Insiderfonder AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Viktig information till dig som andelsägare i fonderna Inside Active Global, Inside Canada,
Inside Hedge, Inside Sweden och Inside USA:
Den 20 december 2018 gav Finansinspektionen Insiderfonder tillstånd till fusion mellan å ena sidan fonderna
Inside Active Global, Inside Canada, Inside Hedge, Inside Sweden och Inside USA och å andra sidan East Capital
Multi-Strategi. Fusionen sker genom så kallad ”absorption” och innebär att East Capital Multi-Strategi tar över
Inside-fonderna som efter genomförd fusion kommer att upphöra.

Bakgrund till fusionen:
Fusionen är ett resultat av den försäljning som genomförts av våra fonder till East Capital, och som
annonserades i början av året. Bakgrunden till försäljningen är att våra fonder inte når upp till kravet på 500
miljoner kronor i investerat kapital per fond från sparare utanför Pensionsmyndighetens fondtorg där många av
våra andelsägare återfinns.

Fusionens övergripande tidsplan:





20 december 2018: Tillstånd ges av Finansinspektionen för genomförande av fusionen (dnr 18-201193).
20 februari 2019: Information om fusionen publiceras på www.insiderfonder.se.
22 mars 2019: Sista dagen att lösa in fondandelar i fonderna innan fusionen genomförs och
avstämningsdag för beräkning av utbytesförhållandet.
1 april 2019: Fonderna slås samman med East Capital Multi-Strategi och därmed upphör Inside-fonderna.
Andelsägare i Inside-fonderna får motsvarande nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi.

East Capital Multi-Strategi är en aktivt förvaltad fond med fokus på tillväxtmarknader globalt och förvaltas av det
svenska fondbolaget East Capital. East Capital har funnits på marknaden sedan 1997 och är en välrenommerad
aktör som vi är övertygade om kommer att ta väl hand om dig som andelsägare. Fonden har en högsta årlig avgift
på 1,5 procent och en risknivå på 4 av maximalt 7 på den sjugradiga risk-skalan (SRRI).
Detaljerad information om vilka förändringar som fusionen betyder för dig som andelsägare i respektive fond
med avseende på risknivå, avgifter samt placeringsinriktning framgår av bifogad information. Även basfakta för
East Capital Multi-Strategi bifogas.

Tack!
Många av våra andelsägare har investerat i våra fonder under lång tid. Vi vill därför passa på att rikta ett
ödmjukt tack för det förtroende som du har visat oss under den tid du har varit andelsägare i våra fonder.
Om du har några frågor om fusionen är du välkommen att kontakta oss per telefon på 031-165100 eller via epost på info@insiderfonder.se

Stockholm den 20 februari 2019

Carl-Viggo Östlund, ordf

Adrian Westman

Peter Ahl

Karin Lidén, vd

Erik Lidén, grundare

Information till andelsägare i Inside Active Global

Stockholm, den 20 februari 2019
Bäste andelsägare,
Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden
Inside Active Global (fonden).
Insiderfonder AB (”InsiderFonder”) och East Capital Asset Management S.A.
(”East Capital”) har beslutat att fonden Inside Active Global (överlåtande
fonden) och East Capital Multi-Strategi (övertagande fonden) ska fusioneras
(”Fusionen”).
1.

Allmänt om Fusionen

Fusionen genomförs genom en så kallad absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden. Efter Fusionen kommer andelsägarna i den överlåtanden
fonden som kompensation erhålla andelar i den övertagande fonden till ett
värde som motsvarar värdet på andelsinnehavet i den överlåtande fonden.
Detta informationsdokument innehåller närmare information om Fusionen.
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019 (”Fusionsdagen”).
Om du väljer att delta i Fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.
Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad Fusionen innebär.
2.

Bakgrund och syfte med Fusionen

I oktober 2018 ingick East Capital och InsiderFonder ett avtal med innebörden
att förvaltningen av överlåtande fond överlåts till East Capital genom att en
Fusion genomförs med den övertagande fonden, med förbehåll för att
nödvändiga godkännanden från Finansinspektionen erhålls.
East Capital är ett fondbolag baserad i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). East Capital är en
del av East Capital-koncernen, en kapitalförvaltare specialiserad på globala
tillväxt- och frontiermarknader.
InsiderFonder och East Capital är av uppfattningen att Fusionen är i
andelsägarnas intresse i och med att Fusionen bör resultera i ökad effektivitet

och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, utförandet av transaktioner
och fondadministrationen. Fondandelsägare kommer dessutom att få tillgång
till East Capitals tjugoåriga förvaltningskompetens från globala tillväxt- och
frontiermarknader, samt det arbete med hållbarhet och ESG faktorer
(Environmental, Social och Governance) som över åren implementerats i East
Capital investeringsförvaltning på dessa marknader.
3.

Genomförande av och datum för Fusionen

Allmänt
Finansinspektionen har godkänt Fusionen den 20 december 2018 och
Fusionen kommer att genomföras på Fusionsdagen, se avsnitt 1 ovan.
Fusionen kommer att genomföras genom en absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden på Fusionsdagen i utbyte mot att andelsägare i den
överlåtande fonden som fusionsvederlag erhåller andelar i den övertagande
fonden till ett värde som motsvarar värdet av innehavet i den överlåtande
fonden den 29 mars 2019. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden. Från
och med Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den övertagande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Beräkning av utbytesförhållande mellan fondandelarna i den överlåtande
fonden och andelar i den övertagande fonden
Utbytesförhållandet mellan andelarna i den överlåtande fonden och andelarna
i den övertagande fonden beräknas baserat på fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden och fondandelsvärdet i den övertagande fonden den 29
mars 2019. Fondandelsvärdet i den överlåtande fonden baseras på
marknadsvärdet av fondens tillgångar och skulder den 29 mars 2019.
Utbytesförhållandet beräknas genom att dividera fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden med fondandelsvärdet i den övertagande fonden.
Antalet andelarna som tilldelas en andelsägare i den övertagande fonden kan
skilja sig från andelsägares antal andelar i den överlåtande fonden beroende
på fondandelsvärdet i den överlåtande fonden i förhållande till
fondandelsvärdet i den övertagande fonden. Värdet av andelsägares andelar i
den övertagande fonden kommer dock att motsvara andelsägares tidigare
innehav i den överlåtande fonden.
Tillämpliga regler för överföring av tillgångar respektive utbyte av
andelar
Den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den
övertagande fonden på Fusionsdagen. På det datumet kommer den
överlåtande fonden att upphöra att existera. Registrerade andelar i den
överlåtande fonden kommer automatiskt att konverteras till andelar i den
övertagande fonden. Därmed kommer registrerade andelsägare i den
överlåtande fonden som vid fusionen har andelar i den överlåtande fonden
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automatiskt bli registrerade andelsägare i den övertagande fonden och delta i
den övertagande fondens framtida resultat.
4.

