser Fonden. Bolaget
företräder andelsägarna i alla frågor som rör
Fonden. Fonden faller inom svensk
jurisdiktion och lyder under svensk lag.

Skadestånd
Bolaget och/eller förvaringsinstitutet är inte
ansvariga för skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om
Bolaget eller förvaringsinstitutet själva är
föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte
ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet,

om de varit normalt aktsamma. Bolaget
och/eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i
något fall för indirekt skada eller följdskada
och ansvarar inte heller för skada som
förorsakats av depåbank eller annan
uppdragstagare som Bolaget eller
förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg
anlitat eller för skada som kan uppkomma i
anledning av förfogandeinskränkning som
kan komma att tillämpas mot Bolaget eller
förvaringsinstitutet. Bolaget och/eller
förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada
som förorsakats av fond eller fondföretag i
vilka Fonden investerar.
Föreligger hinder för Bolaget och/eller
förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund
av omständighet som anges ovan får åtgärden
skjutas upp till dess hindret upphört. I
händelse av uppskjuten betalning ska
dröjsmålsränta, avkastningsränta eller annan
ersättning inte utgå.
Vad som nämns ovan begränsar inte
andelsägares rätt till skadestånd enligt 8 kap.
28 § eller 9 kap. 22 LAIF.
Om Bolaget överträtt Fondens
fondbestämmelser eller LAIF och
andelsägarna därmed tillfogats skada, har
Bolaget tillräckliga medel för att täcka
eventuella ersättningskrav.

Andelsägarregister

Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka
Fondens penningflöden, förvara Fondens
tillgångar och verkställa Bolagets
instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet
tillse att försäljning och inlösen av andelar,
värdering av andelar och användning av
Fondens medel sker i enlighet med lag och
Fondens fondbestämmelser.

Intressekonflikter
Eftersom Bolaget och Swedbank AB (publ)
samt Swedbank AB (publ) Luxembourg
Branch tillhör samma koncern kan
intressekonflikter uppstå till följd av
prioriteringar i koncernen. För att eventuella
intressekonflikter inte ska komma att påverka
Fonden och dess investerare negativt är
Bolagets, Swedbank AB (publ) samt
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
verksamheter funktionellt och organisatoriskt
åtskilda från varandra. Bolaget, Swedbank
AB (publ) och Swedbank AB (publ)
Luxembourg Branch sköter sina verksamheter
för att på bästa sätt tillvarata andelsägarnas
intressen.
Bolaget har rutiner för att kunna identifiera,
hantera, övervaka och redovisa eventuella
intressekonflikter.

Information om Bolaget och
förvaltade fonder

Registrering av andel är avgörande för rätten
till andel i Fonden och därav följande
rättigheter.

Swedbank Management Company S.A.
Adress: 65, Boulevard G D Charlotte, L-1331
Luxembourg, Luxembourg
Organisationsnummer: B149317
Bolagets rättsliga form: Luxemburgskt
aktiebolag med ett aktiekapital på
500 000 EUR.
Bolaget bildades år 2009 och har sitt säte i
Luxemburg.

Uppdragsavtal

Styrelseledamöter

Bolaget har uppdragit åt utomstående att
utföra vissa avgränsade delar av
verksamheten: portföljförvaltning till Coeli
Asset Management AB, fondadministration
inklusive hantering av andelsägarregister till
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch,
samt distribution till Swedbank AB (publ).

Bernd Schusta, styrelseordförande,
Consultant, Neuhausstrasse 34, D –
61440 Oberursel, Tyskland

Bolaget ansvarar för registret över samtliga
andelsägare och deras innehav.
Andelsägarens innehav redovisas i årsbesked,
i vilka även deklarationsuppgifter ingår.

Förvaringsinstitut
Swedbank AB (publ)
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 502017-7753
Förvaringsinstitutets rättsliga form:
Bankaktiebolag
Förvaringsinstitutets huvudsakliga
verksamhet:
Bankrörelse

Ann-Charlotte Lawyer, Head of ManCo samt
Conducting Officer Swedbank Management
Company S.A., 65, Boulevard GrandeDuchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Luxemburg
Özgül Gülbey, Head of Legal and Conducting
Officer Swedbank Management Company
S.A., 65, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Luxemburg
Ledande befattningshavare
Özgül Gülbey, Conducting Officer
Ann-Charlotte Lawyer, Conducting Officer
samt Head of ManCo
François Watelet, Conducting Officer
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Revisor
Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och
utsedd revisor är Henrik Nilsson.
Andra fonder som Bolaget förvaltar
UCITS-fonder
SEF (paraplyfond)
SEF – Placerum Balanserad
SEF – Placerum Dynamisk
SEF – Placerum Optimera
SEF – NCAM Balanserad
SEF – Eligo Strategifond Offensiv
SEF – Coeli Total
SEF – LHV Persian Gulf Fund
SEF – Kuylenstierna & Skog Equities
SEF – Entropics Cat Bond Fund
SEF – EME European Best Ideas
SEF – Global Best Ideas
SEF – Penser Dynamisk Allokering
SEF – Kavaljer Multi
SEF – FIRST Allokering
SEF – FIRST SMB

