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Länsförsäkringar Sparmål 2010 fusioneras med 
Länsförsäkringar Sparmål 2015 
 

Den 13 september 2018 kommer Länsförsäkringar Sparmål 2010, nedan Sparmål och 
Länsförsäkringar Sparmål 2015, nedan Sparmål 2015, att slås samman (fusioneras via absorption). 
Det innebär att Sparmål 2010 kommer att gå upp i Sparmål 2015 och därefter inte finnas kvar.  

Du som sparar i Sparmål 2010 kommer att få nya andelar i Sparmål 2015 till motsvarande värde 
som de gamla andelarna hade. Du har möjlighet att kostnadsfritt lösa in dina fondandelar i 
Sparmål 2010 till och med den 5 september 2018, om du inte vill att dina fondandelar ska ingå i 
sammanslagningen. 

Bakgrund  
I vår strävan att hela tiden erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder genomför vi 
förändringar i vårt fondsortiment. Fonderna Sparmål 2010 och Sparmål 2015 är 
generationsfonder och placerar initialt 100 procent i aktier. För att varje år trappas 
successivt aktieandelen ner ju närmare måldatumet fonderna kommer. I Sparmål 2010 
och Sparmål 2015 har måldatumet passerats, vilket innebär att innehaven i fonderna är 
identiska. Sparmål 2010 kommer därför att slås samman med Sparmål 2015.  

Tidplan för fusionen  
 

1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 12 juni 2018. 
 

2. Från och med den 6 augusti 2018 finns information på vår hemsida. 
 

3. Sista dagen som andelsägare i Sparmål 2010 kan sälja sina fondandelar är den  
5 september klockan 15:00. För andelsägare som sparar via ISK eller IPS gäller 
samma datum klockan 13.00 
 

4. Sparmål 2010 är stängd för handel mellan den 6-12 september 2018. 
 

5. Den 12 september 2018 är avstämningsdag för beräknande av utbytesförhållande. Det är 
den dagen som utgör grund för hur många fondandelar som fondandelsägarna i Sparmål 
2010 får i Sparmål 2015. 
 

6. Den 13 september 2018 fusioneras Sparmål 2010 med Sparmål 2015 och Sparmål 2010. 
Fondandelsägare i Sparmål 2010 får nya fondandelar i Sparmål 2015. 
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Så påverkar fusionen dig  
 

Placeringsinriktning 
Sparmål 2010 och Sparmål 2015 är generations-
fonder. Initialt placerar fonderna 100 procent i aktier, 
för att varje år successivt trappa ned till en lägre 
aktieandel ju närmare måldatumet fonden kommer. I 
fonderna Sparmål 2010 och Sparmål 2015 är 
måldatumet passerat vilket innebär att innehaven i 
båda fonderna är identiska. För mer information se 
fondernas informationsbroschyr som finns på 
www.lansforsakringar.se.  

Fortsatt regelbunden rapportering 
Det finns inga skillnader i rättigheten att få del av 
regelbunden rapportering efter det att fusionen 
genomförts.  
 
Läs faktabladet 
Vi vill poängtera vikten av att läsa det bifogade 
faktabladet för Sparmål 2015. 
 
Förvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiften för Sparmål 2010 och Sparmål 
2015 är 0,5 procent och den högsta 
förvaltningsavgiften som Länsförsäkringar får ta är 
högst 1,8 procent per år. 
 
Resultatbaserad avgiftsmodell 
Ingen av fonderna tillämpar en resultatbaserad 
avgiftsmodell. 
 
Upplupna intäkter/Utspädning  
Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske 
till marknadsvärde enligt de redovisnings- och 
värderingsprinciper som fonderna tillämpar. 
Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas 
och redovisas i enlighet med de redovisningsregler 
som fonderna tillämpar. Sammanslagningen bedöms 
inte leda till någon utspädningseffekt på förvaltnings-
resultatet i Sparmål 2015.

 

Skattekonsekvens 
Fusionen leder inte till några skattemässiga 
konsekvenser för dig som är andelsägare i Sparmål 
2010. Se dock ”Dina rättigheter som andelsägare” 
andra stycket nedan. 
 
Risknivå 
Sparmål 2010 och Sparmål 2015 har riksnivå fyra på 
en sjugradig skala (per den 16 maj 2018).  
 
Dina rättigheter som fondandelsägare 
Som fondandelsägare har du särskilda rättigheter i 
samband med fusionen. Du har rätt att få dina 
fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan 
att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar 
kostnaderna för att avveckla värdepapper med 
anledning av begärd inlösen. I stället för inlösen av 
fondandelarna får kan du byta dessa mot andelar i en 
annan värdepappersfond som förvaltas av 
Länsförsäkringar. Det kan komma att få 
skattemässiga konsekvenser då det innebär att dina 
andelar i Sparmål 2010 säljs först och för likviden 
köps det nya andelar i angiven fond.  
 
Begäran om inlösen eller utbyte av fondandelar ska 
göras senast den 5 september 2018 klockan 15:00. 
För sparande via ISK eller IPS gäller samma datum 
klockan 13.00.  
 