Konsekvenser för fondandelsägarna

Inside Active Global kommer att upplösas efter Fusionen och du kommer att få
nya andelar i East Capital Multi-Strategi.
Andelsklasser
Genom Fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Inside Active Global att
föras över till East Capital Multi-Strategi. East Capital Multi-Strategi har två
icke utdelande andelsklasser A och B. Marknadsvärdet av dina fondandelar
förs med automatik över till East Capital Multi-Strategi, andelsklass A, och du
kommer att få andelar för motsvarande värde i East Capital Multi-Strategi
andelsklass A.
Fondbestämmelser
Det är den övertagande fondens, East Capital Multi-Strategi,
fondbestämmelser som gäller efter Fusionen.
Fondbolag
Övertagande fonden förvaltas av East Capital. East Capital är ett fondbolag
baserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (”CSSF”).
Mål och placeringsinriktning
Inside Active Global och East Capital Multi-Strategi har mål och
placeringsinriktning som skiljer sig åt.
Inside Active Global investerar huvudsakligen i aktier i företag som är
noterade på en mängd olika aktiemarknader spridda över hela världen direkt
eller genom innehav av fondandelar i fonder med motsvarande
placeringsinriktning som fonden idag placerar.
East Capital Multi-Strategi placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande
värdepapper och på konto hos kreditinstitut. Målet är att generera en
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter och East Capital
Multi-Strategi eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv
allokering och genom att investera i ett brett urval av tillgångsklasser globalt.
Dessutom, kommer East Capital Multi-Strategi aktivt att söka exponering för
tillväxtmarknader. Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte
klassificerats som utvecklade av erkända indexleverantörer eller som
betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Från tid till
annan kan East Capital Multi-Strategi vara 100 procent exponerad mot
tillväxtmarknader.
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Efter genomförd Fusion kommer du som en andelsägare att ha innehav i ett
brett urval av tillgångsklasser globalt till skillnad ifrån huvudsakligen aktier i
företag som är noterade på en mängd olika aktiemarknader spridda över hela
världen som fonden idag placerar i.
Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fondens
placeringsinriktning. Inside Active Global förvaltades enligt Insidermodellen
(modellen där fondens placeringar görs i bolag där bolagens ledande
befattningshavare, s.k. insynspersoner, själva har investerat större belopp och
som av förvaltaren anses vara undervärderade på börserna).
Placeringsinriktningen kommer att ändras till en diversifierad global
förvaltning med båda aktier och räntepapper baserad på East Capitals
investeringsanalys.
Förvaltningsavgift
Den högsta årliga fasta förvaltningsavgiften i Inside Active Global är 3 procent
och den högsta årliga förvaltningsavgiften East Capital Multi-Strategi är 1,5
procent. Därutöver kan avseende Inside Active Global en prestationsbaserad
ersättning på högst 20 procent utgå av fondens överavkastning.
Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att
köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.
Årlig avgift avseende 2017 enligt fondernas faktablad, dvs. en fonds kostnader
inklusive marknadsföring och distribution, uppgick till 2,03 procent rörande
Inside Active Global och till 1,95 procent rörande East Capital Multi-Strategi.
Minsta insättning
Minsta insättning kommer att ändras från 5000 kr (Inside Active Global) till
200 kr (East Capitals andelsklass A).
Risk
Inside Active Global tillhör riskkategori 5 och East Capital Multi-Strategi
tillhör i dagsläget kategori 4 på SRRI’s 7-gradiga skala.
East Capital Multi-Strategi är olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5-10 år.
Bryttidpunkt för handel
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och
försäljning av andelar). Bryttidpunkten är fortsatt CET 15.00.
Rättigheter
Som andelsägare innebär inte Fusionen att dina rättigheter som andelsägare
försämras eller påverkas. De erhållna andelarna i den övertagande fonden har
samma rättigheter som fondandelarna i den överlåtande fonden och som
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andelsägare tar du del av utvecklingen i den övertagande fonden från och med
Fusionsdagen och framåt.
Upplupna intäkter
Alla upplupna intäkter på investeringar på Fusionsdagen i den överlåtande
fonden kommer att återspeglas i värderingen av aktuell investering på
Fusionsdagen och överförs automatiskt till den övertagande fonden som en
del av överföringen av aktuell investering. Du som andelsägare bedöms inte
påverkas i denna del.
Utspädningseffekter
Det förväntas inga utspädningseffekter på fondernas resultat med anledning
av Fusionen. Du som andelsägare bedöms inte påverkas i denna del.
Ändringar av sammansättningen av tillgångar i den överlåtande fonden
Fusionen innebär att fondens sammansättning av tillgångar kommer att
ändras från huvudsakligen aktier på de globala aktiemarknaderna efter
Insidermodellen till ett brett urval av tillgångsklasser globalt i enlighet med
den övertagande fondens placeringsinriktning.
Påverkan på handel med fondandelar
Handel med fondandelar i den överlåtande fonden kommer att tillfälligt
stoppas från och med den 25 mars 2019 till och med 29 mars 2019
(”Avstämningsdagen”).
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med Fusionen kommer inte att belasta dig
som andelsägare.
5.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en Fusion har du vissa
rättigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Det betyder för dig som andelsägare att du kan:
1. Begära inlösen av fondandelarna
Du som andelsägare har rätt att, i enlighet med de datum och
förfaranden som beskrivs nedan, begära att få dina andelar i den
överlåtande fonden inlösta utan kostnad (förutom eventuella
avvecklingskostnader). Om du väljer att lösa in dina andelar kan det
eventuellt medföra kapitalvinst eller kapitalförlust vilket kan utlösa
beskattning. Se information nedan i avsnitt 7.
Andelsägare som vill begära inlösen måste anmäla detta till
InsiderFonder senast kl 15.00 den 22 mars 2019. Före detta datum har
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andelsägare möjlighet att fortsätta att teckna och begära inlösen av
sina andelar i fonden.
2. Följa med i Fusionen till East Capital Multi-Strategi
Du kan välja att följa med i Fusionen. Då uppstår inga
skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare
kommer då att vara samma anskaffningsvärde i East Capital MultiStrategi. Inga försäljningsavgifter tas ut. Andelsägare som inte begärt
inlösen enligt ovan är bundna av Fusionen. Från och med
Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den överlåtande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att erhålla andelar i den
övertagande fonden enligt följande.
Namn

Överlåtande fond
ISIN kod

Inside Active
Global
6.

SE 0004751386

Namn
East Capital
Multi-Strategi

Övertagande fond
Andelsklass ISIN kod
A

SE 0007278585

Fusionens genomförande

Fusionen genomförs i följande steg:
1. Ansökan om fusionen lämnas in till Finansinspektionen den 30
oktober 2018.
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 20 december
2018.
3. Information till andelsägarna skickades ut den 20 februari 2019.
4. Sista tidpunkten för begäran om teckning samt inlösen i den
överlåtande fonden är den 22 mars 2019.
5. Teckning och inlösen kommer inte att vara möjligt från och med 25
mars 2019 till och med 29 mars 2019.
6. NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållanden mellan fonderna
är den 29 mars 2019 (Avstämningsdagen).
7. Fusionsdagen är den 1 april 2019. Som andelsägare i Inside Active
Global får du nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu
utöva dina rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.
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7.

Skatteeffekter

Generella utgångspunkter
Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska
personer med hemvist i Sverige.
Medverkan i Fusionen
För fondandelsägare som väljer att medverka i Fusionen gäller följande.
Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en
fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en
Fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade
avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer
vid en fusion inte dras av.
Inlösen av fondandelar
För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan Fusionen
genomförs gäller följande.
En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En
kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden
mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för
avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen
av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats
om 30 %.
En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den
mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av
kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av
kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet
som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.
Generellt för båda alternativ
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs, ska en schablonintäkt om
0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av varje kalenderår tas upp.
Schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % vilket innebär
att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4%*30%) av underlaget.
8.

Ytterligare information

Mer information om den övertagande fonden finns i bifogat faktablad för den
övertagande fonden – East Capital Multi-Strategi (A klass). Andelsägare
uppmanas att läsa faktabladet.
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Yttrande från revisor
Du har även rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av revisors yttrande
gällande Fusionsplanen.
Yttrandet har upprättats av Ernst & Young AB och omfattar följande uppgifter:
-

Metoderna som används för värdering av tillgångar och skulder vid
beräkningen av utbytesförhållandet, och

-

Metoden som används för beräkning av utbytesförhållandet.

*****
Om du vill ställa frågor om Fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan
du kontakta East Capitals kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post:
fonder@eastcapital.com.
Du finner även information om Fusionen på vår hemsida www.eastcapital.com
Med vänliga hälsningar
[**]
East Capital Asset Management S.A.
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Information till andelsägare i Inside Canada

Stockholm, den 20 februari 2019
Bäste andelsägare,
Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden
Inside Canada (fonden).
Insiderfonder AB (”InsiderFonder”) och East Capital Asset Management S.A.
(”East Capital”) har beslutat att fonden Inside Canada (överlåtande fonden)
och East Capital Multi-Strategi (övertagande fonden) ska fusioneras
(”Fusionen”).
1.

Allmänt om Fusionen

Fusionen genomförs genom en så kallad absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden. Efter Fusionen kommer andelsägarna i den överlåtanden
fonden som kompensation erhålla andelar i den övertagande fonden till ett
värde som motsvarar värdet på andelsinnehavet i den överlåtande fonden.
Detta informationsdokument innehåller närmare information om Fusionen.
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019 (”Fusionsdagen”).
Om du väljer att delta i Fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.
Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad Fusionen innebär.
2.

Bakgrund och syfte med Fusionen

I oktober 2018 ingick East Capital och InsiderFonder ett avtal med innebörden
att förvaltningen av överlåtande fond överlåts till East Capital genom att en
Fusion genomförs med den övertagande fonden, med förbehåll för att
nödvändiga godkännanden från Finansinspektionen erhålls.
East Capital är ett fondbolag baserad i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). East Capital är en
del av East Capital-koncernen, en kapitalförvaltare specialiserad på globala
tillväxt- och frontiermarknader.
InsiderFonder och East Capital är av uppfattningen att Fusionen är i
andelsägarnas intresse i och med att Fusionen bör resultera i ökad effektivitet

och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, utförandet av transaktioner
och fondadministrationen. Fondandelsägare kommer dessutom att få tillgång
till East Capitals tjugoåriga förvaltningskompetens från globala tillväxt- och
frontiermarknader, samt det arbete med hållbarhet och ESG faktorer
(Environmental, Social och Governance) som över åren implementerats i East
Capital investeringsförvaltning på dessa marknader.
3.

Genomförande av och datum för Fusionen

Allmänt
Finansinspektionen har godkänt Fusionen den 20 december 2018 och
Fusionen kommer att genomföras på Fusionsdagen, se avsnitt 1 ovan.
Fusionen kommer att genomföras genom en absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden på Fusionsdagen i utbyte mot att andelsägare i den
överlåtande fonden som fusionsvederlag erhåller andelar i den övertagande
fonden till ett värde som motsvarar värdet av innehavet i den överlåtande
fonden den 29 mars 2019. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden. Från
och med Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den övertagande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Beräkning av utbytesförhållande mellan fondandelarna i den överlåtande
fonden och andelar i den övertagande fonden
Utbytesförhållandet mellan andelarna i den överlåtande fonden och andelarna
i den övertagande fonden beräknas baserat på fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden och fondandelsvärdet i den övertagande fonden den 29
mars 2019. Fondandelsvärdet i den överlåtande fonden baseras på
marknadsvärdet av fondens tillgångar och skulder den 29 mars 2019.
Utbytesförhållandet beräknas genom att dividera fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden med fondandelsvärdet i den övertagande fonden.
Antalet andelarna som tilldelas en andelsägare i den övertagande fonden kan
skilja sig från andelsägares antal andelar i den överlåtande fonden beroende
på fondandelsvärdet i den överlåtande fonden i förhållande till
fondandelsvärdet i den övertagande fonden. Värdet av andelsägares andelar i
den övertagande fonden kommer dock att motsvara andelsägares tidigare
innehav i den överlåtande fonden.
Tillämpliga regler för överföring av tillgångar respektive utbyte av
andelar
Den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den
övertagande fonden på Fusionsdagen. På det datumet kommer den
överlåtande fonden att upphöra att existera. Registrerade andelar i den
överlåtande fonden kommer automatiskt att konverteras till andelar i den
övertagande fonden. Därmed kommer registrerade andelsägare i den
överlåtande fonden som vid fusionen har andelar i den överlåtande fonden
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automatiskt bli registrerade andelsägare i den övertagande fonden och delta i
den övertagande fondens framtida resultat.
4.

Konsekvenser för fondandelsägarna

Inside Canada kommer att upplösas efter Fusionen och du kommer att få nya
andelar i East Capital Multi-Strategi.
Andelsklasser
Genom Fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Inside Canada att föras
över till East Capital Multi-Strategi. East Capital Multi-Strategi har två icke
utdelande andelsklasser A och B. Marknadsvärdet av dina fondandelar förs
med automatik över till East Capital Multi-Strategi, andelsklass A, och du
kommer att få andelar för motsvarande värde i East Capital Multi-Strategi
andelsklass A.
Fondbestämmelser
Det är den övertagande fondens, East Capital Multi-Strategi,
fondbestämmelser som gäller efter Fusionen.
Fondbolag
Övertagande fonden förvaltas av East Capital. East Capital är ett fondbolag
baserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (”CSSF”).
Mål och placeringsinriktning
Inside Canada och East Capital Multi-Strategi har mål och placeringsinriktning
som skiljer sig åt.
Inside Canada investerar huvudsakligen i kanadensiska aktier med
målsättningen att generera en avkastning som är högre än sitt
jämförelseindex, MSCI Canada Index.
East Capital Multi-Strategi placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande
värdepapper och på konto hos kreditinstitut. Målet är att generera en
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter och East Capital
Multi-Strategi eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv
allokering och genom att investera i ett brett urval av tillgångsklasser globalt.
Dessutom, kommer East Capital Multi-Strategi aktivt att söka exponering för
tillväxtmarknader. Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte
klassificerats som utvecklade av erkända indexleverantörer eller som
betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Från tid till
annan kan East Capital Multi-Strategi vara 100 procent exponerad mot
tillväxtmarknader.
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Efter genomförd Fusion kommer du som en andelsägare att ha innehav i ett
brett urval av tillgångsklasser globalt till skillnad ifrån huvudsakligen
börsnoterade aktier på aktiemarknaden i Kanada som fonden idag placerar i.
Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fondens
placeringsinriktning. Inside Canada förvaltades enligt Insidermodellen
(modellen där fondens placeringar görs i bolag där bolagens ledande
befattningshavare, s.k. insynspersoner, själva har investerat större belopp och
som av förvaltaren anses vara undervärderade på börserna).
Placeringsinriktningen kommer att ändras till en diversifierad global
förvaltning med båda aktier och räntepapper baserad på East Capitals
investeringsanalys.
Förvaltningsavgift
Den högsta årliga fasta förvaltningsavgiften i Inside Canada är 1,6 procent och
den högsta årliga förvaltningsavgiften East Capital Multi-Strategi är 1,5
procent. Därutöver kan avseende Inside Canada en prestationsbaserad
ersättning på högst 20 procent utgå av fondens överavkastning.
Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att
köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.
Årlig avgift avseende 2017 enligt fondernas faktablad, dvs. en fonds kostnader
inklusive marknadsföring och distribution, uppgick till 1,63 procent rörande
Inside Canada och till 1,95 procent rörande East Capital Multi-Strategi.
Minsta insättning
Minsta insättning kommer att ändras från 5000 kr (Inside Canada) till 200 kr
(East Capitals andelsklass A).
Risk
Inside Canada tillhör riskkategori 5 och East Capital Multi-Strategi tillhör i
dagsläget kategori 4 på SRRI’s 7-gradiga skala.
East Capital Multi-Strategi är olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5-10 år.
Bryttidpunkt för handel
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och
försäljning av andelar). Bryttidpunkten är fortsatt CET 15.00.
Rättigheter
Som andelsägare innebär inte Fusionen att dina rättigheter som andelsägare
försämras eller påverkas. De erhållna andelarna i den övertagande fonden har
samma rättigheter som fondandelarna i den överlåtande fonden och som
andelsägare tar du del av utvecklingen i den övertagande fonden från och med
Fusionsdagen och framåt.
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Upplupna intäkter
Alla upplupna intäkter på investeringar på Fusionsdagen i den överlåtande
fonden kommer att återspeglas i värderingen av aktuell investering på
Fusionsdagen och överförs automatiskt till den övertagande fonden som en
del av överföringen av aktuell investering. Du som andelsägare bedöms inte
påverkas i denna del.
Utspädningseffekter
Det förväntas inga utspädningseffekter på fondernas resultat med anledning
av Fusionen. Du som andelsägare bedöms inte påverkas i denna del.
Ändringar av sammansättningen av tillgångar i den överlåtande fonden
Fusionen innebär att fondens sammansättning av tillgångar kommer att
ändras från huvudsakligen aktier i medelstora och stora kanadensiska bolag
efter Insidermodellen till ett brett urval av tillgångsklasser globalt i enlighet
med den övertagande fondens placeringsinriktning.
Påverkan på handel med fondandelar
Handel med fondandelar i den överlåtande fonden kommer att tillfälligt
stoppas från och med den 25 mars 2019 till och med 29 mars 2019
(”Avstämningsdagen”).
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med Fusionen kommer inte att belasta dig
som andelsägare.
5.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en Fusion har du vissa
rättigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Det betyder för dig som andelsägare att du kan:
1. Begära inlösen av fondandelarna
Du som andelsägare har rätt att, i enlighet med de datum och
förfaranden som beskrivs nedan, begära att få dina andelar i den
överlåtande fonden inlösta utan kostnad (förutom eventuella
avvecklingskostnader). Om du väljer att lösa in dina andelar kan det
eventuellt medföra kapitalvinst eller kapitalförlust vilket kan utlösa
beskattning. Se information nedan i avsnitt 7.
Andelsägare som vill begära inlösen måste anmäla detta till
InsiderFonder senast kl 15.00 den 22 mars 2019. Före detta datum har
andelsägare möjlighet att fortsätta att teckna och begära inlösen av
sina andelar i fonden.
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2. Följa med i Fusionen till East Capital Multi-Strategi
Du kan välja att följa med i Fusionen. Då uppstår inga
skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare
kommer då att vara samma anskaffningsvärde i East Capital MultiStrategi. Inga försäljningsavgifter tas ut. Andelsägare som inte begärt
inlösen enligt ovan är bundna av Fusionen. Från och med
Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den överlåtande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att erhålla andelar i den
övertagande fonden enligt följande.
Överlåtande fond
Namn
ISIN kod

