Affärsvärldenfonden – Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning
AB
§ 1. Fondens namn och rättsliga ställning
Fondens namn är Affärsvärldenfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt
lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, och vänder sig till allmänheten.
Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och andelarna medför lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.
Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som
avser fonden.
Det fondbolag som anges i § 2 företräder fonden och fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden.
Fondbolaget beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur
egendomen.
Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Verksamheten bedrivs
enligt LVF, dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Fondbolaget samt de föreskrifter i övrigt
vilka utfärdas med stöd av lag och författning.
Fonden består av följande andelsklasser.
A) Affärsvärldenfonden A med fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,4 %
B) Affärsvärldenfonden B med fast årlig förvaltningsavgift om högst 2,25 %
Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.
§ 2. Fondförvaltare
Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan
kallat fondbolaget.

§ 3. Förvaringsinstitutet och dess uppgifter
Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
organisationsnummer 502032-9081, nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet har som
uppgift att verkställa fondbolagets beslut avseende fonden, ta emot och förvara fondens tillgångar
samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat (såsom värdering, inlösen
och försäljning av fondandelar) sker i enlighet med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser.

§ 4. Fondens karaktär

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med bred placeringsinriktning som i huvudsak placerar på
den svenska aktiemarknaden. En mindre del av fonden kan också placeras i aktier i övriga nordiska
länder. Fondens innehav kommer att vara koncentrerad till cirka 20-30 olika aktier. När förvaltaren
bedömer det lämpligt har förvaltaren möjlighet att minska risken genom t.ex. användning av derivat.
Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt uppnå högsta möjliga värdetillväxt av
tillgångarna.

§ 5. Fondens placeringsinriktning
Fonden får investera i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument samt placera medel på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst tio
procent av tillgångarna i andra fonder eller fondföretag. Fonden får använda derivatinstrument
under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara
värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor, finansiella
index och sådana underliggande tillgångar som enligt fondbestämmelserna får ingå i fonden.
Fonden är inriktad mot Sverige. Fondens medel får som ett led i denna inriktning placeras i aktier
eller andra finansiella instrument som vid investeringstillfället är upptagna till handel på en sådan
marknad i Sverige eller uppfyller kravet på att avses att bli upptagna till handel på en marknad inom
ett år från emissionen eller som är utgivna av emittenter som vid investeringstillfället har sitt säte i
Sverige. Fondens medel får även placeras i aktier eller andra finansiella instrument som vid
investeringstillfället handlas i svenska kronor. Fondens medel får vidare placeras på konto i
kreditinstitut med säte i Sverige eller en i Sverige etablerad filial.
Oavsett vad som angivits ovan om fonden geografisk inriktning får fonden inneha sådana finansiella
instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp,
avknoppningar eller andra företagshändelser.
Minst 75 % av fondens tillgångar skall vara investerade i värdepapper enligt ovan och upp till 25% av
fondens medel får placeras i aktier i övriga nordiska länder.
Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon speciell bransch
eller bolags börsvärde.
Fonden har möjlighet att ha upp till 20 % av fondens medel på konto i kreditinstitut eller andra
räntebärande tillgångar.

§ 6. Marknadsplatser
Fonden får placera sina medel på reglerade marknader inom EES eller motsvarande marknader
utanför EES, samt på handelsplattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad
och öppen för allmänheten samt andra marknadsplatser eller marknader inom EES.

§ 7. Särskild placeringsinriktning
Fonden får använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som
avses i 5 kap. 5 § LVF.
Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen.
Fonden har inte rätt att placera medel i OTC-derivat.
Fondens medel får placeras i andelar i andra värdepappersfonder och Fondföretag enligt 5 kap. 15 §,
varvid de sammanlagda placeringarna i andra fonder eller fondföretag högst får uppgå till 10 procent
av fondens värde.

§ 8. Värdering
Värdet av en fondandel är respektive andelsklass del av fondens värde delat med antalet utelöpande
fondandelar. Fondens värde beräknas genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida
skatteskulder) från tillgångarna.
Fondens tillgångar utgörs av:
– finansiella instrument,
– likvida medel,
– upplupna räntor,
– upplupna utdelningar,
– ej likviderade försäljningar,
– övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:
– ersättning till fondbolaget,
– ej likviderade köp,
– skatteskulder,
– övriga skulder avseende fonden.
Finansiella instrument värderas till rådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om
sådan inte finns, senaste köpkurs.
Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets bedömning är
missvisande, får värdering ske till det värde som fondbolaget på annan objektiv grund fastställer.

Med objektiv grund avses exempelvis värdering baserat på marknadspriser från en icke reglerad
marknad, oberoende mäklare eller andra oberoende källor. Om sådan uppgift inte föreligger eller av
fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet genom t.ex. inhämtande av
information från oberoende mäklare eller andra externa källor. Sådan information kan exempelvis
vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i ifrågavarande tillgång.
För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. §5 LVF
fastställs ett marknadsvärde enligt följande:
1. marknadspris från en aktiv marknad,
2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska gällande marknadsvärde fastställas genom någon av
metoderna nedan:
a. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av
varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller
b. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt
väsentligt är likadant
c. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart
missvisande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom användande av en värderingsmetod som
är etablerad på marknaden, t.ex. kassaflödesanalys.

