Stockholm, den 15 oktober 2018

Viktig underrättelse till fondandelsägarna i Granit Global 85 angående fusion av
Granit Global 85 och SEF - Strukturinvest Global 85
Vidta åtgärd före 13 december 2018 klockan 15.00 CET
Kära fondandelsägare,

Vi kontaktar dig för att underrätta dig om att Granit Fonder AB:s värdepappersfond, Granit Global 85 Klass A
(ISIN SE0006143244), som du innehar andelar i, kommer att läggas samman med SEF – Strukturinvest Global 85 Class A
(ISIN LU1777969210), en Luxemburgregistrerad UCITS (värdepappersfond). Sammanslagningen sker via en gränsöverskridande fusion. Anledningen till fusionen, samt beskrivning av dina två alternativ, förklaras nedan. Har du ytterligare frågor
är du välkommen att kontakta oss.

Bakgrund

Styrelsen för Granit Fonder AB beslutade på det ordinarie styrelsemötet den 5 juni 2018 att ansöka om tillstånd att slå
samman värdepappersfonden Granit Global 85 med SEF - Strukturinvest Global 85 via en gränsöverskridande fusion där
SEF – Strukturinvest Global 85 (delfond i den övertagande paraplyfonden SEF) tar över tillgångar och skulder från
inkråmet i Granit Global 85. I och med detta upphör Granit Global 85. Från och med 14 december 2018 så äger du istället
andelar i SEF – Strukturinvest Global 85 Class A. De beskrivna förändringarna syftar till att stärka oberoendet mellan
portföljförvaltningen och fondadministration samt fondbolag, och samtidigt få tillgång till branschledande effektivitet och
expertis. Granit Fonder AB:s styrelse anser att denna åtgärd är befogad och styrelsen för SEF tillstyrker fusionen.
SEF – Strukturinvest Global 85 förvaltas av Swedbank Management Company S.A. med säte i Luxemburg. Swedbank
Management Company S.A. är ett auktoriserat fondbolag. I samband med sammanslagningen så avser Swedbank Management Company S.A. att via uppdragsavtal delegera; portföljförvaltningen till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB;
fondredovisning och hantering av andelsägarregister till Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch. Paraplyfonden SEF,
där Strukturinvest Global 85 ingår har utsett Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch till förvaringsinstitut.
Du kan hitta ytterligare information om den övertagande fonden, inklusive prospekt, faktablad och hel- och halvårssammanställningar på Swedbank Management Company S.A.s hemsida: www.swedbank.lu/swedbank-management-company/
Strukturinvest Fondkommission (FK) AB har också den 5 juni 2018 beslutat att absorbera Granit Fonder AB via en inkråmsöverlåtelse. Samtlig personal som ansvarat för driften av fonderna i Granit Fonder AB:s regi förflyttas i samband med överlåtelsen till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB. Beslutet att slå ihop verksamheterna har fattats med syfte att öka fokus och
resurser inom portföljförvaltning och marknadsföring. Inkråmsöverlåtelsen kommer att genomföras efter att samtliga fonder
som idag förvaltas av Granit Fonder AB har sammanslagits med andra fonder eller upphört på annat sätt.

Dina möjligheter
1. V idta ingen åtgärd. Dina fondandelar kommer
automatiskt att bytas ut mot fondandelar i den
mottagande fonden.
2. A vyttra dina fondandelar. Vi tar emot handelsinstruktioner enligt angiven tidsfrist ovan.

GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
SE-114 46, STOCKHOLM

FONDENS FUSION
Fondens fusionsdatum

14 december 2018

Tidsfrist för inlösenorder

15.00 CET 13 december 2018

Din fond (överlåtande fond)

Granit Global 85 Klass A
(ISIN SE0006143244)

Ny fond (övertagande fond)

SEF - Strukturinvest Global 85
Class A (ISIN LU1777969210)

FONDEN
Fondbolag/Institutnr. hos FI

Granit Fonder AB/58192

Fondtyp

Värdepappersfond

Registrerad adress

Grev Turegatan 14
114 46 STOCKHOLM

Telefon

08-588 927 80

E-post

anders.nilsson@granitfonder.se
TEL: +46 (0)8-588 927 80
FAX: +46 (0)8-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE

Du kanske vill granska dessa alternativ med din skatte- och/eller finansiella rådgivare.
Samtliga alternativ kan ha skatteeffekter.
Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du inte att debiteras någon inlösenavgift
Genomförande och konsekvenser

I det här avsnittet beskrivs viktig information om fusionen. Ytterligare information om den övertagande fonden återfinns i
den övertagande fondens faktablad (KIID), vilket bifogas samt på fondbolagets hemsida: www.swedbank.lu/swedbankmanagement-company/.
När fusionen sker överförs alla tillgångar, skulder och eventuella inkomster i din fond till den övertagande fonden. Din
nuvarande fond (den överlåtande fonden) upphör därmed att existera. Samtliga fondandelar som finns kvar i din fond vid
fusionsdagen byts kostnadsfritt ut mot fondandelar i den övertagande fonden. Uträkningen av utbytesförhållandet
valideras och dokumenteras i en fusionsrapport, som kommer att utarbetas av den överlåtande fondens revisor. Denna
revisionsrapport kommer att finnas tillgänglig för dig på begäran, samt göras tillgänglig på Granit Fonder AB:s hemsida
(www.granitfonder.se), efter fusionen genomförts. Värdet på de fondandelar du äger i din fond och de nya fondandelar du
erhåller i den mottagande fonden kommer att vara detsamma. Antalet fondandelar kan emellertid skilja.
Ytterligare information om den överlåtande fonden inklusive faktablad samt fondbestämmelser finns på www.granitfonder.se.
En digital kopia av detta meddelande finns på webbplatsen: www.granitfonder.se.

INVERKAN
Likheter och skillnader mellan den överlåtande fonden
(din nuvarande fond) och
den övertagande fonden

Investeringsstrategi, riskbegränsningar, fondvaluta och investeringsmål är likartade i de två fonderna och de kan
investera i samma typ av tillgångar. Den överlåtande fonden och den övertagande fonden bedöms ha liknande riskoch avkastningsprofil. Fondernas syntetiska risk- och avkastningsprofil är båda beräknade till 4. För en fullständig
riskbeskrivning, vänligen se den överlåtande fondens fondbestämmelser, samt den övertagande fondens Prospekt.
Fondandelsägarnas rättigheter kan komma att förändras i samband med hemvistbytet från Sverige till Luxemburg.
Detta gäller i synnerhet hantering av personuppgifter. För ytterligare information se den övertagande fondens
Prospekt.

Potentiella fördelar

Styrelsen i Granit Fonder AB anser att avyttringen av fondinkråmet ger investerare ökad insyn och oberoende genom
att fondförvaltningen separeras från övrig administration.

Potentiella nackdelar

Den årliga avgiften kommer att öka från 1,50% till 2,00%.

Andra överväganden

Byte av fondbolag och gränsöverskridande fusion. För mer information se tabell nedan.
Överlåtande fond

Övertagande fond

Fond

Granit Global 85 Klass A
ISIN SE0006143244

SEF – Strukturinvest Granit Global 85 Class A
ISIN LU1777969210
Denna Fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över
Fonden utövas av Commission de Surveillance

Typ

En värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som följer reglerna i UCITS-direktivet.

SICAV är ett fondföretag och denna SICAV är en UCITS
som följer reglerna i UCITS-direktivet.

Fondbolag

Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, ett svenskt
fondbolag.

Styrelsen i detta fondföretag har utsett Swedbank
Management Company S.A. till fondbolag. Swedbank
Management Company S.A. har sitt säte i Luxemburg
och övervakas av Commission de Surveillance du
Secteur Financier.

Fondandelsägare

I allmänhet kräver denna typ av fondstruktur mindre beslutsfattande från andelsägare då fondbolaget generellt
har större beslutsmandat.

Andelsägarna i ett fondföretag väljer styrelse och godkänner ändringar av bolagsordningen. Styrelsen förblir
fullt ansvarig gentemot andelsägarna (aktieägarna).

GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
SE-114 46, STOCKHOLM

TEL: +46 (0)8-588 927 80
FAX: +46 (0)8-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE

