Stockholm den 13 december 2010

Carl Bennet AB (CBAB) och Anders Hallberg omallokerar till HealthInvest Access
Fund från HealthInvest Global Long/Short Fund
Som tidigare meddelats kommer HealthInvest Access Fund startas vid årsskiftet (första
teckningsdag den 30 december 2010), då både institutionella och privata investerare har
efterfrågat en dagligt handlad healthcare fond med globalt mandat.
Precis som vår framgångsrika Value Fund, kommer Access Fund rikta in sig på kraftigt
undervärderade bolag som står inför potentiella händelser som kan lyfta företagens
aktiekurser. De väsentliga skillnaderna mellan dessa två fonder är att Access Fund kan
köpas och säljas dagligen, har en lägre insättningströskel samt att fonden inte kommer att
investera i de allra minsta bolagen inom healthcare-sektorn.
CBAB kommer att omallokera 12 mkr till HealthInvest Access Fund från HealthInvest Global
Long/Short Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i Access Fund för 12
mkr, i Value Fund för ca 62 mkr, i Asia Fund för ca 20 mkr och i Global Long/Short Fund för
ca 13 mkr.
Anders Hallberg kommer att på motsvarande sätt omallokera 2 mkr till Access Fund. Efter
detta äger Hallberg andelar i Access Fund för 2 mkr, i Value Fund för ca 7 mkr, i Asia Fund
för ca 3 mkr och i Global Long/Short Fund för ca 2 mkr.
Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Vi vill på detta sätt i förväg meddela våra
medinvesterare hur vi agerar. På så vis får våra andelsägare chansen att agera samtidigt
om de så önskar.”
Om du som befintlig andelsägare i våra nuvarande fonder är intresserad av att skifta allt
eller delar av ditt innehav till Access Fund per kommande månadsskifte så vänligen
observera att fondbolaget behöver få din anmälan om försäljning senast den 22 december.
Första teckningsdag för Access Fund är den 30 december och likviden behöver vara på
fondens konto senast kl. 16.00 för att vara med från start.
Enligt besked från Finansinspektionen kan man tyvärr inte använda inlösenbeloppet vid
försäljning av HealthInvests befintliga fonder för samtidig teckning i Access Fund. Likviden
för eventuell försäljning betalas ut inom ca en vecka efter årsskiftet. Den som önskar
omallokera mellan fonderna måste alltså själv ordna med en bryggfinansiering. Man bör
också förvissa sig om de skattemässiga konsekvenserna av en eventuell försäljning.
Om du är intresserad av att få mer information om vårt fondutbud eller har andra frågor,
vänligen kontakta fondbolaget eller läs mer på www.healthinvest.se.
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