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Förändringar i Handelsbanken Nordenfond
Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga
Handelsbanken Funds Nordic Shares (”Nordic Shares”) med Handelsbanken Nordenfond
(”Nordenfond”) den 25 september 2015, genom att Nordic Shares går upp i Nordenfond. I bifogade
informationsblad från Handelsbanken Fonder kan du som andelsägare läsa mer om detaljerna kring
förändringarna.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare. Du kan även ringa
Telefonbanken på 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.
Vänliga hälsningar

Eva Forslund
SEB
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Handelsbanken Nordenfond – Information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet och har därför beslutat
att lägga samman, fusionera, Handelsbanken Funds Nordic Shares (överlåtande delfond) med
Handelsbanken Nordenfond (övertagande fond). Fusionen genomförs den 25 september
2015.
Det ska noteras att skillnaderna mellan den överlåtande delfonden och den övertagande
fonden är att Handelsbanken Funds – Nordic Shares är en delfond av Handelsbanken Funds
SICAV, registrerad i Luxemburg och den övertagande fonden, Handelsbanken Nordenfond,
är en UCITS fond registrerad i Sverige.
Den 25 september 2015 sänks förvaltningsavgiften från 1,6% till 1,5%. Dessutom adderas två
andelsklasser i EUR och NOK. Mer information om ändringar i fondbestämmelserna finns på
nästa sida.
%HK|YHUQnJRWJ|UDVRFKYDGLQQHElUIXVLRQHUQD"
Ingen åtgärd behövs –fusionerna påverkar inte placeringsinriktningen i Handelsbanken
Nordenfond.
• Placeringsinriktningen för Handelsbanken Nordenfond ändras inte och därför förväntas
fusionen inte ha någon inverkan på fondens sammansättning av tillgångar
• Eventuella upplupna intäkter förs över till Handelsbanken Nordenfond i och med att dessa är
medräknade i fondandelsvärdet för Handelsbanken Funds Nordic Shares
• Fusionerna medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
2PVDPPDQVODJQLQJDUQDRFKUlWWLJKHWHUI|UDQGHOVlJDUH
Handelsbanken Funds Nordic Shares förvaltas av Handelsbanken Funds SICAV.
Handelsbanken Nordenfond förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Tillsynsmyndigheten i
Luxemburg, CSSF, och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds SICAV och
Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera fonderna. Den information som går till
andelsägare i Handelsbanken Nordenfond har granskats av Finansinspektionen.
Andelsägare har rätt att få ytterligare information om fusionen och även rätt att på begäran få ett
exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat vid granskning av fusionsplanen.
Under 30 dagar före fusion har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad.
Notera att sista försäljningsdag innan fusionerna är den 21 september 2015.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
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Handelsbankens Nordenfond – Information om ändrade
fondbestämmelser
Fondbestämmelserna för Handelsbankens Nordenfond kommer att ändras. Förändringarna
påverkar inte fondens placeringsinriktning eller risknivå. Förändringarna leder heller inte till
några kostnader för andelsägarna och ingen åtgärd behövs med anledning av denna
information. Fondbestämmelseändringarna träder i kraft den 18 september 2015. En del av
ändringarna är enbart redaktionella, övriga ändringar beskrivs i stycket nedan.
1DPQE\WH
Handelsbankens Nordenfond byter namn till Handelsbanken Nordenfond.

6lQNWI|UYDOWQLQJVDYJLIW
Gällande förvaltningsavgift i fonden sänks till 1,5% 1 (nuvarande förvaltningsavgift 1,6%)
den 25 september 2015.
0|MOLJKHWDWWSODFHUDLGHULYDWRFKSHQQLQJPDUNQDGVLQVWUXPHQWPP
I syfte att uppnå en mer effektiv förvaltning av fondens medel har vi utökat fondens mandat
till att, bland annat, omfatta placeringar i derivatinstrument och penningmarknadsinstrument.
Vidare införs möjligheten att placera en mindre del av fondens tillgångar i onoterade
värdepapper 2. Fonden har nu även möjlighet att handla på MTF:er och liknande marknader.
1\D$QGHOVNODVVHU
Andelsklasser införs för att tillgodose andelsägare på utländska marknader. Detta påverkar
inte befintliga andelsägare och förvaltningen kommer att ske på samma sätt som tidigare.
Befintliga andelsägare kommer att ingå i andelsklassen (A1 SEK).
Andelsklass
Handelsbanken Nordenfond (A1 SEK)
Handelsbanken Nordenfond (A1 EUR)
Handelsbanken Nordenfond (A1 NOK)

Valuta
SEK
EUR
NOK

Andelsklasser med annan valuta än svenska kronor riktar sig enbart till kunder på utländska
marknader.

1\DIRQGEHVWlPPHOVHU
Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och de nya fondbestämmelserna, faktablad
och informationsbroschyr finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder, från och med den
18 september 2015.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
2

Enligt fondbestämmelserna kan förvaltningsavgiften uppgå till högst 1,6 %.
Onoterade värdepapper handlas inte på en börs.