SEF – Case Power Play
SEF – Kraft Global
SEF – Investmentbolagsfond
SEF – Strukturinvest Småbolag
AIF-fonder
SEF SICAV PART II (paraplyfond)
SEF SICAV PART II –
Capital Growth Strategy
SEF SICAV PART II –
Capital Preservation Strategy
SEF SICAV PART II – Penser Yield
SEF SICAV PART II - Rubicon
Merrant Alpha Select SEK

Om informationsbroschyren
Informationsbroschyren är upprättad i
enlighet med LAIF, Finansinspektionens
föreskrifter (2013:10) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder och

Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om
värdepappersfonder.
Denna broschyr och fondbestämmelserna för
Fonden utgör tillsammans den s.k.
informationsbroschyren.
För Fonden ska Bolaget lämna en
årsberättelse inom 4 månader från
räkenskapsårets utgång och en
halvårsredogörelse för räkenskapsårets första
6 månader från halvårets utgång.
Årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska
finnas tillgängliga hos Bolaget och tillställs
kostnadsfritt de andelsägare som begär att få
denna information.

Fondbestämmelser
Fondbestämmelserna för fonden framgår av
Bilaga 2.
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Bilaga 1
Beräkning av den prestationsbaserade avgiften
Fonden tillämpar en prestationsbaserad rörlig avgift som utgår om Fonden avkastar bättre än jämförelsevärdet, SSVX30d (30 dagars statsskuldsväxelränta). Den
prestationsbaserade avgiften beräknas och avräknas månatligen. Den månatliga beräkningen betyder att Fondens andelsvärde varje månad belastas av eventuell
prestationsbaserad avgift. Med avräkning avses att beloppet tas från Fondens konto. Fonden tillämpar en s.k. ”kollektiv modell” där samtliga andelsägare betalar
samma avgift per andel i det fall prestationsbaserad avgift utgår.

Exempel på beräkning av prestationsbaserad avgift
Den rörliga avgiften tas ut månatligen under förutsättning att avkastningen överstiger jämförelsejämförelsevärde. Enligt fondbestämmelserna kan Fonden ta ut 20
% av avkastningen över jämförelsejämförelsevärde. Om Fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelsejämförelsevärde, kan prestationsbaserad
avgift utgå. Fonden tillämpar ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att Fonden måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot jämförelsevärde för att en
ny prestationsbaserad avgift ska utgå.
I exemplen nedan illustreras vilken prestationsbaserad avgift som tas ur Fonden då en andelsägare investerar 10 000 USD.

Period

Periodens
Avkastning
High Water
avkastning före
prestations-baserad jämförelsevärde
Mark
rörlig avgift

TröskelNAV

Värde före
prestationsbaserad
rörlig avgift

Tröskelvärde

NAV före
Prestations- PrestationsVärde efter
Överbaserad rörlig
baserad prestationsbasera
prestationbaserad
avkastning
d rörlig avgift
avgift
avgift (%) rörlig avgift

NAV
per
andel

0

-

-

100.00

100.0000

10,000

10,000

100.00

0.00

0.00

0.00

10,000

100.00

1

2.00%

0.20%

100.00

100.2000

10,200

10,020

102.00

1.80

0.36

36.00

10,164

101.64

2

-2.00%

0.20%

101.64

101.8433

9,961

10,184

99.61

0.00

0.00

0.00

9,961

99.61

3

2.00%

0.20%

101.64

102.0470

10,160

10,205

101.60

0.00

0.00

0.00

10,160

101.60

4

4.00%

0.20%

101.64

102.2511

10,566

10,225

105.66

3.41

0.68

68.00

10,498

104.98

5

-0.20%

-1.00%

104.98

103.9302

10,477

10,393

104.77

0.84

0.17

17.00

10,460

104.60
104.81

6

0.20%

1.00%

104.60

105.6460

10,481

10,565

104.81

0.00

0.00

0.00

10,481

7

0.00%

-2.00%

104.60

103.5331

10,481

10,353

104.81

1.28

0.26

26.00

10,455

104.55

8

0.00%

0.00%

104.55

104.5500

10,455

10,455

104.55

0.00

0.00

0.00

10,455

104.55

Exempel 1
Period 1
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

2%
0.20 %

Den prestationsbaserade rörliga avgiften utgör 20 % av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindex. I det här fallet blir arvodet: 20 % x (10 200 – 10
020) = 36 USD. Värdet 10 020 USD i beräkningen är det uppskrivna värdet (vad andelsägaren haft om han eller hon investerat i index) som ska överskridas innan
prestationsbaserad rörlig avgift kan tas ut.
Period 2
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

-2 %
0,20 %

Under den andra perioden belastas inte Fonden med någon prestationsbaserad rörlig avgift eftersom Fondens avkastning varit sämre än jämförelseindex.
Period 3
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

2%
0,20 %

Inte heller under den tredje perioden erhåller fondbolaget någon prestationsbaserad rörlig avgift, trots att avkastningen överstigit jämförelseindex. Anledningen till
detta är att den föregående periodens underavkastning måste hämtas igen och Fondens nya tröskelvärde överträffas innan någon prestationsbaserad rörlig avgift får
tas ut. Tröskelvärdet i tabellen ovan baseras på det högre av de två alternativen: antingen (1) föregående periods tröskelvärde uppräknat med jämförelsevärdets
utveckling under nuvarande period; eller (2) Fondens utgående värde föregående period uppräknat med jämförelsevärdets utveckling under rådande period.
Period 4
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

4%
0,20 %

Under den fjärde perioden utgår återigen prestationsbaserad rörlig avgift, då värdet på investeringen före prestationsbaserad rörlig avgift överstiger uppräknat
tröskelvärde. I det här fallet blir den prestationsbaserade rörliga avgiften: 20 % x (10 566 – 10 225) = 68 USD.
Period 5
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

-0,20 %
-1 %

Under denna period uppvisar Fonden en negativ avkastning, men jämförelsevärdet har gått ner ännu mer. Detta innebär att andelsvärdet återigen överstiger
tröskelvärdet. Fondbolaget kan därmed ta ut prestationsbaserad rörlig avgift som motsvarar: 20 % x (10 477 – 10 393) = 17 USD.
Period 6

Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

0,20 %
1%

Under denna period har fonden en positiv avkastning, men jämförelsevärdet går bättre. Ingen prestationsbaserad rörlig avgift kan tas ut. Fondens tröskelvärde
skrivs upp med jämförelsevärdets avkastning.
Period 7
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

0%
-2 %

Under denna period är Fondens värde oförändrat, medan jämförelsevärdet tappar 2 %. Tröskelvärdet går därmed ned och andelsvärdet överstiger detsamma.
Fondbolaget kan därmed ta ut prestationsbaserad rörlig avgift som motsvarar: 20 % x (10 481 – 10 353) = 26 USD.
Period 8
Fondens avkastning:
Jämförelsevärdets avkastning:

0%
0%

Under den här perioden är såväl Fondens värde som jämförelsevärdet oförändrade. Ingen prestationsbaserad rörlig avgift kan tas ut. Fondens tröskelvärde är
oförändrat till nästa period.
Exempel 2 - Andelsägare köper i period 2 och säljer i period 3
Detta exempel kan även användas för att illustrera effekten av att den prestationsbaserade rörliga avgiften tas direkt ur Fonden och inte av varje andelsägare
enskilt.
En andelsägare som investerar i period två köper fondandelar till NAV kurs 99,61. Kursen stiger till 101,60 i nästa period. Detta är en avkastning på 2 %.
Jämförelsevärdet går under samma period upp med 0,2 %. Fonden tar dock inte ut en prestationsbaserad rörlig avgift på grund av att tröskelvärdet inte överträffats.
Denne andelsägare kommer således att dra nytta av tidigare periods underavkastning.
Exempel 3 - Andelsägare köper i period 4 och säljer i period 5
Detta exempel kan även användas för att illustrera effekten av att Fonden kan ta ut en prestationsbaserad rörlig avgift även då Fondens avkastning varit negativ,
men gått ned mindre än jämförelsevärdet.
En andelsägare som investerar i period fyra köper fondandelar till NAV kurs 104,98. Kursen går ned till 104,77 före prestationsbaserad rörlig avgift. Detta är en
avkastning på -0,20 %. Jämförelsevärdet går under samma period ned med 1 %. Den prestationsbaserade rörliga avgiften blir 20 % x (10 477 – 10 393) = 17 USD.
Kursen efter prestationsbaserad rörlig avgift blir 104,60, vilket representerar en nedgång med 0,36 %.
Avgiftsuttag vid negativ absolutavkastning
Om Fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex, kan prestationsbaserad rörlig avgift utgå. Fonden måste dock alltid överträffa
tröskelvärdet för att prestationsbaserad rörlig avgift ska utgå. Period 5 utgör ett exempel på denna situation.

