Stockholm, den 11 januari 2019

Underrättelse om ändrade fondbestämmelser och överlåtelse av
förvaltning
Bästa andelsägare!
Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder ABs verksamhet av Aktiespararna. Cicero Fonder
ser detta som ett sätt att bredda sin verksamhet och tror på att framtiden finns i både aktivt
förvaltade fonder och indexfonder. Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige
kompletterar deras befintliga fondutbud på ett mycket bra sätt. Aktiespararna och Cicero Fonder
inleder även ett framtida samarbete, och för dig som kund och andelsägare innebär överlåtelsen inga
större förändringar.
Överlåtelse av förvaltning
Med anledning av förvärvet kommer Cicero Fonder AB även ta över förvaltningen av fonderna
Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige. Aktieinvest Fonder AB har därför
sökt, och erhållit tillstånd från Finansinspektionen, att överlåta förvaltningen av nämnda fonder till
Cicero Fonder AB.
Överlåtelsen kommer verkställas den 20 februari 2019. Cicero Fonder AB övertar vid detta datum
även ansvaret för förvaltningen av fonderna samt att föra andelsägarregistren för bägge fonderna.
Finansinspektionens beslut om överlåtelse av fonderna kan du beställa kostnadsfritt från Cicero
Fonder AB eller hämta på www.cicerofonder.se
Ändring av fondbestämmelser
I och med överlåtelsen av fonderna kommer fondbestämmelserna för Aktiespararna
Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige att ändras. De nya fondbestämmelserna träder
ikraft den 20 februari 2019.
Ändringarna är endast till följd av att förvaltningen av fonderna överlåts till Cicero Fonder AB.
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Ändringar av fondbestämmelserna avser följande:
§ 1 - Cicero Fonder AB företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar över den
egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur fonden istället för Aktieinvest
Fonder AB.
§ 2 - Cicero Fonder AB blir ny förvaltare av fonderna.
§ 4 - ”Fonden tar ett aktivt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning”, är borttaget och
ersätts av ett fristående samarbetsavtal mellan Aktiespararna och Cicero Fonder AB.
§ 9 - Fondandelar kommer nu endast kunna köpas och lösas in via Cicero Fonder AB eller via annan
extern distributör.
Vill du ta del av de nya fondbestämmelserna så finns de att tillgå på www.aktieinvestfonder.se eller
www.cicerofonder.se och kan även beställas kostnadsfritt hos Cicero Fonder AB.
Vad innebär ändringen av fondbestämmelserna och överlåtelsen för dig som andelsägare?
Det kommer inte att vara någon större skillnad för dig som andelsägare.
Nuvarande fondförvaltare, Tomas Eriksson, kommer fortsätta förvalta fonderna, förvaltningsavgiften
kommer fortfarande vara 0,3 % och placeringsinriktningen i fonderna kommer inte heller att ändras.
Dessutom kommer fonderna även fortsättningsvis att ge fullmakt till Aktiespararna att rösta på
bolagsstämmorna i enlighet med Aktiespararnas policy för ägarstyrning.
Som andelsägare behöver du inte vidta någon åtgärd med anledning av ändringen av
fondbestämmelserna och överlåtelsen. Du kan fortsätta att köpa och sälja fondandelar på samma
sätt som tidigare.
Du har dock som andelsägare rätt att, under minst 30 dagar från denna underrättelse, få dina
fondandelar inlösta innan de nya fondbestämmelserna börjar tillämpas, utan att andra avgifter tas ut
än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen.
Några frågor?
Om du vill ha mer information eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på
Aktieinvest Fonder AB eller Cicero Fonder AB. Kontaktuppgifterna hittar du nedan.
Tack för att du har valt att spara i Aktiespararna Direktavkastning eller Aktiespararna Topp Sverige!
Med vänliga hälsningar,
Tomas Eriksson
Verkställande direktör
Aktieinvest Fonder AB

Jennie Edqvist
Verkställande direktör
Cicero Fonder AB

Kontaktinformation:
Aktieinvest Fonder AB
Telefon: +46 (0)8 50 65 16 00
E-post: info@aktieinvestfonder.se

Cicero Fonder AB
Telefon: +46 (0)8 440 13 80
E-post: backoffice@cicerofonder.se

2 (2)