Namn

Inside
Canada

East Capital
Multi-Strategi

6.

SE 0004751345

Övertagande fond
Andelsklass ISIN kod
A

SE 0007278585

Fusionens genomförande

Fusionen genomförs i följande steg:
1. Ansökan om fusionen lämnas in till Finansinspektionen den 30
oktober 2018.
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 20 december
2018.
3. Information till andelsägarna skickades ut den 20 februari 2019.
4. Sista tidpunkten för begäran om teckning samt inlösen i den
överlåtande fonden är den 22 mars 2019.
5. Teckning och inlösen kommer inte att vara möjligt från och med 25
mars 2019 till och med 29 mars 2019.
6. NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållanden mellan fonderna
är den 29 mars 2019 (Avstämningsdagen).
7. Fusionsdagen är den 1 april 2019. Som andelsägare i Inside Canada får
du nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu utöva dina
rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.
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7.

Skatteeffekter

Generella utgångspunkter
Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska
personer med hemvist i Sverige.
Medverkan i Fusionen
För fondandelsägare som väljer att medverka i Fusionen gäller följande.
Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en
fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en
Fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade
avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer
vid en fusion inte dras av.
Inlösen av fondandelar
För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan Fusionen
genomförs gäller följande.
En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En
kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden
mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för
avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen
av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats
om 30 %.
En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den
mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av
kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av
kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet
som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.
Generellt för båda alternativ
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs, ska en schablonintäkt om
0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av varje kalenderår tas upp.
Schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % vilket innebär
att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4%*30%) av underlaget.
8.

Ytterligare information

Mer information om den övertagande fonden finns i bifogat faktablad för den
övertagande fonden – East Capital Multi-Strategi (A klass). Andelsägare
uppmanas att läsa faktabladet.
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Yttrande från revisor
Du har även rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av revisors yttrande
gällande Fusionsplanen.
Yttrandet har upprättats av Ernst & Young AB och omfattar följande uppgifter:
-

Metoderna som används för värdering av tillgångar och skulder vid
beräkningen av utbytesförhållandet, och

-

Metoden som används för beräkning av utbytesförhållandet.

*****
Om du vill ställa frågor om Fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan
du kontakta East Capitals kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post:
fonder@eastcapital.com.
Du finner även information om Fusionen på vår hemsida www.eastcapital.com
Med vänliga hälsningar
[**]
East Capital Asset Management S.A.
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Information till andelsägare i Inside Hedge

Stockholm, den 20 februari 2019
Bäste andelsägare,
Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i specialfonden Inside
Hedge (fonden).
Insiderfonder AB (”InsiderFonder”) och East Capital Asset Management S.A.
(”East Capital”) har beslutat att specialfonden Inside Hedge (överlåtande
fonden) och East Capital Multi-Strategi (övertagande fonden) ska fusioneras
(”Fusionen”).
1.

Allmänt om Fusionen

Fusionen genomförs genom en så kallad absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden. Efter Fusionen kommer andelsägarna i den överlåtanden
fonden som kompensation erhålla andelar i den övertagande fonden till ett
värde som motsvarar värdet på andelsinnehavet i den överlåtande fonden.
Detta informationsdokument innehåller närmare information om Fusionen.
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019 (”Fusionsdagen”).
Om du väljer att delta i Fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.
Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad Fusionen innebär.
2.

Bakgrund och syfte med Fusionen

I oktober 2018 ingick East Capital och InsiderFonder ett avtal med innebörden
att förvaltningen av överlåtande fond överlåts till East Capital genom att en
Fusion genomförs med den övertagande fonden, med förbehåll för att
nödvändiga godkännanden från Finansinspektionen erhålls.
East Capital är ett fondbolag baserad i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). East Capital är en
del av East Capital-koncernen, en kapitalförvaltare specialiserad på globala
tillväxt- och frontiermarknader.
InsiderFonder och East Capital är av uppfattningen att Fusionen är i
andelsägarnas intresse i och med att Fusionen bör resultera i ökad effektivitet

och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, utförandet av transaktioner
och fondadministrationen. Fondandelsägare kommer dessutom att få tillgång
till East Capitals tjugoåriga förvaltningskompetens från globala tillväxt- och
frontiermarknader, samt det arbete med hållbarhet och ESG faktorer
(Environmental, Social och Governance) som över åren implementerats i East
Capital investeringsförvaltning på dessa marknader.
3.

Genomförande av och datum för Fusionen

Allmänt
Finansinspektionen har godkänt Fusionen den 20 december 2018 och
Fusionen kommer att genomföras på Fusionsdagen, se avsnitt 1 ovan.
Fusionen kommer att genomföras genom en absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden på Fusionsdagen i utbyte mot att andelsägare i den
överlåtande fonden som fusionsvederlag erhåller andelar i den övertagande
fonden till ett värde som motsvarar värdet av innehavet i den överlåtande
fonden den 29 mars 2019. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden. Från
och med Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den övertagande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Beräkning av utbytesförhållande mellan fondandelarna i den överlåtande
fonden och andelar i den övertagande fonden
Utbytesförhållandet mellan andelarna i den överlåtande fonden och andelarna
i den övertagande fonden beräknas baserat på fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden och fondandelsvärdet i den övertagande fonden den 29
mars 2019. Fondandelsvärdet i den överlåtande fonden baseras på
marknadsvärdet av fondens tillgångar och skulder den 29 mars 2019.
Utbytesförhållandet beräknas genom att dividera fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden med fondandelsvärdet i den övertagande fonden.
Antalet andelarna som tilldelas en andelsägare i den övertagande fonden kan
skilja sig från andelsägares antal andelar i den överlåtande fonden beroende
på fondandelsvärdet i den överlåtande fonden i förhållande till
fondandelsvärdet i den övertagande fonden. Värdet av andelsägares andelar i
den övertagande fonden kommer dock att motsvara andelsägares tidigare
innehav i den överlåtande fonden.
Tillämpliga regler för överföring av tillgångar respektive utbyte av
andelar
Den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den
övertagande fonden på Fusionsdagen. På det datumet kommer den
överlåtande fonden att upphöra att existera. Registrerade andelar i den
överlåtande fonden kommer automatiskt att konverteras till andelar i den
övertagande fonden. Därmed kommer registrerade andelsägare i den
överlåtande fonden som vid fusionen har andelar i den överlåtande fonden
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automatiskt bli registrerade andelsägare i den övertagande fonden och delta i
den övertagande fondens framtida resultat.
4.

Konsekvenser för fondandelsägarna

Inside Hedge kommer att upplösas efter Fusionen och du kommer att få nya
andelar i East Capital Multi-Strategi.
Andelsklasser
Genom Fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Inside Hedge att föras
över till East Capital Multi-Strategi. East Capital Multi-Strategi har två icke
utdelande andelsklasser A och B. Marknadsvärdet av dina fondandelar förs
med automatik över till East Capital Multi-Strategi, andelsklass A, och du
kommer att få andelar för motsvarande värde i East Capital Multi-Strategi
andelsklass A.
Fondbestämmelser
Det är den övertagande fondens, East Capital Multi-Strategi,
fondbestämmelser som gäller efter Fusionen.
Fondbolag
Övertagande fonden förvaltas av East Capital. East Capital är ett fondbolag
baserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (”CSSF”).
Mål och placeringsinriktning
Inside Hedge och East Capital Multi-Strategi har mål och placeringsinriktning
som skiljer sig åt.
Inside Hedge placerar i svenska aktier samt är exponerade mot guld- och
oljepriset. Fonden får även placera i fondandelar,
penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fondens
jämförelseindex är OMRX T-bill som är ett index över värdeutvecklingen på
statsskuldväxlar utgivna av Riksgälden.
East Capital Multi-Strategi placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande
värdepapper och på konto hos kreditinstitut. Målet är att generera en
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter och East Capital
Multi-Strategi eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv
allokering och genom att investera i ett brett urval av tillgångsklasser globalt.
Dessutom, kommer East Capital Multi-Strategi aktivt att söka exponering för
tillväxtmarknader. Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte
klassificerats som utvecklade av erkända indexleverantörer eller som
betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Från tid till
annan kan East Capital Multi-Strategi vara 100 procent exponerad mot
tillväxtmarknader.
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Efter genomförd Fusion kommer en andelsägare ha innehav i brett urval av
tillgångsklasser globalt till skillnad ifrån huvudsakligen svenska aktier samt är
exponerade mot guld- och oljepriset som fonden idag placerar.
Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fondens
placeringsinriktning. Inside Hedge förvaltades enligt Insidermodellen
(modellen där fondens placeringar görs i bolag där bolagens ledande
befattningshavare, s.k. insynspersoner, själva har investerat större belopp och
som av förvaltaren anses vara undervärderade på börserna).
Placeringsinriktningen kommer att ändras till en diversifierad global
förvaltning med båda aktier och räntepapper baserad på East Capitals
investeringsanalys.
Förvaltningsavgift
Den högsta årliga fasta förvaltningsavgiften i Inside Hedge är 1,15 procent och
den högsta årliga förvaltningsavgiften East Capital Multi-Strategi är 1,5
procent. Därutöver kan avseende Inside Hedge en prestationsbaserad
ersättning på högst 20 procent utgå av fondens överavkastning.
Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att
köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.
Årlig avgift avseende 2017 enligt fondernas faktablad, dvs. en fonds kostnader
inklusive marknadsföring och distribution, uppgick till 1,96 procent rörande
Inside Hedge (varav 0,81 procent avsåg prestationsbaserad ersättning) och till
1,95 procent rörande East Capital Multi-Strategi.
Minsta insättning
Minsta insättning kommer att ändras från 5000 kr (Inside Hedge) till 200 kr
(East Capitals andelsklass A).
Risk
Inside Hedge tillhör riskkategori 5 och East Capital Multi-Strategi tillhör i
dagsläget kategori 4 på SRRI’s 7-gradiga skala.
East Capital Multi-Strategi är olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5-10 år.
Bryttidpunkt för handel
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och
försäljning av andelar). Bryttidpunkten är fortsatt CET 15.00.
Rättigheter
Som andelsägare innebär inte Fusionen att dina rättigheter som andelsägare
försämras eller påverkas. De erhållna andelarna i den övertagande fonden har
samma rättigheter som fondandelarna i den överlåtande fonden och som
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andelsägare tar du del av utvecklingen i den övertagande fonden från och med
Fusionsdagen och framåt.
Upplupna intäkter
Alla upplupna intäkter på investeringar på Fusionsdagen i den överlåtande
fonden kommer att återspeglas i värderingen av aktuell investering på
Fusionsdagen och överförs automatiskt till den övertagande fonden som en
del av överföringen av aktuell investering. Du som andelsägare bedöms inte
påverkas i denna del.
Utspädningseffekter
Det förväntas inga utspädningseffekter på fondernas resultat med anledning
av Fusionen. Du som andelsägare bedöms inte påverkas i denna del.
Ändringar av sammansättningen av tillgångar i den överlåtande fonden
Fusionen innebär att fondens sammansättning av tillgångar kommer att
ändras från huvudsakligen svenska aktier samt är exponerade mot guld- och
oljepriset efter Insidermodellen till ett brett urval av tillgångsklasser globalt i
enlighet med den övertagande fondens placeringsinriktning.
Påverkan på handel med fondandelar
Handel med fondandelar i den överlåtande fonden kommer att tillfälligt
stoppas från och med den 25 mars 2019 till och med 29 mars 2019
(”Avstämningsdagen”).
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med Fusionen kommer inte att belasta dig
som andelsägare.
5.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en Fusion har du vissa
rättigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Det betyder för dig som andelsägare att du kan:
1. Begära inlösen av fondandelarna
Du som andelsägare har rätt att, i enlighet med de datum och
förfaranden som beskrivs nedan, begära att få dina andelar i den
överlåtande fonden inlösta utan kostnad (förutom eventuella
avvecklingskostnader). Om du väljer att lösa in dina andelar kan det
eventuellt medföra kapitalvinst eller kapitalförlust vilket kan utlösa
beskattning. Se information nedan i avsnitt 7.
Andelsägare som vill begära inlösen måste anmäla detta till
InsiderFonder senast kl 15.00 den 22 mars 2019. Före detta datum har
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andelsägare möjlighet att fortsätta att teckna och begära inlösen av
sina andelar i fonden.
2. Följa med i Fusionen till East Capital Multi-Strategi
Du kan välja att följa med i Fusionen. Då uppstår inga
skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare
kommer då att vara samma anskaffningsvärde i East Capital MultiStrategi. Inga försäljningsavgifter tas ut. Andelsägare som inte begärt
inlösen enligt ovan är bundna av Fusionen. Från och med
Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den överlåtande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att erhålla andelar i den
övertagande fonden enligt följande.
Överlåtande fond
Namn
ISIN kod

Namn

Inside
Hedge

East Capital
Multi-Strategi

6.