§ 9. Försäljning och inlösen av fondandelar
Fonden är öppen för försäljning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) av
fondandelar varje bankdag.
Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen de bankdagar då en eller flera av de
marknadsplatser där fonden placerar är helt eller delvis stängda om det leder till att det inte är
möjligt att fastställa tillgångarnas värde på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.
För att begäran om försäljning ska kunna behandlas måste placeraren registreras som kund hos
fondbolaget. För att registreras som kund måste placeraren skicka in en ansökan till fondbolaget som
kan hämtas på fondbolagets hemsida.
Blanketten för att bli kund ska vara komplett ifylld, där personnummer eller organisationsnummer
framgår tillsammans med fullständiga namn- och adressuppgifter.
Kunden skall anmäla ett kontonummer vilket kommer att användas för transaktioner mellan
fondbolaget och kunden. Utbetalningar kan ej ske till andra konton än det som angivits vid
registrering.
När en kund har registrerats kan begäran om försäljning ske genom att likvid inbetalas till fondens
bankgiro och en ansökan om köp av fondandelar kommer fondbolaget tillhanda. Begäran om inlösen
sker skriftligt genom att en blankett för inlösen skickas till fondbolaget.

Blankett för köp och försäljning av fondandelar finns på fondbolagets hemsida och hos utvalda
distributörer.
Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar ska vara fondbolaget tillhanda via fax eller brev
senast klockan 15.30 samtliga bankdagar för att affären ska kunna verkställas samma dag, i övriga fall
verkställs affären nästföljande helgfria dag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska
begäran om försäljning eller inlösen ha inkommit senast kl. 11.00. I annat fall sker försäljningen eller
inlösen nästkommande helgfria dag.

Inlösenpriset för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Pris vid försäljning och
inlösen fastställs vid slutet av försäljnings- respektive inlösendagen.
Försäljning och inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för
begäran om försäljning respektive inlösen.
Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen via fondbolagets hemsida.

§ 10. Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden respektive senareläggning av försäljning
och inlösen.
Fondbolaget har rätt att senarelägga försäljning och inlösen av andelar i fonden om det finns
särskilda skäl för åtgärden och det är motiverat med hänsyn till fondandelsägarnas intresse.
Om medel för inlösen måste anskaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan försäljning ske
och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga
andelsägares intresse, får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med
försäljningen.
Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om sådana extraordinära förhållanden har
inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer
andelsägarnas lika rätt.
Fonden kan också stängas för försäljning och inlösen av fondandelar om fonden har så stort innehav
av finansiella instrument på en underliggande marknad som är helt eller delvis stängd på grund av till
exempel helgdag så att fonden inte kan värderas på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt.

§ 11. Avgifter och ersättning
Fondbolaget erhåller en årlig fast förvaltningsavgift av fondandelsvärdet som tillfaller fondbolaget för
dess förvaltning av fonden. Avgiften beräknas dagligen samt erläggs den sista dagen i varje månad till
fondbolaget.
I andelsklass A (Affärsvärldenfonden A) utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 1,4 % som
tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.

I andelsklass B (Affärsvärldenfonden B) utgår en fast årlig förvaltningsavgift om högst 2,25 % som
tillfaller fondbolaget för dess förvaltning av fonden.
Inga avgifter för inlösen eller försäljning tas ut av fondbolaget.
I förvaltningsavgiften ingår ersättning som betalas till förvaringsinstitutet, avgifter för revisor och
avgifter till Finansinspektionen för tillsyn av fonden.
Transaktionskostnader hänförliga till köp och försäljningar av finansiella instrument belastas fonden,
liksom skatt.

§ 12. Utdelning
Fonden är inte utdelande.

§ 13. Fondens räkenskapsår
Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§ 14. Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelser
Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två
månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från
räkenskapsårets utgång.
Redogörelserna går att beställa kostnadsfritt från fondbolaget. De finns också tillgängliga på
fondbolagets hemsida.
En ändring av dessa fondbestämmelser kan enbart ske genom ett beslut från fondbolagets styrelse
samt måste godkännas av Finansinspektionen. När ett beslut om ändring har skett och godkänts ska
detta finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt som
Finansinspektionen anvisar.

§ 15. Pantsättning av fondandelar
Pantsättning av en fondandel ska skriftligen anmälas till fondbolaget där en anmälan ska ange
fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas av pantsättningen samt eventuella
begränsningar av pantsättningens omfattning.
En blankett för pantsättning av fondandelar finns tillgänglig på fondbolagets hemsida. Andelsägare
ska skriftligen underrättas om att fondbolaget gjort en anteckning om pantsättningen i registret över
andelsägare.

En uppgift om pantsättning tas bort då panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget.
För administration av registrering av pantsättning har fondbolaget rätt att ta ut en avgift av
andelsägaren om högst 500 kronor.
§ 16. Ansvarsbegränsning
Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller
förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om
fondbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Fondbolaget eller
förvaringsinstitutet är i intet fall ansvarigt för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats
av fondbolagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet.
Fondbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk –
börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller
annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som fondbolaget
eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av fondbolaget. Detsamma
gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.
Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för fondbolaget,
andelsägare i fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att
tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper.
Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt
dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till
dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall fondbolaget eller
förvaringsinstitutet inte erlägga dröjsmålsränta.
Om ränta är utfäst, skall fondbolaget eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som
gällde på förfallodagen.
Är fondbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av omständighet som anges i första stycket
förhindrat att ta emot betalning för fonderna, har fondbolaget eller förvaringsinstitutet för den tid
under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
Oaktat ovanstående har fondbolaget och förvaringsinstitutet skadeståndsskyldighet enligt 2 kap 21§
lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

§ 17. Inskränkning i försäljningsrätt
Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid
med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana

investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir
skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte
skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i
detta stycke.
Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har
tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om
fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att
vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara
skyldig att vidta.
Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av
fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist.