Bilaga 2

Fondbestämmelser
2017-07-31

Merrant Alpha Select
ISIN: SE0002762161

§ 5 Fondens placeringsinriktning

värdepappersfonder enligt LVF. Fonden
avviker i nyss nämnt hänseende enligt
följande:

Tillgångsslag

-

§ 1 Fondens rättsliga ställning
Fondens namn är Merrant Alpha Select
(”Fonden”). Fonden är en s.k. specialfond
enligt lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder (”LAIF”).
Fonden riktar sig inte till en avgränsad krets
av investerare utan vänder sig till
allmänheten.
Fondförmögenheten ägs av andelsägarna
gemensamt och varje andel medför lika rätt
till den egendom som ingår i Fonden och
ingen enskild andelsägare ges förmånligare
villkor än annan andelsägare. AIFförvaltaren företräder andelsägarna i alla
frågor som rör Fonden. Fonden kan inte
förvärva rättigheter eller påta sig
skyldigheter.

§ 2 AIF-förvaltare
Fonden förvaltas av Swedbank
Management Company S.A.,
organisationsnummer B149317 (”AIFförvaltaren”).

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess
uppgifter
Förvaringsinstitut för Fonden är Swedbank
AB (publ), organisationsnummer
502017-7753, 105 34 Stockholm
(”Förvaringsinstitutet”).
Förvaringsinstitutet verkställer AIFförvaltarens beslut avseende Fonden samt
tar emot och förvarar Fondens egendom.
Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att
de beslut avseende Fonden som AIFförvaltaren fattat inte strider mot
bestämmelserna i LAIF eller
fondbestämmelserna.

§ 4 Fondens karaktär
Fonden är en fondandelsfond som placerar
globalt i hedgefonder. Fonden har som
målsättning att uppnå en långsiktig god
kapitaltillväxt med begränsad risk. Med
begränsad risk avses en lägre årlig
standardavvikelse än det som det globala
aktiemarknadsindexet MSCI World Index
uppvisar. Med långsiktig avses en
tidsperiod om minst 2 år.

Fondens medel kan placeras i fondandelar,
kortfristiga penningmarknadsinstrument, samt
på konto hos kreditinstitut.
Fonden får placera sina medel i svenska och
utländska hedgefonder varmed avses dels
fonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 §
lagen (2004:46) om värdepappersfonder
(”LVF”), dels sådana utländska fonder och
fondföretag som inte uppfyller samtliga krav i
5 kap. 15 § 1 st. 3 LVF.

-

De hedgefonder i vilka Fonden investerar i
kan vara exponerade mot noterade och
onoterade aktier, obligationer, valutor,
råvaror och andra finansiella tillgångar,
inklusive andra fonder. Hedgefonderna kan
vidare utnyttja t.ex. optioner, terminer,
swap-avtal, belåning och även andra
finansiella instrument inklusive OTCderivat.
Fonden kan ta upp kortfristiga krediter för att
underlätta hantering av tecknings- och
inlösenflödet, samt avveckling av
valutaterminer. Det maximala värdet på sådan
kredit får uppgå till femtio (50) procent av
Fondens värde. Fondens tillgångar får lämnas
som säkerhet för sådana krediter.
Fonden kan vidare använda derivatinstrument
(inklusive OTC-derivat) för att minska
valutakurspåverkan. Fonden får endast placera
i derivatinstrument för att effektivisera
förvaltningen i syfte att minska kostnader och
risk i förvaltningen.
Placering av Fondens tillgångar är inte
begränsade till någon viss bransch eller till
finansiella instrument utfärdade av någon viss
emittent. De hedgefonder som Fonden
investerar i ska vara registrerade i EU,
Cayman Island, British Virgin Islands,
Bahamas eller Guernsey.
Fondens avvikelser från vad som gäller för
värdepappersfonder
En fond utgör en specialfond om fonden i
något avseende avviker från vad som gäller för

