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Information om andrade fondbestammelser 

Basta andelsagare! 

Lannebo Utdelningsfond tar ett utvecklingskliv och blir Lannebo Sverige Hi!lllbar. Fonden har sedan t idigare 
varit en sa kallad exkluderande fond, som inte investerar i branscherna: vapen, alkohol, spel, tobak, pornografi 
samt fossila branslen. I takt med ett tilltagande intresse for hallbarhet har efterfragan pa en fond med en tydlig 
hallbarhetsinriktning okat och darfor adderar vi nu ytterligare hallbarhetskriterier vid val av bolag till fonden. 
Lannebos samtliga fonder integrerar hallbarhet i investeringsbesluten men for Lannebo Sverige Hallbar far 
hallbarhet en mer avgorande roll. De exkluderande kriterierna som t idigare har funnits for fonden kommer att 
kvarsta. 

Lannebo Sverige Hall bar blir en fond for dig som tror pa aktiv forvaltning och viii ta del av aktiemarknadens 
utveckling i en fond dar hallbarhet ar avgorande vid val av bolag. 

Nar genomfors forandringarna? 
Forandringarna genomfors den 20 december 2018. Orn du inte vii i ha kvar ditt innehav i fonden, har du alltsa 
mer an 30 dagar pa dig att salja fonden innan de andrade fondbestammelserna borjar galla. Det utgar givetvis 
ingen forsaljningsavgift. Nedan beskriver vi de kommande andringarna narmare. 

Namnbyte och omvandling till vardepappersfond 
Fonden byter namn fran Lannebo Utdelningsfond t ill Lannebo Sverige Hall bar. Genom namnbytet tydliggors att 
fonden kommer att forvaltas utifran hallbarhetsrelaterade kriterier. 

Fonden omvandlas dessutom fran en specialfond till vardepappersfond. Som en foljd av att fonden blir en 
vardepappersfond upphor de undantag fran placeringsreglerna for vardepappersfonder som fonden tidigare 
haft. Aven vissa andra uppgifter i fondbestammelserna utgar till foljd av omvandlingen. Genom att fonden blir 
en vardepappersfond kommer den finnas tillganglig hos fler distributorer och vi far en mojlighet att lagga t ill 
fonden pa fler fondtorg. 

Placeringsinriktning 
Omstopningen av fonden innebar vissa andringar i fondbestammelsernas villkor om karaktar och 
placeringsinriktning. Forvaltningen av fonden kommer fortsatt att ha en geografisk inriktning mot Sverige, 
d.v.s. att hogst 10 procent att vardet av fondens placeringar i aktier och andra finansiella instrument far 
placeras med annan inriktning an mot Sverige. 

Fonden kommer att folja sarskilda kriterier i sina placeringar som syftar till att fonden utvecklas i en mer 
hall bar riktning. Fonden far inte investera i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som 
producerar och/eller distribuerar kontroversiella vapen. Fonden avstar aven fran att investera i bolag dar mer 
an 5 procent av bolagets omsattning kommer fran produktion och/eller distribution av varor och tjanster inom 
kategorierna tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi. Vidare ska fonden ha en restriktiv hallning till 
investeringar i bolag som utvinner fossi la branslen (kol, olja och gas). Dartill beaktar fonden sadana ytterl igare 
kriterier som beslutas av fondbolaget. 

Andelsklasser 
Den 3 januari 2018 andrades den svenska vardepappersmarknadslagstiftningen till foljd av EU:s uppdaterade 
regler om marknader for finansiella instrument (MiFID 2). De nya reglerna medfor att vissa av vara distributorer 
inte langre far ta emot och behalla ersattning fran Lannebo Fonder for fonddistribution, utan maste ta beta It 
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direkt av kunden. For att se till att vi kan fortsatta att samarbeta med alla vara distributbrer och sakerstalla att 
alla kunder aven i fortsattningen ska ha tillgang till vara fonder infor vi nya andelsklasser. Eftersom vi viii att sa 
manga som mbjligt ska fa tillgang till Lannebo Sverige Hallbar infor vi den har typen av andelsklasser (s.k. c
klasser) i denna fond. De nya andelsklasserna ar riktade mot distributbrer som tillhandahaller 
investeringsradgivning pa oberoende grund eller diskretionar portfoljforvaltning och som enligt de nya reglerna 
inte far ta emot och behalla distributionsersattning fran Lannebo Fonder. Du som ar kund till en distributor 
som paverkas av dessa forandringar kommer att bli kontaktad. Du som kund behaver inte gbra nagonting. 

Mbjlighet till icke utdelande andelsklasser infors for att ti llgodose de sparare som inte ar intresserade av att fa 
en utdelning. Detta paverkar inte befintliga andelsagare och forvaltningen berbrs inte av detta. Du som ar 
befintlig andelsagare kommer att placeras i en andelsklass som ger utdelning. Observera att utdelning endast 
tillfaller den fondandelsagare som var andelsagare i en utdelande andelsklass vid utgangen av fbregaende ar 
och som behaller hela sitt fondandelsinnehav under januari manad pafbljande ar. 

Avgifter 
Den nya avgiften kommer att vara 1,6 procent plus en forvaringsavgift om ea 0,02 procent per ar. Hbgsta 
avgift enligt fondbestammelserna ar 1,8 procent, inklusive forvaringsavgift som far uppga ti ll hbgst 0, 1 0 
procent per ar. 

Avgifterna i de nya riktade andelsklasserna ar lagre sa att distributbren i stallet kan ta betalt direkt av kunden 
utan att totalkostnaden for kunden ska bli for star. Detar den ordinarie fasta forvaltningsavgiften som utgar til l 
fondbolaget som ar nedsatt till halften, da den i dessa andelsklasser inte inkluderar distributionsersattning. 

Enklare handel 
Handel i fonden kommer kunna ske varje bankdag. 

Minsta sparbelopp sanks till 100 kronor. Detta galler Mde for furstagangsinsattningar och cfterfoljande 
sparande. Tidigare villkor i fondbestammelserna kraver ·100 000 kronor som minimibelopp vid en fbrsta 
insattning i fonden och 20 000 kronor darefter. 

6vrigt 
Mbjligheten att stanga fonden for kbp av nya fondandelar da fonden natt en viss storlek tas bort. 

Vissa redaktionella andringar och uppdateringar har gjorts i fondbestammelserna. 

Mer information presenteras pa lannebo.se. 

Tveka inte att kontakta oss om du har fragor redan nu pa info@lannebo.se eller 08-5622 5222. 

Med vanliga halsningar 
Lannebo Fonder 

~~'-e~~;JL---
Daniel Sundqvist I 
Marknadschef 

Historisk avkastning ar ingen garanti for framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan bade bka och 
minska i varde och det ar inte sakert att du far tillbaka he/a det insatta kapitalet. Fondens varde kan variera kraftigt 
pa grund av dess sammansattning och de fbrvaltningsmetoder fondbolaget anvander sig av. 

Faktablad och informationsbroschyr: Fondens faktablad och informationsbroschyr finns att ti llga pa 
www.lannebo.se - dessa kan aven rekvireras fran var kundservice via telefon 08-5622 5222. 
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