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Underrättelse om ändrade fondbestämmelser 
för Länsförsäkringar Småbolag Sverige  
 
Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Småbolag Sverige, 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 ändrar namn till Länsförsäkringar Småbolag Sverige 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. 
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. 

 
§ 5: Fondbestämmelsen  ändras till att fondens placeringar ska ske på den svenska 
aktiemarknaden istället för på OMX Nordisk Börs Stockholm. Anledningen är att placeringar 
ska även kunna ske på Main Regulated som är den andra reglerade aktiemarknaden i Sverige. 

Fondbestämmelsen har fått ett tillägg i syfte att förtydliga fondens nuvarande  
placeringsinriktning. Det har lagts till att fonden kan fortsätta att placera aktier för det fall 
marknadsvärdet, efter första förvärvstillfället, skulle överstiga 1 procent av värdet på den 
svenska aktiemarknaden. Ändringen medför således ingen förändring av nuvarande 
placeringsinriktning.  

§ 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. 

 

Med vänlig hälsning 
Länsförsäkringar Fondförvaltning 

September 2021 