-

-

Fonden får placera hundra (100) procent
av Fondens värde i fonder och fondföretag
som har möjlighet att placera upp till
hundra (100) procent av sina medel i
andelar i andra fonder eller fondföretag
(jfr. 5 kap. 15 § 2 st. LVF).
Fonden får placera hundra (100) procent
av Fondens värde i fondandelar och
fondföretag som inte uppfyller samtliga
krav enligt 5 kap. 15 § 1 st. 3 a och d
LVF. De fonder och fondföretag som
Fonden investerar i måste dock uppfylla
följande kriterier;
o placera i finansiella tillgångar med
god likviditet och för vilka det finns
en fungerande andrahandsmarknad,
o för varje räkenskapsår lämna en
årsberättelse, eller motsvarande
rapport, som innehåller sådan
information som är nödvändig för att
kunna bedöma tillgångarna i fonden,
ansvarsfrågor, avkastning och andra
händelser,
o vara öppna för inlösen, samt
o stå under tillsyn i EU, Cayman
Islands, British Virgin Islands,
Bahamas eller Guernsey.
Fonden får placera hundra (100) procent
av Fondens värde i fondandelar och
fondföretag som avses i 5 kap. 15 § 1 st. 3
LVF (jfr. 5 kap. 16 § 2 st. LVF).
Fonden får ta upp penninglån till ett
belopp motsvarande högst femtio (50)
procent av Fondens värde (jfr. 5 kap. 23 §
1 st. 1 LVF).

Total risk och riskmått
AIF-förvaltaren eftersträvar att Fondens
genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig
standardavvikelse över en rullande
tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 0,5
och 2 %.
Fonden ska vid varje tillfälle tillämpa
principen om riskspridning, även vad beträffar
underliggande fonder.

§ 6 Särskilt om vilka marknader
Fondens medel får placeras på
Fondens medel får placeras på reglerad
marknad eller motsvarande marknad utom
EES. Vidare får handel ske på marknad, inom
eller utom EES, som är reglerad och öppen för
allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning
Fondens medel får inte placeras i sådana
överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument som avses i
5 kap. 5 § LVF.
Fonden kan använda derivatinstrument
(inklusive OTC-derivat) för att minska
valutakurspåverkan. Fonden får endast placera
i derivatinstrument för att effektivisera
förvaltningen i syfte att minska kostnader och
risk i förvaltningen, ej som ett led i Fondens
placeringinsriktning.

§ 8 Värdering
Värdet av en fondandel är Fondens värde delat
med antalet utelöpande fondandelar. Fondens
värde beräknas genom att från tillgångarna dra
av de skulder som avser Fonden.
Fondens tillgångar värderas enligt följande:
- Överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument värderas
till gällande marknadsvärde. Om sådana
kurser inte kan erhållas eller är
missvisande enligt AIF-förvaltarens
bedömning får överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument och
fondandelar upptas till det värde som
AIF-förvaltaren på objektiv grund
bestämmer. Med objektiv grund avses
värdering som är baserad på senaste
betalkurs eller indikativ köpkurs från
market-maker. Om marknadsvärdet ej
kan fastställas av AIF-förvaltaren ska
oberoende värdering genomföras.
- Finansiella derivatinstrument, enligt 5
kap. 12 § LVF, värderas till gällande
marknadsvärde. Om sådana kurser inte
kan erhållas eller är missvisande enligt
AIF-förvaltarens bedömning får
finansiella derivatinstrument upptas till
det värde som AIF-förvaltaren på
objektiv grund bestämmer enligt
vedertagna beräkningsprinciper som t
ex Garman-Kohlhagen. Med objektiv
grund avses värdering som är baserad
på senaste betalkurs eller indikativ
köpkurs från market-maker. Om
marknadsvärdet ej kan fastställas av
AIF-förvaltaren ska oberoende
värdering genomföras.
- Marknadsvärdering av andelar och
aktier i värdepappersfonder,

