
INFORMATION TILL ANDELSÄGARE I
ALANDSBANKEN SICAV : CATAMARAN, ALANDSBANKEN SICAV : SWEDISH GROWTH, 

ALANDSBANKEN SICAV : NORDIC GROWTH OCH ALANDSBANKEN SICAV : CHINA

SAMMANFATTNING
Styrelsen för Ålandsbanken Fondbolag Ab och styrelsen för Alandsbanken SICAV har beslutat att genomföra följande fusioner mellan fonder i Alandsbanken SICAV, 
registrerad i Luxembourg, och fonder i Ålandsbanken Fonder Ab, registrerad i Finland: 

• Alandsbanken SICAV : Catamaran (nedan ”Catamaran”) kommer att fusioneras med Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond (nedan “Sverige Aktie”)

• Alandsbanken SICAV : Swedish Growth (nedan “Swedish Growth”) kommer att fusioneras med Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond (nedan “Sverige Aktie”)

• Alandsbanken SICAV : Nordic Growth (nedan ”Nordic Growth”) kommer att fusioneras med Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond (nedan “Norden Aktie”) 

• Alandsbanken SICAV : China (nedan ”China”) kommer att fusioneras med Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond (nedan “Kina Aktie”).

Fonderna i Alandsbanken SICAV benämns nedan tillsammans de “Överlåtande fonderna” och fonderna i Ålandsbanken Fonder Ab benämns nedan tillsammans de 
“Övertagande fonderna”. 

Fusionen sker genom gränsöverskridande fusioner enligt kapitel VI i EU•direktivet 2009/65. Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF) har den 7 maj  2015 godkänt de 
för ändamålet upprättade fusionsplanerna för fonderna och gett verkställighetstillstånd för fusionerna.

Fusionerna sker den 24 juni 2015 (fusionsdagen) och genomförs som s.k. absorptionsfusioner, i enlighet med artikel 1 (20) i luxemburglagen från den 17 december 
2010 gällande regler för kollektiva investeringar, där tillgångarna och skulderna i de Överlåtande fonderna övergår till de Övertagande fonderna, och de Överlåtande 
fonderna upplöses utan att likvideras. 

Fondandelsägarna i de Överlåtande fonderna erhåller andelar i de Övertagande fonderna till ett värde som exakt motsvarar värdet av fondandelsägarnas fondandelar 
i de Överlåtande fonderna på fusionsdagen, som närmare redovisas för nedan i avsnittet ”Uppgifter om fusionsförfarandet och fusionsdag”.

De kostnader som belastar de Övertagande fonderna är lägre än de kostnader som belastar de motsvarande Överlåtande fonderna, vilket innebär en lägre Årlig 
avgift i de Övertagande fonderna, vilket närmare redovisas för nedan i avsnittet ”Konsekvenser för fondandelsägarna i de Överlåtande fonderna”.

Fusionen kan innebära skattekonsekvenser för fondandelsägare i de Överlåtande fonderna, vilket närmare redogörs för i avsnittet ”Information om skattemässiga 
konsekvenser av fusionen” nedan. 

Fondandelsägare som inte önskar delta i fusionen, erbjuds möjlighet att före fusionen kostnadsfritt lösa in sina fondandelar enligt det som redogörs för i avsnittet 
”Fondandelsägarnas rättigheter och skyldigheter” nedan. 

1. BAKGRUND OCH SKÄL TILL FUSIONEN
Ålandsbanken har beslutat att skapa en mer effektiv kapitalförvaltningsorganisation. Syftet med förändringen är att öka kvaliteten i Ålandsbankens fonderbjudande 
genom att bl.a. koncentrera erbjudandet till fonder med större kapital och därmed bland annat kunna sänka kostnadsuttaget i fonderna och erbjuda en ännu mer 
konkurrenskraftig avkastning till fondandelsägarna. De gränsöverskridande fusionerna från Luxemburg till Finland är en del av detta beslut.

2. KONSEKVENSER FÖR FONDANDELSÄGARNA I DE ÖVERLÅTANDE FONDERNA
Ändringar i investeringsstrategin för Catamaran: Både Catamaran och Sverige Aktie investerar i samma marknad: svenska aktier. Catamaran har möjlighet, som en 
del av fondens investeringsstrategi, att placera huvuddelen av fondens medel i räntebärande instrument om marknaderna är turbulenta. Sverige Aktie har också 
möjlighet att placera fondens medel i räntebärande instrument, dock inte i lika stor utsträckning som Catamaran. 

