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Bäste andelsägare,  
 
  
Alfred Berg Fonder AB informerar härmed om ändring av fondbestämmelser  
  
Alfred Berg Fonder AB, organisationsnummer 556767-5656, vill härmed informera om att 
Finansinspektionen godkänt ändringar i fondbestämmelserna för värdepappersfonden Alfred Berg 
Penningmarknadsfond Hållbar. De väsentligaste ändringarna beskrivs närmare nedan. Övriga 
ändringar av fondbestämmelserna är enbart av förtydligande karaktär. Ändringarna av 
fondbestämmelserna träder i kraft den 17 sept 2018.   
 

Nytt namn 

Fonden ändrar namn från Alfred Berg Penningmarknadsfond Hållbar till Alfred Berg Korträntefond 
Hållbar. 

 
Fondens karaktär 
Förtydligande har gjorts vad avser vilket geografiskt område fonden får investera i. Det tidigare 
begreppet ”svenska räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument” har förtydligats 
med innebörden att investeringar får ske i överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument utgivna av emittenter i Norden och EES samt att samtliga investeringar 
ska vara utgivna i svenska kronor.  
 
Marknadsplatser 
Fonden ges tillåtelse att placera sina medel på marknader inom EES från att tidigare ha varit 
begränsat till Sverige. Förändringen görs mot bakgrund av att handeln för värdepapper blivit alltmer 
splittrad och i syfte att kunna uppnå bästa orderutförande för fondens räkning. 
 
Fondens placeringsinriktning 
Mot bakgrund av att Standard & Poor utfärdar kreditbetyg på en större andel emittenter än Nordisk 
Rating har Standard & Poor av fondbolaget ansetts vara en bättre referens. Förändringen medför 
dock inte några ändringar vad avser fondens investeringar utan samma krav på emittenternas 
kreditvärdighet gäller även fortsatt.  
 
Vad innebär det för dig som andelsägare?  

Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av de ovan nämnda ändringarna av 
fondbestämmelserna. Informationsbroschyr med de nya fondbestämmelserna finns tillgängliga på 
www.alfredberg.se och kan även beställas kostnadsfritt från Alfred Bergs kundtjänst. 
 

***** 
Kontakta gärna oss på 08-5623 4700 om du har några frågor.  
 
Med vänlig hälsning 
  
 
Jörgen Jonsson 
VD Alfred Berg Fonder AB 
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