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Godkända av AIF-förvaltarens styrelse 4.10.2019
1 § AIF-förvaltaren
Fonden förvaltas av SEB Investment
Management AB, ett svenskt aktiebolag (AIFförvaltaren). AIF-förvaltaren har tillstånd av
den behöriga svenska tillsynsmyndigheten
(Finansinspektionen) att förvalta fondföretag
(UCITS) och alternativa investeringsfonder
(AIFer). AIF-förvaltaren har en finsk filial, SEB
Investment Management AB, Helsingforsfilialen
(Filialen).
AIF-förvaltaren
representerar
Fonden i eget namn och handlar på dess vägnar
i frågor som rör Fonden samt utövar de
rättigheter som hänför sig till Fondens
tillgångar. Termen Fonden/Fonder används
angående
specialplaceringsfonder
som
förvaltas av AIF-förvaltaren och är registrerade
i Finland.
AIF-förvaltaren kan anlita ombud för att sköta
delar av verksamheten. Ur fondprospektet
framgår, i vilken mån AIF-förvaltaren vid
ifrågavarande tidpunkt anlitar ombud.
2 § Förvaringsinstitut
Som förvaringsinstitut för AIF-förvaltaren
verkar Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) Helsingforsfilialen. Förvaringsinstitutet
kan vid utförande av sina uppgifter beträffande
placeringsobjekten använda sig av sådana
samfund, specialiserade på förvaringstjänster,
som övervakas av Finansinspektionen eller av
motsvarande utländska myndigheter.
3 § Fondandelar
I fonden finns A-avkastningsandelar och Btillväxtandelar. Fondandelarna kan indelas i
bråkdelar med divisorn tiotusen (10.000).
Samtliga tillväxtandelar och avkastningsandelar ger inom ramen för respektive andelsslag
lika rätt till förmögenheten och vinstutdelningen i Fonden. En bråkdel av en fondandel
ger en rätt som motsvarar bråkdelen av en
andel till förmögenheten och vinstutdelningen i
Fonden.
AIF-förvaltarens styrelse kan besluta att
Fonden omfattar fondandelsserier som avviker
från varandra avseende förvaltningsprovision.
Fondandelsserierna kan avvika från varandra
på basis av teckningssumma. Dessutom beror
andelsägarens rätt att teckna en viss
fondandelsserie på andelsägarens totala
kundförhållande inom SEB-koncernen (som
består av Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) och dess filialer och dotterbolag). AIFförvaltarens
styrelse
besluter
om
andelsseriernas specifika teckningsvillkor i
samband med att nya fondandelsserier
emitteras. Teckningsvillkoren framgår ur
gällande fondprospekt.
Varje
fondandelsserie
kan
ha
både
tillväxtandelar
och
avkastningsandelar.
Andelsägaren kan byta ut en avkastningsandel
mot en tillväxtandel och vice versa. Vid byte av
fondandelar från en fondandelsserie till en

