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Underrättelse om ändrade fondbestämmelser
för Länsförsäkringar Global Hållbar
Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Global Hållbar, nedan fonden, ändras from 8
september 2021. Du som sparar i fonden behöver inte göra något på grund av detta.
Förändringar i fondbestämmelserna
§ 1: Fonden byter namn till Länsförsäkringar Global Vision. Anledningen till att fonden byter namn är
att vi vill ha ett gemensamt samlingsnamn för alla hållbarhetsinriktade fonder i vårt utbud. Både de
som finns i utbudet i dagsläget och de som vi avser lansera framöver. I dagsläget har vissa av de
hållbarhetsinriktade fonderna ordet ”hållbar” i namnet. Det är ett ord som vi framöver vill undvika i
våra fondnamn eftersom det ordet kan tolkas på många olika sätt och därmed ge felaktiga
förväntningar på fondens utformning. Istället är vår avsikt att använda ordet ”vision” som
samlingsnamn för de hållbarhetsinriktade fonderna. Med hållbarhetsinriktad menar vi en fond där en
hållbarhetsanalys har avgörande betydelse för vilka bolag fonden investerar i. Samtidigt har fonderna
en bred marknadsexponering och kan investera i många olika branscher.
§ 16: Det har lagts till i § 16 gällande ansvarsbegränsning att paragrafen inte begränsar
andelsägarens rätt till skadestånd enligt 3. Kap. 14-16 §§ LVF. Detta är ingen förändring i sak
utan endast ett förtydligande.
Inlösen av fondandelar kostnadsfritt
Du har rätt att lösa in dina fondadelar kostnadsfritt både före och efter att de ändrade
fondbestämmelserna börjar tillämpas. Det finns inga begränsningar i tid.
Frågor
Vill du ställa frågor om förändringen är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag.
Mer information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder. Fondbestämmelserna finns
tillgängliga i sin helhet på lansforsakringar.se från och med den 8 september 2021.
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Med vänlig hälsning
Länsförsäkringar Fondförvaltning
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