specialfonder och andra tillåtna fonder
ska baseras på senaste fastställda NAVkurs från respektive fondförvaltare
(direkt, via fondadministratör, eller via
officiella priskällor som t.ex.
Bloomberg). Om senaste fastställda
NAV-kurs är missvisande enligt AIFförvaltarens bedömning sker värdering
med utgångspunkt av den senaste
rapporterade preliminära NAV-kursen.
En förutsättning för att använda
preliminär NAV-kurs är att AIFförvaltaren har gjort bedömningen att
NAV-kursen är tillförlitlig.
- Finansiella instrument och andra
tillgångar som noteras i annan valuta än
Fondens basvaluta, omräknas till
Fondens valuta med utgångspunkt i
gällande marknadsnotering.
- Likvida medel inklusive insättningar på
bankräkning, korta placeringar på
penningmarknaden och medel på konto
i kreditinstitut.
- Upplupna räntor, upplupna utdelningar,
ej avvecklade försäljningar, samt övriga
fordringar avseende Fonden.
Fondens skulder beräknas enligt följande:
- Upplupen förvaltningsersättning,
upplupen ersättning till
Förvaringsinstitutet, ej avvecklade köp,
skatteskulder samt övriga skulder
avseende Fonden.
Fonden har av Finansinspektionen beviljats
undantag från 4 kap. 10 § 5 st. LVF. Slutligt
fondandelsvärde, till vilken försäljning och
inlösen kan ske, ska fastställas senast den sista
helgfria dagen varje kalendermånad. Antalet
andelar avrundas med upp till sex decimaler.
AIF-förvaltaren eftersträvar att fastställa
slutligt fondandelsvärde snarast möjligt. Om
det är motiverat för att säkerställa
andelsägarnas lika rätt kan AIF-förvaltaren
undantagsvis avstå från att beräkna
fondandelsvärdet om AIF-förvaltaren inte
erhållit NAV-kurs från ett väsentligt antal i
Fonden ingående fonder (t.ex. vid utländska
helgdagar). Uppgift om senast beräknade
fondandelsvärde kan alltid erhållas från
AIF-förvaltaren.
Utöver slutligt fondandelsvärde beräknar AIFförvaltaren indikativt fondandelsvärde. Det
indikativa fondandelsvärdet publiceras på
AIF-förvaltarens hemsida ca 10 till 20
arbetsdagar efter varje månadsskifte. De
uppgifter AIF-förvaltaren lämnar till
massmedia om fondandelarnas pris är alltid
preliminära och kan vid behov justeras av
AIF-förvaltaren. Den kursinformation som
massmedia lämnar är därför inte bindande för
AIF-förvaltaren.

§ 9 Teckning och inlösen av
fondandelar
Fonden har av Finansinspektionen beviljats
undantag från 4 kap. 13 § 1 st. första
meningen LVF. Teckning och inlösen av
fondandelar kan ske per den sista helgfria
dagen i varje månad. Teckning respektive
inlösen av fondandelar sker till den kurs som
beräknas på tecknings- respektive
inlösendagen.
Anmälan om teckning ska ske skriftligen
och vara AIF-förvaltaren tillhanda senast kl.
17.00 två helgfria dagar före månadsskiftet
för att teckning ska genomföras på
nästkommande teckningsdag.
Teckningslikvid för teckning ska vara AIFförvaltaren tillhanda senast 17:00 två
helgfria dagar före månadsskiftet. I annat
fall sker köp vid nästkommande
månadsskifte. Anmälan om inlösen ska ske
skriftligen och vara AIF-förvaltaren
tillhanda senast kl. 17.00, 32 kalenderdagar
före den sista kalenderdagen i varje månad. I
annat fall sker inlösen vid nästkommande
månadsskifte. Begäran om inlösen får
återkallas endast om AIF-förvaltaren
medger detta varvid principen om
likabehandling alltid ska tillämpas.
Det är inte möjligt att limitera order om
teckning eller inlösen av andelar, utan order
verkställs till den andelskurs som AIFförvaltaren beräknat för avslutsdagen enligt
§§ 8 och 11. När order inkommer till AIFförvaltaren är denna kurs inte känd. Det
andelsvärde som publiceras i tidningar, textTV, på internet m.m. behöver inte
nödvändigtvis vara identiskt med senast
noterade slutkurs för Fonden.
Lägsta belopp vid den första teckningen av
andelar är tiotusen (10 000) USD. Teckning
kan därefter ske till ett lägre belopp. Det
finns inget lägsta belopp för inlösen av
andelar.
Utbetalning av inlösenslikviden och affärsnota
som bekräftar inlösen av andelar ska ske
senast den sista helgfria dagen den sjätte
veckan efter inlösendagen. Om medel för
inlösen av fondandelar behöver anskaffas
genom försäljning av innehav av fondandelar i
Fonden, ska försäljning av dessa ske
omgående och inlösen av andelar ske snarast
möjligt.
Hos AIF-förvaltaren ska föras register över
fondandelsägarnas innehav av andelar i
Fonden. Registrering av andel är avgörande
för rätten till andel i Fonden och därav
följande rättigheter.

§ 10 Stängning av Fonden vid
extraordinära förhållanden
Fonden kan komma att stängas för teckning
och inlösen för det fall sådana extraordinära
förhållanden har inträffat som gör att en
värdering av Fondens tillgångar inte kan göras
på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas
lika rätt.