annan inom samma Fond tillämpas samma
principer som vid inlösen och teckning av
fondandelar i ifrågavarande Fond.
Ifall
andelsägarens
innehav
under
innehavsperioden till följd av en ny teckning
eller ett fondbyte inom en viss fondandelsserie
överstiger
en
annan
fondandelsseries
minimiteckningsbelopp,
konverterar
AIFförvaltaren på andelsägarens begäran
innehavet att gälla den fondandelsserie, vars
minimiteckning det nya innehavet vid
konverteringstidpunkten
motsvarar.
Ifall
andelsägarens
innehav
under
innehavsperioden till följd av inlösen eller fondbyte
understiger
minimiteckningsbeloppet
för
ifrågavarande fondandelsserie, har AIFförvaltaren rätt att konvertera innehavet till
den
fondandelsserie
som
motsvarar
minimiteckningsbeloppet
vid
konverteringstidpunkten.
Ifall storleken av andelsägarens totala
kundförhållande inom SEB-koncernen ökar
under innehavsperioden, konverterar AIFförvaltaren på andelsägarens begäran
innehavet att gälla den fondandelsserie som
andelsägarens totala kundförhållande inom
SEB-koncernen vid konverteringstidpunkten
berättigar till. Ifall storleken av kundens totala
kundförhållande minskar under innehavsperioden, har AIF-förvaltaren rätt att konvertera
innehavet att gälla den fondandelsserie som
kundens
totala
kundförhållande
vid
konverteringstidpunkten motsvarar.
AIF-förvaltaren för register över fondandelarna
och registrerar överlåtelser och inlösen av fondandelar. Ägaren av en fondandel införs som
ägare i Fondens andelsägarregister. AIFförvaltaren utfärdar inte andelsbevis.
4 § Vinstutdelning, kapitalisering och räkenskapsperiod
AIF-förvaltarens styrelse besluter årligen i
samband med underteckningen av Fondens
bokslut om den vinst som utdelas till ägarna av
avkastningsandelar. Fonden eftersträvar stabil
vinstutdelning. Den utbetalda vinstandelen
dras av från den del av Fondens kapital som
beräknas för ägare av avkastningsandelar.
Vinstandelen
utbetalas
till
det
av
fondandelsägaren uppgivna bankkontot före
utgången av maj. Ifall AIF-förvaltaren inte har
erhållit vetskap om något bankkonto, kan vinstandelen lyftas från förvaringsinstitutet.
Vinstandelar, som inte lyfts inom fem (5) år
från den första dagen då vinstandelen kunde
lyftas, återförs till Fondens förmögenhet.
Åt andelsägare av tillväxtandelar utbetalas
ingen
vinstandel.
I
stället
växer
tillväxtandelens relativa andel av Fondens
totala kapital efter vinstutdelning. Sådan
avkastning som tillkommer ägare av en

tillväxtandel och som härstammar från en
eventuell värdeökning av tillväxtandelen
realiseras i samband med att fondandelen
inlöses.
AIF-förvaltaren och Fondens räkenskapsperiod
är ett kalenderår.
5 § Uppföljning av risker
Derivatinstrument kan användas för att nå
investeringsmålet samt effektivisera
förvaltningen. För att beräkna Fondens
sammanlagda exponeringar används den så
kallade åtagandemetoden.
Ränterisken i en Fond som placerar i
ränteinstrument följs upp med hjälp av
modifierad duration.
6 § Upptagande av kredit
För Fondens räkning får AIF-förvaltaren för
tillfälligt ändamål uppta kredit som motsvarar
högst 10 % av Fondens tillgångar.
7 § Tillfälligt avbrytande av fondteckningar
och inlösningar
AIF-förvaltaren
kan
tillfälligt
avbryta
teckningen eller inlösningen av fondandelar, om
detta är i andelsägarnas intresse eller
likaberättigande eller på grund av andra
särskilt vägande skäl, då marknadsplatsen, som
är
Fondens huvudmarknadsplats,
eller
betydande delar av marknadsplatser, är
stängda,
handeln
på
ifrågavarande
handelsplats är begränsad på grund av
störningar
i
den
normala
informationsöverföringen eller ett annat
motsvarande särskilt vägande skäl förutsätter
att teckningarna och inlösningarna tillfälligt
avbryts.
8 § Fondprospekt, halvårsrapport och
årsredovisning
Fondens fondprospekt, faktablad, halvårsrapport och årsberättelse publiceras på sätt
som stadgas i lagen om placeringsfonder.
Halvårsrapporten bör publiceras inom två
månader efter redovisningsperiodens utgång
och årsberättelsen bör publiceras inom tre
månader efter räkenskapsperiodens utgång.
Ovan nämnda dokument finns tillgängliga på
AIF-förvaltaren under dess öppettider och
tillställs på begäran kostnadsfritt AIFförvaltarens andelsägare.
9 § AIF-förvaltarens styrelse
AIF-förvaltarens styrelsemedlemmar
enligt svensk lag.