Ändringar i investeringsstrategin för Swedish Growth: Både Swedish Growth och Sverige Aktie investerar i samma marknad: svenska aktier. Investeringsstrategierna i 
de två fonderna är snarlika.

Ändringar i investeringsstrategin för Nordic Growth: Både Nordic Growth och Norden Aktie investerar i samma marknader: nordiska aktier. Investeringsstrategierna i 
de två fonderna är snarlika.

Ändringar i investeringsstrategin för China: Både China och Kina Aktie investerar i samma typ av bolag, dvs. bolag som är registrerade i Kina eller som får största 
delen av sina intäkter från fastlandsdelen av Kina. Investeringsstrategierna i de två fonderna är snarlika.

Förväntad avkastning och risk: Enligt den syntetiska risk• och avkastningsindikatorn har alla fonder som är inblandade i fusionerna samma förväntade risk•/avkast-
ningsnivå (6 på en skala 1 till 7).

Kostnader, fondernas totala tillgångar och antal andelsägare: Den årliga avgiften i de Övertagande fonderna är lägre än den årliga avgiften i de motsvarande 
Överlåtande fonderna, eftersom de Överlåtande fonderna även betalar sina egna kostnader för administration vilket de Övertagande fonderna inte gör. Detta beror 
på en skillnad i lagstiftning mellan Luxemburg och Finland. Skillnaden i avgifter mellan de två fonderna framgår i tabellen nedan.

Fusionen innebär att de totala tillgångarna och antal andelsägare i den Övertagande fonden kommer att öka. I tabellen nedan beskrivs de två fondernas volym och 
antal andelsägare per den 31 mars 2015.

Fond
Förvaltnings-

avgift
Årlig avgift 
enlig KIID

Rörlig avgift
Tecknings- 

avgift
Inlösen- 

avgift

Totala 
tillgångar 
(miljoner)

Antal  
andelsägare

Catamaran 1,20 % 1,67 % 20 % 0 % 0 % 258,0 SEK 3*

Swedish Growth 1,40 % 1,80 % 0 % 0 % 0 % 205,2 SEK 8*

Sverige Aktie 1,40 % 1,40 % 0 % 0 % Högst 1 % 641,0 SEK 14*

Nordic Growth klass A SEK 1,40 % 1,99 % 0 % 0 % 0 % 88,5 SEK+ 9*+

Nordic Growth klass A EUR 1,40 % 2,00 % 0 % 0 % 0 % 88,5 SEK+ 9*+

Norden Aktie klass S SEK 1,40 % 1,40 % 0 % 0 % Högst 1 % 1,2 EUR+ 24*

Norden Aktie klass A EUR 1,40 % 1,40 % 0 % 0 % Högst 1 % 1,2 EUR+ 24*

China 2,00 % 2,37 % 0 % 0 % 0 % 150,8 SEK 6*

Kina Aktie 1,85 % 1,85 % 0 % 0 % Högst 1 % 570,3 SEK 7*
 

* Den Övertagande fonden och Överlåtande fonden innehåller främst s.k. förvaltarregistrerade konton.
+ Fondens totala tillgångar och antal andelsägare presenteras som en total för båda andelsklasserna

Regelbunden rapportering: Fonderna som är inblandade i fusionerna publicerar jämförbar investerarinformation och periodiska rapporter. 

Information om skattemässiga konsekvenser av fusionen: Fusionerna kan ha en skattekonsekvens för fondandelsägare i de Överlåtande fonderna. Fondandelsägarna 
rekommenderas att rådgöra med sin finansiella rågivare för ytterligare information. För svenska fondandelsägare innebär fusionen inte någon realisering av 
försäljningsvinst eller •förlust. 

Lagstiftning och hemvist: Fusionen innebär en förändring av hemvist för fonderna som fondandelsägarna har investerat i. De Överlåtande fonderna är fonder 
registrerade i Luxemburg medan de Övertagande fonderna är fonder registrerade i Finland. 

Juridisk form: Den juridiska formen skiljer sig åt mellan de Överlåtande och Övertagande fonderna enligt följande. De Överlåtande fonderna är investeringsbolag 
med variabelt kapital enligt lagstiftningen i Luxemburg medan de Övertagande fonderna är placeringsfonder enligt lagstiftningen i Finland. Ett investeringsbolag 
med variabelt kapital kontrolleras av styrelsen och slutgiltigt av fondandelsägarna, medan en placeringsfond kontrolleras av styrelsen i fondbolaget i förening med 
förvaringsinstitutet. En årlig fondandelsstämma är obligatorisk, både i ett investeringsbolag med variabelt kapital och för en placeringsfond.

3. FONDANDELSÄGARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Fondandelsägare som inte vill delta i fusionen: Fondandelsägare som inte vill delta i fusionen har rätt att lösa in sina fondandelar provisionsfritt från och med den 
15 maj 2015 till och med den 15 juni 2015 före kl. 16.00 (CET) för Swedish Growth, Catamaran och Nordic Growth och före kl. 07.00 (CET) för China. En inlösen av 
fondandelar under denna period föranleder inga övriga skattekonsekvenser än vad som normalt sker vid en inlösen av fondandelar.

Handelsstopp: Från och med fem arbetsdagar före fusionsdagen kommer inga teckningar, inlösen eller byten i de Överlåtande fonderna att accepteras. 

Ytterligare information: Fondandelsägarna har rätt att på begäran få kompletterande information om fusionerna. Fondandelsägare har rätt att få det utlåtande som 
en auktoriserad revisor avlåter över principerna för beräkningen av utbytesförhållandet samt kontrollen av det faktiska utbytesförhållandet som beräknas vid tidpunk-
ten för fusionerna. Utlåtandet kan på begäran erhållas av fondbolaget, Alandsbanken SICAV, enligt kontaktuppgifterna i slutet av denna information.

4. UPPGIFTER OM FUSIONSFÖRFARANDET OCH FUSIONSDAG
Fusionerna av fonderna sker den 24 juni 2015. Fusionerna kommer att genomföras som absorptionsfusioner. 

De Överlåtande fonderna kommer att överföra alla sina tillgångar och skulder, inklusive upplupna räntor, till de Övertagande fonderna, som i utbyte kommer att ge 
ut nya fondandelar i de Övertagande fonderna till fondandelsägarna i de Överlåtande fonderna. 

Utbytesförhållandet mellan fondandelar i den Överlåtande fonden och fondandelar i den Övertagande fonden beräknas baserat på respektive fonds fondandelsvärde 
på fusionsdagen.

Fondandelsägarna i klass ”A (SEK)” i de Överlåtande fonderna kommer att erhålla nyemitterade fondandelar i andelsklass ”S SEK” i de Övertagande fonderna, 
motsvarande respektive fondandelsägares marknadsvärde av sitt innehav i de Överlåtande fonderna på fusionsdagen. 

Fondandelsägarna i klass ”A (EUR)” i de Överlåtande fonderna kommer att erhålla nyemitterade andelar i andelsklass ”B EUR” i de Övertagande fonderna, 
motsvarande respektive fondandelsägares marknadsvärde av sitt innehav i de Överlåtande fonderna på fusionsdagen. 

Antalet fondandelar beräknas med fyra (4) decimalers noggrannhet. Fondandelsvärdet i både de Överlåtande och Övertagande fonderna avrundas till två (2) 
decimaler.

Efter fusionen kommer den Överlåtande fonden att upplösas. 

De nyemitterade fondandelarna i de Övertagande fonderna ger samma rättigheter som de befintliga fondandelsägarna har, vilket bl.a. innebär att de nya 
fondandelsägarna har samma rätt att få ta del av eventuella utdelningar från de Övertagande fonderna från och med fusionsdagen.

Portföljförvaltaren för de Överlåtande fonderna planerar inte att göra några ombalanseringar i de Överlåtande fonderna till följd av fusionerna. 

De avgifter som föranleds av fusionen kommer att betalas av de Övertagande fondernas fondbolag, Ålandsbanken Fonder Ab, för kostnader relaterat till de 
Överlåtande fonderna och av initiativtagaren till Alandsbanken SICAV, Ålandsbanken Abp, för kostnader relaterat till de Övertagande fonderna. Kostnader i samband 
med fusionen kommer därmed inte ha någon påverkan på fondandelsvärdet varken i de Överlåtande eller Övertagande fonderna.

Ingen teckningsavgift kommer att debiteras de nyemitterade fondandelarna som ges ut i samband med fusionerna. 

5. TILLÄGGSINFORMATION
Faktablad (KIID) för de Övertagande fonderna: Fondandelsägare i de Överlåtande fonderna rekommenderas att ta del av de Övertagande fondernas faktablad 
(Basfakta för investerare, ”KIID”) för att skapa sig en välgrundad bild av de Övertagande fonderna som investeringsobjekt, utöver den information som tillhandahålls 
enligt detta meddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta Alandsbanken SICAV på följande adress

Alandsbanken SICAV, 14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg eller via fond@alandsbanken.fi.  

Alandsbanken SICAV 

Styrelsen