SE 0002898312

Övertagande fond
Andelsklass ISIN kod
A

SE 0007278585

Fusionens genomförande

Fusionen genomförs i följande steg:
1. Ansökan om fusionen lämnas in till Finansinspektionen den 30
oktober 2018.
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 20 december
2018.
3. Information till andelsägarna skickades ut den 20 februari 2019.
4. Sista tidpunkten för begäran om teckning samt inlösen i den
överlåtande fonden är den 22 mars 2019.
5. Teckning och inlösen kommer inte att vara möjligt från och med 25
mars 2019 till och med 29 mars 2019.
6. NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållanden mellan fonderna
är den 29 mars 2019 (Avstämningsdagen).
7. Fusionsdagen är den 1 april 2019. Som andelsägare i Inside Hedge får
du nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu utöva dina
rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.
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7.

Skatteeffekter

Generella utgångspunkter
Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska
personer med hemvist i Sverige.
Medverkan i Fusionen
För fondandelsägare som väljer att medverka i Fusionen gäller följande.
Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en
fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en
Fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade
avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer
vid en fusion inte dras av.
Inlösen av fondandelar
För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan Fusionen
genomförs gäller följande.
En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En
kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden
mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för
avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen
av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats
om 30 %.
En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den
mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av
kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av
kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet
som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.
Generellt för båda alternativ
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs, ska en schablonintäkt om
0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av varje kalenderår tas upp.
Schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % vilket innebär
att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4%*30%) av underlaget.
8.

Ytterligare information

Mer information om den övertagande fonden finns i bifogat faktablad för den
övertagande fonden – East Capital Multi-Strategi (A klass). Andelsägare
uppmanas att läsa faktabladet.
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Yttrande från revisor
Du har även rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av revisors yttrande
gällande Fusionsplanen.
Yttrandet har upprättats av Ernst & Young AB och omfattar följande uppgifter:
-

Metoderna som används för värdering av tillgångar och skulder vid
beräkningen av utbytesförhållandet, och

-

Metoden som används för beräkning av utbytesförhållandet.

*****
Om du vill ställa frågor om Fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan
du kontakta East Capitals kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post:
fonder@eastcapital.com.
Du finner även information om Fusionen på vår hemsida www.eastcapital.com
Med vänliga hälsningar
[**]
East Capital Asset Management S.A.
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Information till andelsägare i Inside Sweden

Stockholm, den 20 februari 2019
Bäste andelsägare,
Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden
Inside Sweden (fonden).
Insiderfonder AB (”InsiderFonder”) och East Capital Asset Management S.A.
(”East Capital”) har beslutat att fonden Inside Sweden (överlåtande fonden)
och East Capital Multi-Strategi (övertagande fonden) ska fusioneras
(”Fusionen”).
1.

Allmänt om Fusionen

Fusionen genomförs genom en så kallad absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden. Efter Fusionen kommer andelsägarna i den överlåtanden
fonden som kompensation erhålla andelar i den övertagande fonden till ett
värde som motsvarar värdet på andelsinnehavet i den överlåtande fonden.
Detta informationsdokument innehåller närmare information om Fusionen.
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019 (”Fusionsdagen”).
Om du väljer att delta i Fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.
Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad Fusionen innebär.
2.

Bakgrund och syfte med Fusionen

I oktober 2018 ingick East Capital och InsiderFonder ett avtal med innebörden
att förvaltningen av överlåtande fond överlåts till East Capital genom att en
Fusion genomförs med den övertagande fonden, med förbehåll för att
nödvändiga godkännanden från Finansinspektionen erhålls.
East Capital är ett fondbolag baserad i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). East Capital är en
del av East Capital-koncernen, en kapitalförvaltare specialiserad på globala
tillväxt- och frontiermarknader.
InsiderFonder och East Capital är av uppfattningen att Fusionen är i
andelsägarnas intresse i och med att Fusionen bör resultera i ökad effektivitet

och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, utförandet av transaktioner
och fondadministrationen. Fondandelsägare kommer dessutom att få tillgång
till East Capitals tjugoåriga förvaltningskompetens från globala tillväxt- och
frontiermarknader, samt det arbete med hållbarhet och ESG faktorer
(Environmental, Social och Governance) som över åren implementerats i East
Capital investeringsförvaltning på dessa marknader.
3.

Genomförande av och datum för Fusionen

Allmänt
Finansinspektionen har godkänt Fusionen den 20 december 2018 och
Fusionen kommer att genomföras på Fusionsdagen, se avsnitt 1 ovan.
Fusionen kommer att genomföras genom en absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden på Fusionsdagen i utbyte mot att andelsägare i den
överlåtande fonden som fusionsvederlag erhåller andelar i den övertagande
fonden till ett värde som motsvarar värdet av innehavet i den överlåtande
fonden den 29 mars 2019. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden. Från
och med Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den övertagande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Beräkning av utbytesförhållande mellan fondandelarna i den överlåtande
fonden och andelar i den övertagande fonden
Utbytesförhållandet mellan andelarna i den överlåtande fonden och andelarna
i den övertagande fonden beräknas baserat på fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden och fondandelsvärdet i den övertagande fonden den 29
mars 2019. Fondandelsvärdet i den överlåtande fonden baseras på
marknadsvärdet av fondens tillgångar och skulder den 29 mars 2019.
Utbytesförhållandet beräknas genom att dividera fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden med fondandelsvärdet i den övertagande fonden.
Antalet andelarna som tilldelas en andelsägare i den övertagande fonden kan
skilja sig från andelsägares antal andelar i den överlåtande fonden beroende
på fondandelsvärdet i den överlåtande fonden i förhållande till
fondandelsvärdet i den övertagande fonden. Värdet av andelsägares andelar i
den övertagande fonden kommer dock att motsvara andelsägares tidigare
innehav i den överlåtande fonden.
Tillämpliga regler för överföring av tillgångar respektive utbyte av
andelar
Den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den
övertagande fonden på Fusionsdagen. På det datumet kommer den
överlåtande fonden att upphöra att existera. Registrerade andelar i den
överlåtande fonden kommer automatiskt att konverteras till andelar i den
övertagande fonden. Därmed kommer registrerade andelsägare i den
överlåtande fonden som vid fusionen har andelar i den överlåtande fonden
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automatiskt bli registrerade andelsägare i den övertagande fonden och delta i
den övertagande fondens framtida resultat.
4.

