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Underrättelse om ändrade fondbestämmelser 
och sänkt förvaltningsavgift för 
Länsförsäkringar Företagsobligation Norden 
Den 16 september 2019 ändras Länsförsäkringar Företagsobligation Nordens fondbestämmelser. Fonden 
byter i och med detta namn till Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation samt sänker 
förvaltningsavgiften från 0,8 procent till 0,65 procent. Övriga ändringar kan du läsa om nedan. 

Vi ser över och anpassar vårt fondutbud löpande. För att framöver kunna erbjuda våra kunder attraktiva 
räntefonder med en tydlig hållbarhetsinriktning ser vi att vi behöver anpassa vårt utbud av räntefonder, 
vilket är anledningen till att dessa ändringar genförts. 

Fondbestämmelserna finns tillgängliga i sin helhet på lansforsakringar.se. 

Ändring av § 1 
Fonden ändrar namn till Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation och andelsklasserna tas bort. 

Ändring av § 4 
Beskrivningen av fonden ändras till följande: ”Fonden är en aktiv förvaltad räntefond som huvudsakligen 
placerar i företagsobligationer. Fondens målsättning är att överträffa fondens jämförelseindex. Uppgift om 
gällande jämförelseindex framkommer av fondens faktablad. Uppgift om lämplig placeringshorisont 
framkommer av fondens informationsbroschyr”. 

Ändring av §5 
Fondens placeringsinriktning ändras till följande: ”Fondens medel får placeras i ränterelaterade överlåtbara 
värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, på konto i kreditinstitut och upp till 10 procent 
av fondförmögenheten i fondandelar. Underliggande tillgångar i derivatinstrument utgörs av eller hänför sig 
till tillgång som avses i 5 kap. 12 § första stycket LVF. 

Fonden ska placera minst 90 procent av fondförmögenheten i företagsobligationer. 

Fondens tillgångar ska ha en genomsnittlig duration på 0 till 6 år. 

Fonden ska följa fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Kriterierna är baserade på internationella 
normer och riktlinjer för mänskliga rättigheter, socialt ansvar, arbetsrätt, miljö och korruption samt sådana 
kriterier som beslutas av fondbolaget. Fonden tillämpar en modell där hållbarhetsfaktorer integreras i kredit 
analysen avseende företagsobligationer med fokus på att välja emittenter som enligt fondbolagets bedömning 
har en genomtänkt styrning och riskhantering inom hållbarhetsområdet. Det finns en strävan att investera i 
gröna obligationer eller andra instrument för finansiering av social nytta, i de fall sådan investering bedöms 
vara i fondandelsägarnas intresse vad avser kapitaltillväxt. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot inter 
nationella konventioner. Fonden investerar inte heller i bolag som producerar vapen eller tobak. Fonden avstår 
vidare från att investera i räntebärande värdepapper som kan bidra till att finansiera verksamhet inom utvinning 
av eller produktion av el från fossila bränslen.” 
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Ändring av § 6 
Ändras med anledning av att fonden kan handla med fondandelar till följande: ”Fondens köp och försäljning av fondandelar 
kan ske direkt med respektive förvaltande fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag eller AIFförvaltare. Köp och 
försäljning av andra finansiella instrument samt börsnoterade fonder (s.k. ETF: er) kan ske på en reglerad marknad inom EES 
eller mot svarande marknad utanför EES, på annan marknad, inom eller utanför EES, som är reglerad och öppen för 
allmänheten samt på MTF: er eller liknande marknadsplatser.” 

Ändring av § 7 
Fondens särskilda placering ändras till följande: ”Fonden kan göra placeringar i sådana överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF. 

Fondens medel får placeras i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Fonden kan använda sådana derivat 
instrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF, så kallat OTCderivat. 

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) 
om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. 

Fonden har tillstånd av Finansinspektionen att placera i sådana obligationer och andra skuldförbindelser som anges i 
5 kap. 8 § LVF. Skuldförbindelserna måste komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma 
emission får inte överstiga 30 procent av fondens värde. 

Fondens medel får placeras till mer än 35 procent av fondens värde i sådana obligationer och andra skuldförbindelser som 
anges i 5 kap. 8 § LVF under förutsättning att det är svenska staten eller svenska kommuner som är emittenter eller 
garanterar skuldförbindelserna som avses att placeras i.” 

Ändring av § 8 
Ändras på grund av att andelsklasser tas bort. 

Ändring av § 11 
Ändras på grund av att andelsklasser tas bort. ”Fondens högsta fasta förvaltningsavgift är 1,1 procent per år av fondens 
värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Courtage 
vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. För ytterligare information, se fondens 
informationsbroschyr. 

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. 

 
Med vänlig hälsning 

Länsförsäkringar Fondförvaltning 
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