§ 11 Avgifter och ersättningar
Fast förvaltningsavgift
Ur Fondens medel får ersättning betalas till
AIF-förvaltaren för:
a) förvaltning och analys samt kostnader för
administration, fondredovisning och
andelsägarregisterhållning,
b) kostnader avseende Finansinspektionens
tillsynsverksamhet enligt LAIF,
c) kostnader avseende Förvaringsinstitutets
omhändertagande av de i Fonden
ingående tillgångarna, och
d) kostnader avseende revision.
Ersättning enligt punkten a beräknas på värdet
av Fondens medel varje dag och får årligen
uppgå till maximalt 1,0 % av Fondens värde.
Ersättningen enligt punkten a tas ut löpande
månadsvis med 1/12 del per månad och
betalas månadsvis i efterskott. Ersättning
avseende punkterna b, c och d får årligen
uppgå till maximalt 0,5 % av Fondens värde.
Följaktligen kan den totala årliga
förvaltningsavgiften uppgå till maximalt 1,5 %
(1,0 % + 0,5 %).
Prestationsbaserad avgift
Utöver förvaltningsavgift utgår ett rörligt
arvode till AIF-förvaltaren. Den rörliga
ersättningen utgår endast om Fondens
månatliga värdeutveckling överträffar
jämförelseavkastningen på SSVX30d (30
dagars statsskuldsväxelränta) efter avdrag för
de fasta avgifterna. De månader Fonden
utvecklas sämre än SSVX30d utgår ingen
resultatbaserad ersättning och den s.k.
underavkastningen från föregående
månad/månader kvarstår till kommande
månader med överavkastning. Det betyder att
vid en kommande månad med överavkastning
mot jämförelseavkastningen uttages ingen
resultatbaserad ersättning förrän tidigare
månad/månaders underavkastning
kompenserats fullt ut. Jämförelseavkastningen
enligt ovan vid fastställande av uttag av
eventuell rörlig ersättning kallas ofta ”high
water mark”. Vid beräkning av high water
mark ska uppräkning ske varje månad med
SSVX30d.

Den resultatbaserade ersättningen erläggs
månadsvis i efterskott och uppgår i
förekommande fall till tjugo (20) procent av
Fondens överavkastning mot ovanstående
jämförelseavkastning. Beräkning av den
rörliga ersättningen sker efter att den löpande
fasta ersättningen nämnd ovan belastat
Fonden.
Den rörliga ersättningen beräknas enligt
kollektiv modell. Det betyder att eventuella
prestationsbaserade avgifter för en given
månad debiteras fondens totala
fondförmögenhet, och att samtliga
andelsägares underavkastning måste
kompenseras innan någon prestationsbaserad
avgift kan debiteras Fonden.
Någon kompensation för eventuell
underavkastning utgår dock inte för den
andelsägare som säljer sina andelar. Rätten för
kompensation gäller endast de andelsägare
som är kvar i Fonden och tas från den
eventuella överavkastning som blir i
framtiden.
Beräkning av fast och prestationsbaserad
avgift
Vid beräkning av fast och resultatbaserad
ersättning sker avrundning av innehav (antal
andelar) till sex decimaler och ersättningsnivå
(USD) till två decimaler.
Teckningsavgift och inlösenavgift
Teckning och inlösen av andelar är inte
förenad med någon avgift.
Högsta fasta respektive prestationsbaserade
avgift i de underliggande fonderna
Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden
belastas av förvaltningsersättning till
förvaltarna av de fonder i vilka Fonden
investerar. För uppgift om högsta fasta
respektive prestationsbaserade avgift som får
tas ut för förvaltningen av de fonder vari
Fonden investerar hänvisas till Fondens
informationsbroschyr.
I de fall AIF-förvaltaren erhåller provisioner
från förvaltare tillfaller dessa provisioner
Fonden.

§ 12 Utdelning
Fonden lämnar ingen utdelning.

§ 13 Fondens räkenskapsår
Fondens räkenskapsår omfattar tiden
1 januari–31 december.

§ 14 Halvårsredogörelse och
årsberättelse, ändring av
fondbestämmelser

AIF-förvaltaren ska för Fonden lämna en
årsberättelse inom fyra månader från
räkenskapsårets utgång samt en
halvårsredogörelse för räkenskapsårets första
sex månader inom två månader från halvårets
utgång.
Årsberättelserna och halvårsredogörelserna
ska hållas tillgängliga hos AIF-förvaltaren
samt tillställas de fondandelsägare som önskat
dessa.
Ändring av fondbestämmelser beslutas av
AIF-förvaltarens styrelse eller, om styrelsen så
beslutar för visst ärende, av AIF-förvaltarens
verkställande direktör. Sedan ändringarna
godkänts av Finansinspektionen ska de hållas
tillgängliga hos AIF-förvaltaren och
tillkännages på det sätt som
Finansinspektionen föreskriver.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse
Vid pantsättning av andelar ska panthavaren
och/eller pantsättare skriftligen underrätta
AIF-förvaltaren härom. Av underrättelse ska
framgå:
-

vem som är panthavare,
vilka fondandelar som omfattas av
pantsättningen, och
eventuella begränsningar av
pantsättningens omfattning.

