
1 (4) 

 
 

Viktig information om ditt innehav i Coeli Medel 
 

Du är andelsägare till Coeli Medel (nedan ”fonden”). Vi vill med detta brev informera dig om 
de förändringar som kommer ske med fonden och hur förändringarna påverkar dig. 
 
Fonden är i dagsläget en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än 
traditionella fonder. Att fonden har friare placeringsregler innebär att fonden har beviljats 
undantag från vissa av de placeringsbegränsningar som gäller för en värdepappersfond 
(även kallad UCITS). Vi har ansökt och nu fått Finansinspektionens tillstånd att ta bort 
undantagen i fondens fondbestämmelser. Det innebär i praktiken att fonden från och med 
den 15 februari 2018 är en så kallad värdepappersfond.  
 
Samtidigt som vi gör denna förändring har vi beslutat att flytta fonden till vår UCITS-fond i 
Luxembourg, Coeli SICAV I – Mix (nedan ”Mix”). Anledningen till flytten är att det blir mer 
kostnadseffektivt att ha alla fonder under en och samma struktur. Flytten kommer att 
genomföras genom en fusion. Det innebär att fondens samtliga tillgångar och skulder 
överförs till Mix. 
  
Vi redogör nedan mer ingående om förändringarna och hur det påverkar fonden och dig som 
andelsägare. 
 
Fonden blir en värdepappersfond (ändring av fondbestämmelser) 
Fonden är idag en specialfond vilket innebär att den har beviljats avsteg från de 
placeringsbegränsningar som gäller för en mer traditionell värdepappersfond (UCITS). Vår 
uppfattning är att den önskade investeringsstrategin är lämplig att bedrivas utan 
användandet av dessa undantag. Vi har därför fått Finansinspektionens tillstånd att ta bort 
undantagen i fondens fondbestämmelser, vilket innebär att fonden framöver är en 
värdepappersfond. Ändringen inte kommer påverka dig som andelsägare. 
 
Flytten till Luxembourg (fusion) 
Dagen efter ändringarna i Coeli Medels fondbestämmelser träder ikraft kommer fonden att 
fusioneras med den luxemburgbaserade UCITS-fonden (begreppet för värdepappersfonder i 
Europa) Mix. Det innebär att fondens tillgångar och skulder överförs till Mix och du får 
andelar i den nya fonden. 
 
Mix är en nystartad fond vars syfte är att ta emot tillgångarna från Coeli Medel. Bakgrunden 
till fusionen är att vi anser att det finns kostnadsmässiga fördelar att vi har alla våra fonder i 
en och samma struktur. Att vi valde Luxemburgbaserade strukturen är för att vi anser att det 
är en mer kostnadseffektiv struktur. Coeli Asset Management AB kommer även 
fortsättningsvis att förvalta fonden på uppdrag av fondbolaget MDO Management Company 
S.A. i Luxemburg.  
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Konsekvenser för dig som andelsägare i Coeli Medel till följd av fusionen 
Som ovan beskrivit kommer fusionen innebära att du istället får andelar i Mix, vilket är en 
UCITS. En UCITS är detsamma som en svensk värdepappersfond och kommer således följa 
samma placeringsbegräsningar med mera som fonden skulle haft om den fortfarande varit 
baserad i Sverige. Fondens placeringsinriktning kommer inte ändras på grund av fusionen. 
 
Du som har andelar i andelsklass A kommer att få andelar i andelsklass R i Mix. Du som har 
andelar i andelsklass B kommer få andelar i andelsklass W.  
 
Ändringen innebär förvaltningsavgiften kommer att minska. För dig som har andelar i 
andelsklass A kommer sänkningen vara 0,20 % och för dig i andelsklass B kommer 
sänkningen vara 0,05 %.  
 
Mix tillhör samma riskkategori som fonden, dvs en 4:a på ESMA:s (European Securities and 
Markets Authority) 7-gradiga skala. Riskklassificeringen illustrerar risken för kursrörelser och 
är baserad på fem års historik. Riskklassificeringen tar inte höjd för att historisk data kan vara 
ett otillförlitligt mått på framtida riskprofil och avkastning, samt att fondens riskkategori kan 
ändra sig i framtiden.  
 
Fusionen kommer inte ha någon påverkan på ditt innehavs värde. Inte heller kommer några 
skattemässiga effekter att uppstå. 
 
Vi uppmärksammar dig på att ansvarigt fondbolag kommer att ändras från Coeli Asset 
Management AB till MDO Management Company S.A. Det innebär att MDO Management 
Company S.A. tar över som ansvarig för fonden, även om vi fortfarande kommer att förvalta 
den. 
 
Konsekvenser för dig som andelsägare i Coeli SICAV I – Mix till följd av fusionen 
Fusionen påverkar inte dig som andelsägare i Coeli SICAV I – Mix på annat sätt än att 
fondförmögenheten ökar vilket gör att förvaltningen kommer att kunna bedrivas 
kostnadsmässigt mer effektivt. 
 
Ingen påverkan på ditt innehavs värde eller några skattemässiga konsekvenser uppstår till 
följd av fusionen. 
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Rättigheter för dig som andelsägare 
Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en fusion har du vissa rättigheter 
garanterade i lag. Du har rätt att lösa in sina andelar utan avgifter. Andelsägare har även 
möjlighet att byta sina andelar mot andelar i en annan fond med liknande 
förvaltningsinriktning som förvaltas av Coeli Asset Management AB. Andelsägare som vill 
lösa in andelar eller byta till placering i annan fond kan kontakta Coeli Asset Management 
AB. 
 
Sista möjligheten för andelsägarna i Coeli Medel att teckna eller lösa in andelar i fonden, 
eller byta andelar enligt ovan, är den 14 februari 2018. Notera att anmälan om detta ska vara 
Coeli Asset Management AB tillhanda senast 14.00 den aktuella dagen. Efter fusionens 
genomförande per den 16 februari 2018 kan andelsägarna återigen teckna och lösa in 
andelar i Mix. 
 
Genomförande av fusionen 
Fusionen kommer att genomföras den 16 februari 2018. Fusionen går till så att alla tillgångar 
överförs från Coeli Medel till Mix. Samtidigt erhåller andelsägarna i Coeli Medel andelar i Mix.  
 
Överföring av tillgångarna sker efter instruktion av Coeli Asset Management AB till 
Swedbank (publ) (förvaringsinstitut för Coeli Medel) samt RBC Investor Services Bank S.A. 
(förvaringsinstitut för Mix). Alla innehav och kassakonton hos Coeli Medel överförs till depåer 
och konton tillhörande Mix. 
 
RBC Investor Services Bank S.A. kommer att administrera utgivningen av fondandelar. 
Bekräftelser på bytet från Coeli Medel till Mix kommer att distribueras till alla andelsägare i 
Mix. 
 
Ytterligare information 
Information om fonden Mix finns i bifogat faktablad.  Information finns även på Coeli Asset 
Management AB:s hemsida, www.coeliam.se. Allt material kan även kostnadsfritt beställas 
och skickas per post. 
 
Andelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av fondens 
revisor gällande fusionen. Andelsägare som önskar ta del av yttrandet kan kontakta Coeli 
Asset Management AB. 
 
Andelsägare uppmanas att läsa det bifogade faktabladet för Coeli SICAV I – Mix. 
Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge andelsägarna information 
om fondens placeringsinriktning, avgifter, risker förknippade med innehav i fonden m.m. 
Ytterligare information avseende fusionen kan kostnadsfritt erhållas av Coeli Asset 
Management AB.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Lukas Lindkvist 
Verkställande Direktör 
Coeli Asset Management AB 
 
 
 


