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Handelsbanken Finland blir en småbolagsfond
Den 1 september 2020 ändrar vi fondbestämmelserna för Handelsbanken Finland. Du behöver inte göra något
med anledning av denna information.
Fonden blir en småbolagsfond och förvaltningsavgiften sänks
Fonden kommer att placera i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag i
Finland eller i företag som har en stark anknytning till Finland. Förändringen är ett led i vidareutvecklingen av vårt
fonderbjudande.
•
•
•

Fonden byter namn till Handelsbanken Finland Småbolag.
Den nya placeringsinriktningen medför i sig inte någon förändring av risknivån. Volatila marknader under
den senaste tiden har dock lett till en högre risknivå i fonden.
Förvaltningsavgiften sänks i samtliga andelsklasser. För huvudandelsklass A1 EUR innebär det att den nya
förvaltningsavgiften blir 1,70% (tidigare 1,85%).

Andelsklasser som inte är startade stryks ur fondbestämmelserna
Detta påverkar inte din placering men finns med här på grund av gällande informationskrav. En fond kan ha flera
olika andelsklasser. Skillnaden är olika villkor; till exempel valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift, lägsta
första insättningsbelopp och/eller särskilda villkor för distribution.
Med anledning av låg efterfrågan tas följande andelsklasser bort ur fondbestämmelserna; B9 SEK, B9 EUR, B10
SEK och B10 EUR. Andelsklasserna är inte lanserade och saknar andelsägare.
Mer information
Vill du inte ta del av förändringen har du rätt att sälja dina andelar, som alltid utan kostnad, innan
fondbestämmelserna träder ikraft. De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen i Sverige och
gäller från och med den 1 september 2020, då även uppdaterade faktablad, informationsbroschyr och
fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.fi/fonder.
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