Konsekvenser för fondandelsägarna

Inside Sweden kommer att upplösas efter Fusionen och du kommer att få nya
andelar i East Capital Multi-Strategi.
Andelsklasser
Genom Fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Inside Sweden att föras
över till East Capital Multi-Strategi. East Capital Multi-Strategi har två icke
utdelande andelsklasser A och B. Marknadsvärdet av dina fondandelar förs
med automatik över till East Capital Multi-Strategi, andelsklass A, och du
kommer att få andelar för motsvarande värde i East Capital Multi-Strategi
andelsklass A.
Fondbestämmelser
Det är den övertagande fondens, East Capital Multi-Strategi,
fondbestämmelser som gäller efter Fusionen.
Fondbolag
Övertagande fonden förvaltas av East Capital. East Capital är ett fondbolag
baserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (”CSSF”).
Mål och placeringsinriktning
Inside Sweden och East Capital Multi-Strategi har mål och placeringsinriktning
som skiljer sig åt.
Inside Sweden investerar huvudsakligen i börsnoterade aktier av stora
svenska bolag med målsättningen att dess utveckling löpande ska överstiga
SIXPRX (SIX Portfolio Return Index).
East Capital Multi-Strategi placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande
värdepapper och på konto hos kreditinstitut. Målet är att generera en
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter och East Capital
Multi-Strategi eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv
allokering och genom att investera i ett brett urval av tillgångsklasser globalt.
Dessutom, kommer East Capital Multi-Strategi aktivt att söka exponering för
tillväxtmarknader. Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte
klassificerats som utvecklade av erkända indexleverantörer eller som
betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Från tid till
annan kan East Capital Multi-Strategi vara 100 procent exponerad mot
tillväxtmarknader.
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Efter genomförd Fusion kommer du som en andelsägare att ha innehav i ett
brett urval av tillgångsklasser globalt till skillnad ifrån huvudsakligen
börsnoterade aktier av svenska bolag som fonden idag placerar i.
Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fondens
placeringsinriktning. Inside Sweden förvaltades enligt Insidermodellen
(modellen där fondens placeringar görs i bolag där bolagens ledande
befattningshavare, s.k. insynspersoner, själva har investerat större belopp och
som av förvaltaren anses vara undervärderade på börserna).
Placeringsinriktningen kommer att ändras till en diversifierad global
förvaltning med båda aktier och räntepapper baserad på East Capitals
investeringsanalys.
Förvaltningsavgift
Den högsta årliga fasta förvaltningsavgiften i Inside Sweden är 0,9 procent och
den högsta årliga förvaltningsavgiften East Capital Multi-Strategi är 1,5
procent. Därutöver kan avseende Inside Sweden en prestationsbaserad
ersättning på högst 20 procent utgå av fondens överavkastning.
Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att
köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.
Årlig avgift avseende 2017 enligt fondernas faktablad, dvs. en fonds kostnader
inklusive marknadsföring och distribution, uppgick till 0,92 procent rörande
Inside Sweden och till 1,95 procent rörande East Capital Multi-Strategi.
Minsta insättning
Minsta insättning kommer att ändras från 5000 kr (Inside Sweden) till 200 kr
(East Capitals andelsklass A).
Risk
Inside Sweden tillhör riskkategori 5 och East Capital Multi-Strategi tillhör i
dagsläget kategori 4 på SRRI’s 7-gradiga skala.
East Capital Multi-Strategi är olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5-10 år.
Bryttidpunkt för handel
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och
försäljning av andelar). Bryttidpunkten är fortsatt CET 15.00.
Rättigheter
Som andelsägare innebär inte Fusionen att dina rättigheter som andelsägare
försämras eller påverkas. De erhållna andelarna i den övertagande fonden har
samma rättigheter som fondandelarna i den överlåtande fonden och som
andelsägare tar du del av utvecklingen i den övertagande fonden från och med
Fusionsdagen och framåt.
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Upplupna intäkter
Alla upplupna intäkter på investeringar på Fusionsdagen i den överlåtande
fonden kommer att återspeglas i värderingen av aktuell investering på
Fusionsdagen och överförs automatiskt till den övertagande fonden som en
del av överföringen av aktuell investering. Du som andelsägare bedöms inte
påverkas i denna del.
Utspädningseffekter
Det förväntas inga utspädningseffekter på fondernas resultat med anledning
av Fusionen. Du som andelsägare bedöms inte påverkas i denna del.
Ändringar av sammansättningen av tillgångar i den överlåtande fonden
Fusionen innebär att fondens sammansättning av tillgångar kommer att
ändras från huvudsakligen aktier i stora svenska bolag efter Insidermodellen
till ett brett urval av tillgångsklasser globalt i enlighet med den övertagande
fondens placeringsinriktning.
Påverkan på handel med fondandelar
Handel med fondandelar i den överlåtande fonden kommer att tillfälligt
stoppas från och med den 25 mars 2019 till och med 29 mars 2019
(”Avstämningsdagen”).
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med Fusionen kommer inte att belasta dig
som andelsägare.
5.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en Fusion har du vissa
rättigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Det betyder för dig som andelsägare att du kan:
1. Begära inlösen av fondandelarna
Du som andelsägare har rätt att, i enlighet med de datum och
förfaranden som beskrivs nedan, begära att få dina andelar i den
överlåtande fonden inlösta utan kostnad (förutom eventuella
avvecklingskostnader). Om du väljer att lösa in dina andelar kan det
eventuellt medföra kapitalvinst eller kapitalförlust vilket kan utlösa
beskattning. Se information nedan i avsnitt 7.
Andelsägare som vill begära inlösen måste anmäla detta till
InsiderFonder senast kl 15.00 den 22 mars 2019. Före detta datum har
andelsägare möjlighet att fortsätta att teckna och begära inlösen av
sina andelar i fonden.
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2. Följa med i Fusionen till East Capital Multi-Strategi
Du kan välja att följa med i Fusionen. Då uppstår inga
skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare
kommer då att vara samma anskaffningsvärde i East Capital MultiStrategi. Inga försäljningsavgifter tas ut. Andelsägare som inte begärt
inlösen enligt ovan är bundna av Fusionen. Från och med
Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den överlåtande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att erhålla andelar i den
övertagande fonden enligt följande.
Överlåtande fond
Namn
ISIN kod

Namn

Inside
Sweden

East Capital
Multi-Strategi

6.

SE 0003495654

Övertagande fond
Andelsklass ISIN kod
A

SE 0007278585

Fusionens genomförande

Fusionen genomförs i följande steg:
1. Ansökan om fusionen lämnas in till Finansinspektionen den 30
oktober 2018.
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 20 december
2018.
3. Information till andelsägarna skickades ut den 20 februari 2019.
4. Sista tidpunkten för begäran om teckning samt inlösen i den
överlåtande fonden är den 22 mars 2019.
5. Teckning och inlösen kommer inte att vara möjligt från och med 25
mars 2019 till och med 29 mars 2019.
6. NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållanden mellan fonderna
är den 29 mars 2019 (Avstämningsdagen).
7. Fusionsdagen är den 1 april 2019. Som andelsägare i Inside Sweden
får du nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu utöva
dina rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.
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7.

Skatteeffekter

Generella utgångspunkter
Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska
personer med hemvist i Sverige.
Medverkan i Fusionen
För fondandelsägare som väljer att medverka i Fusionen gäller följande.
Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en
fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en
Fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade
avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer
vid en fusion inte dras av.
Inlösen av fondandelar
För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan Fusionen
genomförs gäller följande.
En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En
kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden
mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för
avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen
av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats
om 30 %.
En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den
mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av
kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av
kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet
som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.
Generellt för båda alternativ
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs, ska en schablonintäkt om
0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av varje kalenderår tas upp.
Schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % vilket innebär
att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4%*30%) av underlaget.
8.

Ytterligare information

Mer information om den övertagande fonden finns i bifogat faktablad för den
övertagande fonden – East Capital Multi-Strategi (A klass). Andelsägare
uppmanas att läsa faktabladet.
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Yttrande från revisor
Du har även rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av revisors yttrande
gällande Fusionsplanen.
Yttrandet har upprättats av Ernst & Young AB och omfattar följande uppgifter:
-

Metoderna som används för värdering av tillgångar och skulder vid
beräkningen av utbytesförhållandet, och

-

Metoden som används för beräkning av utbytesförhållandet.