Du kan ta del av vår externa revisors yttrande 
gällande vår fusionsplan. Om du vill ställa frågor om 
fusionen eller ta del av yttrandet kontaktar du ditt 
länsförsäkringbolag.  
 
 

 
 
 

Information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se. 
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Information till dig som sparar i  
Länsförsäkringar Sparmål 2015 
 

 

Länsförsäkringar Sparmål 2010 fusioneras med 
Länsförsäkringar Sparmål 2015 
 

Den 13 september 2018 kommer Länsförsäkringar Sparmål 2010, nedan Sparmål 2010 och 
Länsförsäkringar Sparmål 2015, nedan Sparmål 2015, att slås samman (fusioneras via 
absorption). Det innebär att Sparmål 2010 kommer att gå upp i Sparmål 2015 och därefter inte 
finnas kvar.  

Du som sparar i Sparmål 2015 behöver inte göra något på grund av detta. Sparare i Sparmål 
2010 kommer att få särskild information. 

Bakgrund  
I vår strävan att hela tiden erbjuda bästa möjliga förvaltning till våra kunder genomför 
vi förändringar i vårt fondsortiment. Fonderna Sparmål 2010 och Sparmål 2015 är 
generationsfonder och placerar initialt 100 procent i aktier. För att varje år trappas 
successivt aktieandelen ner ju närmare måldatumet fonderna kommer. I Sparmål 2010 
och Sparmål 2015 har måldatumet passerats, vilket innebär att innehaven i fonderna 
är identiska. Sparmål 2010 kommer därför att slås samman med Sparmål 2015.  

Tidplan för fusionen  
 

1. Finansinspektionen lämnade tillstånd till fusionen den 12 juni 2018. 
 

2. Från den 6 augusti 2018 finns information på vår hemsida. 
 

3. Sista dagen som andelsägare i Sparmål 2015 kan byta sina andelar är den 
11 september 2018 klockan 15.00. För andelsägare som sparar via ISK eller  
IPS gäller samma datum klockan 13.00.  
 

4. Sparmål 2015 är stängd för handel den 12 september 2018.  
 

5. Den 13 september 2018 fusioneras Sparmål 2010 med Sparmål 2015. 
Fondandelsägare i Sparmål 2010 får nya fondandelar i Sparmål 2015.  
 

6. Efter den 13 september är handel åter möjlig i Sparmål 2015.   
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Så påverkar fusionen dig  
 
Efter sammanslagningen kommer Sparmål 
2010 att upplösas. Spararna i Sparmål 2010 
kommer att få nya andelar i Sparmål 2015. 
Sammanslagningens påverkan för dig som är 
andelsägare i Sparmål 2015 blir liten på grund 
av att Sparmål 2010s tillgångar är identiska 
Sparmål 2015s tillgångar.   

Förvaltningsavgift 
Den gällande förvaltningsavgiften i Sparmål 
2010 och Sparmål 2015 är 0,5 procent och 
högsta möjliga förvaltningsavgift är 1,8 procent.  

Upplupna intäkter/Utspädning  
Värdering av tillgångar och skulder kommer att 
ske 
till marknadsvärde enligt de redovisnings- och 
värderingsprinciper som fonderna tillämpar. 
Fondbestämmelserna i Sparmål 2015 kommer 
inte ändras. Fonden kommer att vara stängd för 
handel dagen innan sammanslagningen 
genomförs. Eventuella upplupna intäkter kommer 
att beräknas och redovisas i enlighet med de 
redovisningsregler som fonderna tillämpar. 
Sammanslagningen bedöms inte leda till någon 
utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i 
Sparmål 2015.  
Förändringarna medför inga skattepåföljder 
(kapitalvinst eller kapitalförlust).  

Dina rättigheter som fondandelsägare 
Som fondandelsägare har du särskilda 
rättigheter i samband med fusionen. Du har rätt 
att få dina fondandelar inlösta innan fusionen 
genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad 
som motsvarar kostnaderna för att avveckla 
värdepapper med anledning av begärd inlösen. 
I stället för inlösen av fondandelarna kan du 
byta dessa mot andelar i en annan 
värdepappersfond som förvaltas av 
Länsförsäkringar Fondförvaltning. Det kan 
komma att få skattemässiga konsekvenser då 
det innebär att dina andelar i Sparmål 2015 
säljs först och för likviden köps det nya andelar i 
angiven fond.  

Begäran om utbyte av fondandelar ska göras 
senast den 11 september 2018 klockan 
15:00. För sparande via ISK eller IPS gäller 
samma datum klockan 13.00.  
 
Länsförsäkringar Fondförvaltning inte tar ut 
avgifter i samband med inlösen (försäljning) 
vilket innebär att det inte blir någon skillnad mot 
de rutiner som tillämpas normalt vid försäljning. 

Du kan ta del av vår externa revisors yttrande 
gällande vår fusionsplan. Om du vill ställa 
frågor om fusionen eller ta del av yttrandet 
kontaktar du ditt länsförsäkringsbolag.  

 
 
 

 
Information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se. 
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