
 

 

 

Stockholm 2020-11-13 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Likviditetsfond. Fonden byter därmed namn till 

Lannebo Räntefond Kort. Syftet är att ge fonden ett mer distinkt namn som bättre fångar fondens 

placeringsinriktning. 

 

Vidare ändras beskrivningen av fondens karaktär, placeringsinriktning, värdering och handel för att 

tydliggöra hur fonden investerar, hur fondens underliggande tillgångar värderas och hur handel i fonden 

sker.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Ändringar i fondbestämmelser 

 

Fondens namn 
Lannebo Likviditetsfond byter namn till Lannebo Räntefond Kort.  

 

Fondens karaktär 

Efter tillägg (understrukna nedan) lyder första stycket i § 4 i fondbestämmelserna:  

Fonden är en aktivt förvaltad kort räntefond som inriktar sig på placeringar i överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument som är utgivna av emittenter, exempelvis företag, bostadsinstitut och 

banker i Sverige, svenska staten eller utgivna i svenska kronor.   

 

Fondens placeringsinriktning 

Efter tillägg (understrukna nedan) lyder första stycket i § 5 i fondbestämmelserna:  

Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, 

derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av dess 

värde i andra fonder eller fondföretag. Fondens medel ska fortlöpande till lägst 90 procent placeras i 

ränterelaterade/ räntebärande instrument och på konto i kreditinstitut. Fondbolaget avgör, med hänsyn till 

marknadens förutsättningar, vilken genomsnittlig duration fondens innehav ska ha. Fondens duration kan 

som högst uppgå till två år. 

 

Utöver ovan har ett tredje stycket tillkommit i § 5 i fondbestämmelserna. Stycket har följande lydelse. 

Oavsett vad som angivits ovan om fondens placeringsinriktning får fonden inneha sådana finansiella 

instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. konverteringar eller andra 

företagshändelser. 

 

  



 

 

Värdering 

Formuleringen i första meningen, första punkten andra stycket i § 8 ändras. Denna löd tidigare: 

Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till 

gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs).  

 

Efter ändringen är lydelsen: 

Överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument värderas till 

gällande marknadsvärde (i första hand används marknadspriser).  

 

Handel 

Lannebo vill även förtydliga att handel och värdering normalt kan ske dagligen i fonden. Det innebär 

tillägg i sista stycket i § 8 och första meningen i första stycket, tredje stycket samt första meningen i 

fjärde stycket i § 9.1. Lydelserna efter tilläggen (understrukna nedan) är: 

Värdet av fondandel ska normalt dagligen (varje bankdag) beräknas av fondbolaget.  

Försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdag. 

Begäran om försäljning eller inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta.  

Försäljnings- eller inlösenpriset för en fondandel ska normalt vara fondandelsvärdet den bankdag 

försäljning eller inlösen sker.  

 

 

Förändringarna genomfördes den 29 oktober 2020. För mer information, vänligen ta del av fondens 

faktablad eller informationsbroschyr som finns tillgängliga på vår hemsida, www.lannebo.se, eller 

kontakta kundservice på telefon: 08 - 5622 5222 eller e-post: info@lannebo.se.     

 

Vänliga hälsningar, 

Martin Öqvist, vd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både 

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och 

informationsbroschyr finns att tillgå på www.lannebo.se – dessa kan även beställas från vår kundservice 

via telefon 08-5622 5222. 

http://www.lannebo.se/
mailto:info@lannebo.se

