
 

 

          19. juni 2018 

 
Information till andelsägarna om avveckling av SKAGEN Krona 
1. Bakgrund 

SKAGEN AS (SKAGEN) förvaltar den norskregistrerade penningmarknadsfonden SKAGEN Krona. 

SKAGEN Krona investerar i räntebärande omsättningsbara värdepapper och/eller penningmarknadsinstrument 
utställda eller garanterade av svenska staten, kommuner, finansinstitut eller andra företag. 

Styrelsen i SKAGEN beslöt den 13 maj 2018 att avveckla SKAGEN Krona. 

Den norska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, godkände avvecklingen den 19. juni 2018.  

 

2. Bakgrund till avvecklingen 

SKAGEN Krona etablerades för att kunna erbjuda en penningmarknadsfond med SEK som basvaluta till den svenska 
marknaden.  

SKAGEN ingår nu i Storebrandgruppen och efter strategidiskussioner inom företagsgruppen om vilka 
investeringsmandat som gruppen som helhet skall erbjuda på räntesidan är slutsatsen att SKAGEN Krona inte är 
tillräckligt attraktiv med tanke på dagens ränteläge och detta förväntas inte ändra sig de närmaste åren.  

Det finns därmed inte affärsmässiga - eller strategiska skäl till att fortsätta förvaltningen av SKAGEN Krona. 

 

3. Vad betyder det här för mig som andelsägare? 

SKAGEN Krona är nu stängd för teckning och inlösen i enlighet med processen som regleras i den norska 
fondlagstiftningen ”Verdipapirfondloven”. Processen för avvecklingen av en norskregistrerad fond skiljer sig alltså från 
den svenska metoden för avveckling av fonder. 

Fondens egendom kommer nu att säljas och en slutkurs kommer beräknas vilken ligger till grund för slutavräkningen 
till andelsägarna. Avvecklingen utlöser kapitalvinstbeskattning. 

Du som andelsägare behöver inte göra något aktivt. Slutavräkningen beräknas utbetalas inom 7 dagar från datering 
av detta brev. 

Avvecklingen av SKAGEN Krona kommer inte medföra att andelsägare eller fonden belastas några kostnader. 

Slutavräkningen skall revideras av en oberoende revisor som också skall bekräfta att inga kostnader för avvecklingen 
belastas andelsägarna. Denna bekräftelse kommer att finnas tillgänglig för andelsägarna genom att kontakta 
legal@skagenfondene.no. 

För de andelsägare som inte registrerat sitt bankkonto hos SKAGEN eller ej genomgått kundkännedomsprocess 
kommer slutavräkningen reinvesteras i andelar i räntefonden SKAGEN Avkastning. Du kommer bli kontaktad av 
SKAGEN om detta gäller dig. Berörda andelsägare kan sedan välja om de vill behålla andelarna i SKAGEN 
Avkastning eller inlösa dessa. 

* * * 

Om du har några frågor om avvecklingsprocessen är du välkommen att kontakta vår juridiska avdelning på 
legal@skagenfondene.no.  

 

Med vänliga hälsningar 
Per Wennberg 
VD SKAGEN Fonder Sverige 
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