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Information till dig som sparar i fonden Atlant Precious A 

Atlant Fonder AB (”Bolaget”) informerar genom detta brev dig som fondandelsägare i Atlant Precious A (ISIN 

SE0008015077) om sammanslagning av andelsklasser och ändrade fondbestämmelser enligt nedan. 

Ändringarna som är av väsentlig betydelse för andelsägarna kommer att behandlas först. Därutöver har 

språkliga förändringar i fondbestämmelserna gjorts, vilka redogörs för i slutet. 

1. Sammanslagning av andelsklasser 

Bolaget kommer att slå samman andelsklasserna (A och B) i fonden. Fonden kommer inte att ha några 

andelsklasser. Sammanslagningen innebär att andelsägare i andelsklass B erhåller nya andelar i fonden baserat 

på ett utbytesförhållande mellan andelsklass A och B som fastställs den 24 juni 2021. För dig som andelsägare i 

andelsklass A har detta ingen påverkan varken på värdet av dina fondandelar eller din rätt till egendomen i 

fonden.  

2. Ändrade fondbestämmelser 

§ 1 Fondens rättsliga ställning 

Fondens namn ändras från Atlant Precious till Atlant Green Tech Metals. Genom namnbytet tydliggörs att 

fonden kommer att ha ädel- och basmetaller som används inom grön teknik som investeringsfokus. 

Ytterligare textändringar har utformats i syfte att bättre harmonisera med fondbestämmelser för övriga 

fonder som tillhandahålls av Atlant Fonder AB. Därutöver har beskrivningen av fondens andelsklasser tagits 

bort (se avsnitt 1 ovan). 

§ 4 Fondens karaktär 

Fondens karaktär ändras i syfte att rikta fokus mot investeringar i ädel- och basmetaller som gynnas av grön 

energiomställning. Därmed utökas även nuvarande strategi (som till stor del är inriktad mot ädelmetaller) till 

att i större utsträckning inkludera basmetaller. 

§ 5 Fondens placeringsinriktning 

Ändringen av fondens karaktär medför även ändringar av fondens placeringsinriktning i syfte att kunna ta vara 

på investeringsmöjligheter i ädel- och basmetaller som följer av omställningen mot förnyelsebara energikällor. 

Fondens medel ska placeras i finansiella instrument som påverkas av prisutvecklingen på ädel- och basmetaller 

som enligt offentliga källor, t.ex. publikationer från Europeiska Kommissionen, bedöms vara viktiga i 

omställningen mot förnyelsebar energi och minskade koldioxidutsläpp. Vidare får fondens placeringar på 

konto i kreditinstitut uppgå till maximalt 20 procent för att hantera likviditetsbehov. 
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§ 8 Värdering 

Värderingsmodellen har uppdaterats för att bättre överensstämma med övriga fonder tillhandahållna av 

Bolaget. Vi bedömer dock inte att ändringen kommer att förändra hur fonden faktiskt kommer att värderas. 

§ 11 Avgifter och ersättning 

Avgiftsmodellen för ditt ägande av fonden ändras genom att den avgift som maximalt får utgå kommer 

uppgå till 2,5 procent av fondens värde per år samt att den prestationsbaserade avgiften helt tas bort. I 

denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revision. 

Höjningen av den maximala avgiften genomförs för att Bolaget ska ha möjlighet att anpassa avgiften om 

Bolagets förvaltning av fonden visar sig bli mer kostsam (t.ex. till följd av nya regelverk eller krav från 

myndigheter).  

Gällande avgift kommer när ändringarna av fondbestämmelserna träder i kraft att vara 1,5 procent av 

fondens värde och det finns i dagsläget inga planer på ytterligare ändringar av avgiften. 

Övriga ändringar 

Utöver de ändringar för vilka har redogjorts ovan har vissa språkliga justeringar utförts i syfte att anpassa och 

harmonisera fondbestämmelserna med Bolagets administrativa rutiner. Dessa ändringar bedöms inte påverka 

fondbestämmelsernas innebörd, förvaltningen av fonden eller dig som andelsägare. 

Dina rättigheter som fondandelsägare 

Du som fondandelsägare har rätt att få dina andelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar 

tillämpas. Vid inlösen tas inga andra avgifter ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värde-

papper med anledning av inlösen. 

De nya fondbestämmelserna som börjar tillämpas den 24 juni 2021, finns på vår hemsida och kan även 

kostnadsfritt beställas från oss. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post 

info@atlantfonder.se eller per telefon 046-39 39 69.  

 

Med vänliga hälsningar 

Atlant Fonder 
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