Stockholm den 29 oktober 2021

Information till andelsägare i fonden Cicero China Index
Fondbolaget Cicero Fonder AB har den 7 oktober fattat beslut om att sluta förvalta fonden Cicero
China Index och dess samtliga andelsklasser Cicero China Index A (ISIN SE0005472040) och Cicero
China Index B (ISIN SE0005504859).
Anledningen till beslutet att sluta förvalta fonden är att fonden har en för liten förmögenhet som gör
att fonden inte längre kan förvaltas på ett effektivt sätt som gynnar dig som andelsägare.
Fondbolaget har inte enligt lag rätt eller möjlighet att avsluta och lägga ner en fond, utan enda möjliga
lösningen för att fonden ska upphöra är därför att fondbolaget beslutar om att sluta förvalta fonden,
vilket i detta fall har skett.
Vad händer med fonden när Fondbolaget upphör med förvaltningen?
Det som händer när ett fondbolag fattar beslut om att upphöra med förvaltningen är att fonden
kommer att övergå till fondens förvaringsinstitut. Ett förvaringsinstitut är exempelvis en bank, i detta
fall SEB, som förvarar den egendom som fonden äger. Fonden kommer därmed att tas över av SEB som
därefter kommer fatta beslutet om fonden skall läggas ned.
Cicero Fonder AB fortsätter att förvalta fonden fram tills fonden övergår till SEB måndagen den 24
januari 2022. Sista handelsdagen är därför fredagen den 21 januari 2022. Därefter tar SEB över fonden.
Vad innebär detta för dig som andelsägare i fonden - behöver du agera?
Efter sista handelsdagen, fredagen den 21 januari 2022, kommer du som ägare i fonden inte längre
kunna sälja dina andelar i fonden. Om SEB beslutar om nedläggning av fonden kommer värdet av
tillgångarna som finns kvar i fonden i stället att betalas ut till andelsägarna. Detta kan ta från ett par
veckor upp till flera månader.
Det är viktigt att du som andelsägare i fonden förstår konsekvenserna av att du väljer att inte sälja av
ditt innehav. Du kommer alltså inte komma åt dina fondtillgångar efter den 21 januari 2022.
För att undvika detta bör samtliga ägare överväga att avyttra sitt innehav i fonden senast den 21
januari 2022. Du kan sälja dina innehav precis som vanligt fram till och med den 21 januari 2022.
Om du har några frågor rörande förändringen är du välkommen att kontakta oss på Cicero Fonder AB
per telefon 08-440 13 80 eller via e-post backoffice@cicerofonder.se

Med vänlig hälsning
Cicero Fonder AB