AIF-förvaltaren registrerar pantsättningen i
andelsägarregistret. Fondandelsägaren
underrättas skriftligen om registreringen av
pantsättningen. När pantsättningen upphört,
borttas – efter anmälan från panthavaren –
uppgiften om pantsättning.
Önskemål om överlåtelse ska skriftligen
anmälas till AIF-förvaltaren. Andelsägare
ansvarar för att anmälan är behörigen
undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska
ange överlåtare och till vem andelarna
överlåtes, dennes personnummer/
organisationsnummer, adress, telefonnummer,
vp-konto alternativt depåbank och
depånummer, bankkonto samt syftet med
överlåtelsen.
Överlåtelse av andel erfordrar att AIFförvaltaren medger överlåtelsen. Sådant
medgivande lämnas av AIF-förvaltaren endast
om överlåtelsen sker för att genomföra
bodelning av giftorättsgods, gåva till
make/maka eller egna barn eller avser en
överlåtelse mellan olika juridiska personer
inom samma koncern. Överlåtelsen godkänns
dock endast om förvärvaren övertar
överlåtarens anskaffningsvärde på fondandel.

§ 16 Ansvarsbegränsning

AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är
inte ansvariga för skada som beror av svenskt
eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad och
lockout gäller även om AIF-förvaltaren eller
Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller
vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall ska inte
ersättas av AIF-förvaltaren eller
Förvaringsinstitutet om de har varit normalt
aktsamma. AIF-förvaltaren och/eller
Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall
för indirekt skada eller följdskada och
ansvarar inte heller för skada som
förorsakats av depåbank eller annan
uppdragstagare som AIF-förvaltaren eller
Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg
anlitat eller för skada som kan uppkomma i
anledning av förfogandeinskränkning som
kan komma att tillämpas mot AIFförvaltaren eller Förvaringsinstitutet. AIFförvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet
svarar inte heller för skada som förorsakats
av fond eller fondföretag i vilka Fonden
investerar.

Föreligger hinder för Bolaget och/eller
förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av
omständighet som anges ovan får åtgärden
skjutas upp till dess hindret upphört. I
händelse av uppskjuten betalning ska
dröjsmålsränta, avkastningsränta eller annan
ersättning inte utgå.
I övrigt regleras AIF-förvaltarens och
Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt
8 kap. 28-31 §§ och 9 kap. 22 § LAIF.

§ 17 Inskränkning i teckningsrätt m.m.
Varken Fonden eller AIF-förvaltaren är eller
avses bli registrerade i enighet med vid var tid
gällande United States Securities Act 1933,
US Investment Companies Act 1940 eller
annan motsvarande lagstiftning i USA,
Kanada, Japan, Australien eller annat land.
Andelar i Fonden får därför inte erbjudas,
säljas eller på annat sätt distribueras till
fysiska eller juridiska personer om detta enligt
AIF-förvaltarens bedömning skulle innebära
eller medföra risk för
a) överträdelse av svensk eller utländsk lag
eller författning,
b) att AIF-förvaltaren måste vidta särskilda
registrerings- eller andra åtgärder eller

åsamkas betydande nackdelar ur
skattemässigt eller ekonomiskt hänseende
och detta skäligen inte kan krävas av AIFförvaltaren, eller
c) att Fonden åsamkas skada eller kostnader
som inte ligger i andelsägarnas intresse.
Den som vill förvärva andelar i Fonden ska till
AIF-förvaltaren uppge nationell hemvist och
på AIF-förvaltarens begäran bekräfta att denne
inte omfattas av ovan beskrivna
inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig
att, i förekommande fall, meddela AIFförvaltaren eventuella förändringar av
nationell hemvist.
Om AIF-förvaltaren bedömer att det inte har
rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt
distribuera fondandelar enligt första stycket
äger AIF-förvaltaren rätt att dels vägra
verkställighet av sådant uppdrag om köp av
andelar i Fonden, dels, i förekommande fall,
utan förtida samtycke lösa in sådan
andelsägares innehav av andelar i Fonden för
dennes räkning och utbetala sålunda
tillkommande medel till denne.

