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Vi ändrar fondbestämmelserna för 
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv 
 
Den 29 maj 2018 ändrade Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för Länsförsäkringar 
Tillväxtmarknad Aktiv, nedan fonden.  
 
Du som sparar i fonden behöver inte vidta några åtgärder på grund av detta utan detta brev är endast för 
information. Fondens förvaltningsavgift och risknivå kommer att vara densamma som tidigare. Du hittar de nya 
fondbestämmelserna på vår webbplats lansforsakringar.se/fonder. 
 
Ändringar 
Vi strävar efter att hela tiden erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder och anpassar vårt fondsortiment 
kontinuerligt. Den mest väsentliga förändringen är att fonden ändrar sin bryttid för inlösen (andelsägares 
försäljning) och försäljning (andelsägares köp) av fondandelar. Anledningen till förändringen är en anpassning till 
de öppettider som gäller på de marknader som fonden handlar i. Skrivelse om fondens karaktär och målsättning 
samt placeringsinriktning har även justerats. Några mindre förändringar som förklaras nedan har även gjorts. 
 
§ 4: Beskrivning av fondens karaktär och målsättning har ändrats enligt följande: 
 
Tidigare skrivning: 
”Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag i utvecklingsländer som 
bedöms befinnas i stark tillväxt. Fondens målsättning är att med en god riskspridning på lång sikt uppnå en 
värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.” 
 
Nuvarande skrivning: 
”Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i företag i utvecklingsländer som 
bedöms befinnas i stark tillväxt. Fondens mål är överträffa genomsnittet av värdeutvecklingen på de 
tillväxtmarknader som fonden vid var tid placerar på. Med tillväxtmarknader avses främst, men inte uteslutande, 
Asien, Afrika, Latinamerika, Mellanöstern, Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum.  
 
Av fondens informationsbroschyr framkommer vilka tillväxmarknader som fonden för närvarande placerar på och 
vars genomsnittliga värdeutveckling fonden har som målsättning att överträffa.” 
 
§ 5, 3 st. Följande stycke har lagts till i syfte att förtydliga förvaltningsstrategin:  
”Fonden väljer aktivt ut innehav som bedöms vara undervärderade och ge bäst värdetillväxt för andelsägarna. 
Förvaltningsstrategin är analysdriven.” 
 
§ 8: Tillägg av värderingsmetod för sk. OTC-derivat (derivat som handlas direkt mellan två parter utan att gå via en 
reglerad marknadsplats, t.ex. en börs). 
 
     Fortsättning på nästa sida 
 
 
 



§ 9, 2 st: Fondens bestämmelser avseende bryttid för försäljning och inlösen av fondandelar har ändrats. En 
begäran om försäljning och inlösen som inkommer senast 15.00 på en bankdag verkställs så snart som möjligt. I 
regel nästkommande bankdag. Inkommer begäran senare än så verkställs begäran om försäljning eller inlösen 
bankdag efter nästkommande bankdag. 
 
Då fonden inte handlar på Nasdaq OMX har skrivelse om handel då Nasdaq OMX stänger klockan 13.00 tagits bort. 
 
Vi vill samtidigt passa på att upplysa om att för sparande i fonden via IPS och ISK i Länsförsäkringar Bank är 
bryttiden kl. 13.00. Vid tidigare stängning av börsen är bryttiden kl. 10:00. 
 
§ 16: Ändras för att anpassas efter nya regler för förvaringsinstitutets ansvar. 
 
Inlösen av fondandelar kostnadsfritt  
Du har rätt att lösa in dina fondadelar kostnadsfritt både före och efter att de ändrade fondbestämmelserna börjar 
tillämpas.  
 
Frågor  
Om har frågor om förändringen, kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Mer information om våra fonder hittar 
du på vår webbplats lansforsakringar.se/fonder. 
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