väljs

10 § Revision
För Fondens revision väljs minst en (1) revisor
och en (1) revisorssuppleant. Minst en revisor
och en revisorssuppleant ska vara en CGRrevisor eller en sådan revisionssammanslutning
vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor.
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11 § Fondandelsägarstämma
En fondandelsägarstämma ska hållas när AIFförvaltarens styrelse anser att det finns
anledning till detta eller om en revisor eller
sådana fondandelsägare som tillsammans
innehar minst en tjugondel (1/20) av alla
utelöpande fondandelar skriftligen kräver det
för behandling av ett uppgivet ärende.
Fondandelsägarstämman öppnas av ordföranden för AIF-förvaltarens styrelse, AIFförvaltarens verkställande direktör eller av en
person som AIF-förvaltarens styrelse utsett för
uppgiften.
Vid fondandelsägarstämman fattas besluten
med enkel majoritet. Vid stämman medför varje
hel fondandel en (1) röst. Om rösterna faller
lika avgör ordförandens röst, och i fråga om val
avgör lottdragning. Fondandelsägare har inte
rätt att vid stämman utnyttja fondandelsägare
tillhöriga rättigheter om den inte före stämman
registrerats som ägare eller företett tillförlitlig
utredning över sitt fång. Fondandelsägaren kan
vara
företrädd
genom
fullmakt
på
fondandelsägarstämman.
AIF-förvaltarens
styrelse
sammankallar
fondandelsägarstämman.
Kallelsen
till
fondandelsägarstämman meddelas senast tre
(3) veckor före stämman per post eller genom
att publiceras i åtminstone två (2) finländska
riksomfattande dagstidningar eller, med
andelsägarens samtycke, per e-post eller på
något annat elektroniskt sätt. En andelsägare
anses ha fått kallelsen den femte (5) dagen
räknat från den dagen då kallelsen postades,
eller om kallelsen publicerades i åtminstone två
(2) finländska riksomfattande dagstidningar
eller med andelsägarens samtycke sändes per
e-post eller på något annat elektroniskt sätt,
samma dag.
För att få delta i stämman skall fondandelsägaren senast sju (7) dagar före stämman
anmäla sitt deltagande till AIF-förvaltaren.
Fondandelsägarens rätt att delta i stämman
och fondandelsägarens röstetal bestäms
utgående från rådande situation den sista
anmälningsdagen.
12 § Utövande av rösträtt
Om utövande av den rösträtt som aktieinnehav
i Fonden medför vid respektive bolags bolagsstämma skall i varje särskilt fall beslutas
separat i AIF-förvaltarens styrelse. I beslutet
skall ges närmare anvisningar om röstningsförfarandet.
13 § Ändring av Fondens stadgar
Efter att AIF-förvaltarens styrelse har fattat
beslut om ändring av dessa stadgar skall ändringarna skickas till Finansinspektionen till
kännedom, men Finansinspektionen fastställer
inte stadgarna. De ändringarna i stadgarna
skall hållas till påseende hos AIF-förvaltaren
samt meddelas andelsägarna. Stadgeändringar

träder i kraft en (1) månad efter att de
godkänts och andelsägarna meddelats därom.
Stadgeändringar kan meddelas per post eller
genom att publiceras i en finländsk riksomfattande dagstidning eller, med andelsägarens
samtycke, per e-post eller på något annat
elektroniskt sätt. En andelsägare anses ha blivit
meddelad om ändringarna den femte (5) dagen
räknat från den dagen då meddelandet om
stadgeändringar
postades,
eller
om
meddelandet publicerades i en finländsk
riksomfattande
dagstidning
eller
med
andelsägarens samtycke sändes per e-post
eller på något annat elektroniskt sätt, samma
dag. Ändrade stadgar som trätt i kraft gäller
såväl gamla som nya fondandelsägare.
14 § Överlåtelse av uppgifter och lag som
tillämpas
AIF-förvaltaren har rätt att överlåta uppgifter
om andelsägarna i enlighet med gällande
lagstiftning.
På Fondens verksamhet tillämpas både
Finlands och Sveriges lag, som tillämpligt, och
på AIF-förvaltarens verksamhet tillämpas
Sveriges lag.

