
 
 

 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Vision. 

 

Vi byter namn på Lannebo Vision till Lannebo Teknik i syfte att ge fonden ett mer distinkt namn som 

bättre fångar fondens karaktär och placeringsinriktning samt tydliggör att fonden investerar i bolag med 

teknikdriven tillväxt.  

 

I stället för att beskriva fondens placeringsinriktning genom en uppräkning av berörda branscher, 

tydliggörs nu att fonden är inriktad mot teknikbolag som kan vara verksamma inom lika branscher. Idag 

ska fonden enligt fondbestämmelserna ha en betoning på USA. I de nya fondbestämmelserna tar vi bort 

denna begränsning. Även om USA är en mycket central marknad för placeringar i teknikbolag kan detta 

förändra sig i takt med att det sker omvärldsförändringar och vi anser att det är bättre med en större 

flexibilitet. 

 

Vi gör även en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad 

och uppgår till 1,7 procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 1,62 procent 

per år. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. 

Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

Vi lägger till två nya valutaandelsklasser (NOK och DKK) till i förteckningen över fondens andelsklasser i 

syfte att underlätta vår satsning på den nordiska marknaden. 

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019. Mer information presenteras i slutet av september 

2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 



 
 
Marknadschef 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

 

Faktablad och informationsbroschyr: Fondens faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på 

www.lannebo.se – dessa kan även rekvireras från vår kundtjänst via telefon 08-5622 5222.   

  



 
 

 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Småbolag. 

 

Vi ser över utbudet av andelsklasser och lägger till två nya valutaandelsklasser (NOK och DKK) i 

förteckningen över fondens andelsklasser i syfte att underlätta vår satsning på den nordiska 

marknaden. 

 

Vi gör även en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad 

och uppgår till 1,7 procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 1,62 procent 

per år. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. 

Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

För andelsklasserna som är riktade mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på 

oberoende grund eller diskretionär portföljförvaltning och som inte får ta emot och behålla 

distributionsersättning från Lannebo, höjs den högsta möjliga avgiften från 0,85 procent till 0,9 procent 

per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 0,82 procent per år.  

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019, vilket innebär att du har möjlighet att lösa in dina 

andelar under minst 30 dagar. Självfallet utgår ingen inlösenavgift.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Mer information presenteras i slutet av september 2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 

 



 
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

 

Faktablad och informationsbroschyr: Fondens faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på 

www.lannebo.se – dessa kan även rekvireras från vår kundtjänst via telefon 08-5622 5222.  

  



 
 
 

Stockholm den 23 09 2019 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Likviditetsfond. 

 

Vi gör en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad och 

uppgår till 0,4 procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 0,22 procent per 

år. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. 

Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

För andelsklasserna som är riktade mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på 

oberoende grund eller diskretionär portföljförvaltning och som inte får ta emot och behålla 

distributionsersättning från Lannebo, är den högsta möjliga avgiften oförändrad och uppgår till 0,2 

procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 0,12 procent per år.  

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019. Mer information presenteras i slutet av september 

2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

 

 

 

 



 
 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Småbolag Select. 

Vi gör en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad och 

uppgår till 1,1 procent per år plus eventuell rörlig avgift. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 

procent till 0,72 procent per år plus eventuell rörlig avgift. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets 

kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019. Mer information presenteras i slutet av september 

2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

  



 
 
 

 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Mixfond. 

 

Vi gör en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad och 

uppgår till 1,7 procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 1,62 procent per 

år. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. 

Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019. Mer information presenteras i slutet av september 

2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

  



 
 
 

 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Sverige Plus. 

 

Vi ser över utbudet av andelsklasser och lägger till två nya valutaandelsklasser (NOK och DKK) i 

förteckningen över fondens andelsklasser i syfte att underlätta vår satsning på den nordiska 

marknaden. 

 

Vi gör även en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad 

och uppgår till 1,1 procent per år plus eventuell rörlig avgift. Den avgift som belastar fonden ökar med 

0,02 procent till 1,12 procent per år plus eventuellt rörlig avgift. Höjningen är driven av 

förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. Möjligheten att ta ut en 

inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

För andelsklasserna som är riktade mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på 

oberoende grund eller diskretionär portföljförvaltning och som inte får ta emot och behålla 

distributionsersättning från Lannebo, höjs den högsta möjliga avgiften från 0,55 procent till 0,6 procent 

per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 0,52 procent per år.  

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019, vilket innebär att du har möjlighet att lösa in dina 

andelar under minst 30 dagar. Självfallet utgår ingen inlösenavgift.  

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Mer information presenteras i slutet av september 2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 



 
 
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 

värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

 

  



 
 

Stockholm den 23 09 2019 

 

Information om ändrade fondbestämmelser 

 

Bästa andelsägare! 

 

Lannebo ändrar fondbestämmelserna för Lannebo Sverige. 

 

Vi ser över utbudet av andelsklasser och lägger till två nya valutaandelsklasser (NOK och DKK) i 

förteckningen över fondens andelsklasser i syfte att underlätta vår satsning på den nordiska 

marknaden. 

 

Vi gör även en mindre översyn av fondens avgiftsstruktur. Den högsta möjliga avgiften är oförändrad 

och uppgår till 1,7 procent per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 1,62 procent 

per år. Höjningen är driven av förvaringsinstitutets kostnader för förvaringen av fondens tillgångar. 

Möjligheten att ta ut en inlösenavgift i fonden tas bort. 

 

För andelsklasserna som är riktade mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på 

oberoende grund eller diskretionär portföljförvaltning och som inte får ta emot och behålla 

distributionsersättning från Lannebo, höjs den högsta möjliga avgiften från 0,85 procent till 0,9 procent 

per år. Den avgift som belastar fonden ökar med 0,02 procent till 0,82 procent per år.  

 

Förändringarna genomförs den 1 november 2019, vilket innebär att du har möjlighet att lösa in dina 

andelar under minst 30 dagar. Självfallet utgår ingen inlösenavgift.  

 

Vissa redaktionella ändringar och uppdateringar har gjorts i fondbestämmelserna.  

 

Du som kund behöver inte göra någonting. 

 

Mer information presenteras i slutet av september 2019 på lannebo.se. 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Lannebo Fonder 

 

 

 

Daniel Sundqvist 

Marknadschef 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan 

både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens 



 
 
värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget 

använder sig av. 

 


