Stockholm den 16 juli, 2018
Ändring av fondbestämmelser för HealthInvest Value Fund
HealthInvest Partners har den 11 juli 2018 fått Finansinspektionens godkännande att
genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. De nya
fondbestämmelserna träder ikraft omedelbart. Nedan följer en beskrivning av ändringarna och
betydelsen för Dig som andelsägare.
Beskrivningen av bryttider för teckning och inlösen av fondandelar är uppdaterad för att
bli tydligare. Fortfarande gäller att begäran om teckning eller inlösen av fondandelar
som har nått fondbolaget senast klockan 16.00 normala bankdagar, eller klockan 12.00
halvdagar, verkställs till innevarande dags handelskurs. Fondbolaget har vidare rätt att
senarelägga handel i fonden sådana dagar då värdering av fondens tillgångar inte kan
ske på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att
en eller flera av de underliggande marknader som fonden placerar på håller stängt.
Ändring är gjord i §9 i fondbestämmelserna.
Fondens avgiftsstruktur ändras genom att möjligheten till prestationsbaserat arvode
slopas. Fondens förvaltningsavgift består därmed av en fast avgift som uppgår till 1,0% i
andelsklass A och till 1,5% i andelsklass B och andelklass C. Ändring är gjord i §11 i
fondbestämmelserna.
Beskrivningen av förvaringsinstitutets uppgifter och skadeståndsansvar har justerats för
att följa den uppdaterade lydelsen i lagen om värdepappersfonder. Ändring är gjord i §§
3 och 16.
Rättigheter för Dig som andelsägare
Om Du vill få kompletterande information om förändringen i fondbestämmelserna eller
andra uppgifter om Ditt ägande i våra fonder är Du välkommen att kontakta oss på
telefonnummer: 08-440 38 30 eller e-post: info@healthinvest.se. Informationen erhålls
kostnadsfritt. Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på fondbolagets
hemsida, www.healthinvest.se.
Bifogat finner Du fondens nya fondbestämmelser.
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