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Vi har ändrat fondbestämmelserna för 
Länsförsäkringar Kort Räntefond  
 
Fondbestämmelserna för Länsförsäkringar Kort Räntefond, nedan fonden, har ändrats. Du som sparar i fonden 
behöver inte göra något på grund av detta. De nya fondbestämmelserna hittar du på vår webbplats 
lansforsakringar.se/fonder. 
 
Ändring av § 4 
Beskrivningen av fondens karaktär har ändrats enligt följande. ”Fonden är en räntefond och har som inriktning att 
främst placera i ränterelaterade tillgångar på den svenska räntemarknaden. 
 
Den ändrade beskrivningen av fondens karaktär har som syfte att förtydliga fondens placeringsinriktning. 
 
Ändring av § 5  
Fondens placeringsinriktning har ändrats enligt följande. ”Fonden har en inriktning som innebär att fondens 
tillgångar främst ska placeras i svenska ränterelaterade överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument, så att fondens tillgångar får en genomsnittlig duration på högst 1 år. 
 
Skälet till förändringen är att öka fondens möjligheter att erhålla en högre avkastning. Förändringen innebär en 
större flexibilitet gällande fondens kreditrisk.  
 
Ändring av § 7 
Fondens placeringsmöjlighet har ändrats enligt följande. ”Fonden kan göra placeringar i sådana ränterelaterade 
överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF. ” 
 
Skälet till förändringen är att möjliggöra för fonden att investera i tillgångsslag som inte är börsnoterade.  
 
Ändring av § 9 
Begäran om försäljning och inlösen verkställs omedelbart som huvudregel, annars så snart som möjligt. Det 
innebär att begäran om försäljning och inlösen som inkommit senast klockan 15.00 hela bankdagar, eller före 
klockan 12:00 de dagar som NASDAQ OMX stänger klockan 13:00, verkställs i regel samma dag. För det fall 
begäran om försäljning och inlösen inkommit samma dag, men efter ovan angivna tidpunkter, verkställs sådan 
begäran i regel nästkommande bankdag. 
 
Ändring § 16 
Bestämmelsen som reglerar ansvarsbegränsning för förvaringsinstitutet och fondbolaget har ändrats med 
anledning av ändrade lagregler. Det innebär att det tydligare framgår vilka ansvarsbegränsningar som gäller för 
fondbolaget och förvaringsinstitutet vid förvaltningen av fonden.  
 
Frågor 
Vill du ställa frågor om förändringen är du välkommen att kontakta ditt lokala länsförsäkringsbolag. Mer 
information om våra fonder hittar du på lansforsakringar.se/fonder. 
 
Med vänlig hälsning 
Länsförsäkringar Fondförvaltning  