*****
Om du vill ställa frågor om Fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan
du kontakta East Capitals kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post:
fonder@eastcapital.com.
Du finner även information om Fusionen på vår hemsida www.eastcapital.com
Med vänliga hälsningar
[**]
East Capital Asset Management S.A.
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Information till andelsägare i Inside USA

Stockholm, den 20 februari 2019
Bäste andelsägare,
Vi skriver till dig med anledning av att du äger andelar i värdepappersfonden
Inside USA (fonden).
Insiderfonder AB (”InsiderFonder”) och East Capital Asset Management S.A.
(”East Capital”) har beslutat att fonden Inside USA (överlåtande fonden) och
East Capital Multi-Strategi (övertagande fonden) ska fusioneras (”Fusionen”).
1.

Allmänt om Fusionen

Fusionen genomförs genom en så kallad absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden. Efter Fusionen kommer andelsägarna i den överlåtanden
fonden som kompensation erhålla andelar i den övertagande fonden till ett
värde som motsvarar värdet på andelsinnehavet i den överlåtande fonden.
Detta informationsdokument innehåller närmare information om Fusionen.
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019 (”Fusionsdagen”).
Om du väljer att delta i Fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.
Däremot är det viktigt att ta del av informationen om vad Fusionen innebär.
2.

Bakgrund och syfte med Fusionen

I oktober 2018 ingick East Capital och InsiderFonder ett avtal med innebörden
att förvaltningen av överlåtande fond överlåts till East Capital genom att en
Fusion genomförs med den övertagande fonden, med förbehåll för att
nödvändiga godkännanden från Finansinspektionen erhålls.
East Capital är ett fondbolag baserad i Luxemburg och står under tillsyn av
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). East Capital är en
del av East Capital-koncernen, en kapitalförvaltare specialiserad på globala
tillväxt- och frontiermarknader.
InsiderFonder och East Capital är av uppfattningen att Fusionen är i
andelsägarnas intresse i och med att Fusionen bör resultera i ökad effektivitet
och kostnadsbesparingar i portföljförvaltningen, utförandet av transaktioner

och fondadministrationen. Fondandelsägare kommer dessutom att få tillgång
till East Capitals tjugoåriga förvaltningskompetens från globala tillväxt- och
frontiermarknader, samt det arbete med hållbarhet och ESG faktorer
(Environmental, Social och Governance) som över åren implementerats i East
Capital investeringsförvaltning på dessa marknader.
3.

Genomförande av och datum för Fusionen

Allmänt
Finansinspektionen har godkänt Fusionen den 20 december 2018 och
Fusionen kommer att genomföras på Fusionsdagen, se avsnitt 1 ovan.
Fusionen kommer att genomföras genom en absorption vilket innebär att
tillgångarna och skulderna i den överlåtande fonden överlåts till den
övertagande fonden på Fusionsdagen i utbyte mot att andelsägare i den
överlåtande fonden som fusionsvederlag erhåller andelar i den övertagande
fonden till ett värde som motsvarar värdet av innehavet i den överlåtande
fonden den 29 mars 2019. Samtidigt upplöses den överlåtande fonden. Från
och med Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den övertagande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Beräkning av utbytesförhållande mellan fondandelarna i den överlåtande
fonden och andelar i den övertagande fonden
Utbytesförhållandet mellan andelarna i den överlåtande fonden och andelarna
i den övertagande fonden beräknas baserat på fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden och fondandelsvärdet i den övertagande fonden den 29
mars 2019. Fondandelsvärdet i den överlåtande fonden baseras på
marknadsvärdet av fondens tillgångar och skulder den 29 mars 2019.
Utbytesförhållandet beräknas genom att dividera fondandelsvärdet i den
överlåtande fonden med fondandelsvärdet i den övertagande fonden.
Antalet andelarna som tilldelas en andelsägare i den övertagande fonden kan
skilja sig från andelsägares antal andelar i den överlåtande fonden beroende
på fondandelsvärdet i den överlåtande fonden i förhållande till
fondandelsvärdet i den övertagande fonden. Värdet av andelsägares andelar i
den övertagande fonden kommer dock att motsvara andelsägares tidigare
innehav i den överlåtande fonden.
Tillämpliga regler för överföring av tillgångar respektive utbyte av
andelar
Den överlåtande fondens tillgångar och skulder kommer att överföras till den
övertagande fonden på Fusionsdagen. På det datumet kommer den
överlåtande fonden att upphöra att existera. Registrerade andelar i den
överlåtande fonden kommer automatiskt att konverteras till andelar i den
övertagande fonden. Därmed kommer registrerade andelsägare i den
överlåtande fonden som vid fusionen har andelar i den överlåtande fonden
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automatiskt bli registrerade andelsägare i den övertagande fonden och delta i
den övertagande fondens framtida resultat.
4.

Konsekvenser för fondandelsägarna

Inside USA kommer att upplösas efter Fusionen och du kommer att få nya
andelar i East Capital Multi-Strategi.
Andelsklasser
Genom Fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Inside USA att föras
över till East Capital Multi-Strategi. East Capital Multi-Strategi har två icke
utdelande andelsklasser A och B. Marknadsvärdet av dina fondandelar förs
med automatik över till East Capital Multi-Strategi, andelsklass A, och du
kommer att få andelar för motsvarande värde i East Capital Multi-Strategi
andelsklass A.
Fondbestämmelser
Det är den övertagande fondens, East Capital Multi-Strategi,
fondbestämmelser som gäller efter Fusionen.
Fondbolag
Övertagande fonden förvaltas av East Capital. East Capital är ett fondbolag
baserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (”CSSF”).
Mål och placeringsinriktning
Inside USA och East Capital Multi-Strategi har mål och placeringsinriktning
som skiljer sig åt.
Inside USA investerar huvudsakligen i aktier noterade på aktiemarknaden i
USA med målsättningen att dess utveckling löpande ska överstiga MSCI USA
Index.
East Capital Multi-Strategi placerar globalt i aktier, derivat, räntebärande
värdepapper och på konto hos kreditinstitut. Målet är att generera en
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och ränteintäkter och East Capital
Multi-Strategi eftersträvar att åstadkomma riskspridning genom aktiv
allokering och genom att investera i ett brett urval av tillgångsklasser globalt.
Dessutom, kommer East Capital Multi-Strategi aktivt att söka exponering för
tillväxtmarknader. Med "tillväxtmarknader" avses länder som inte
klassificerats som utvecklade av erkända indexleverantörer eller som
betraktas som låg- eller medelinkomstländer av Världsbanken. Från tid till
annan kan East Capital Multi-Strategi vara 100 procent exponerad mot
tillväxtmarknader.
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Efter genomförd Fusion kommer du som en andelsägare att ha innehav i ett
brett urval av tillgångsklasser globalt till skillnad ifrån huvudsakligen
börsnoterade aktier på aktiemarknaden i USA som fonden idag placerar i.
Placeringsinriktningen ändras till att följa den övertagande fondens
placeringsinriktning. Inside USA förvaltades enligt Insidermodellen (modellen
där fondens placeringar görs i bolag där bolagens ledande befattningshavare,
s.k. insynspersoner, själva har investerat större belopp och som av förvaltaren
anses vara undervärderade på börserna). Placeringsinriktningen kommer att
ändras till en diversifierad global förvaltning med båda aktier och
räntepapper baserad på East Capitals investeringsanalys.
Förvaltningsavgift
Den högsta årliga fasta förvaltningsavgiften i Inside USA är 1,3 procent och
den högsta årliga förvaltningsavgiften East Capital Multi-Strategi är 1,5
procent. Därutöver kan avseende Inside USA en prestationsbaserad ersättning
på högst 20 procent utgå av fondens överavkastning.
Det är kostnadsfritt i både den överlåtande och den övertagande fonden att
köpa (teckna), byta eller sälja (inlösa) fondandelar.
Årlig avgift avseende 2017 enligt fondernas faktablad, dvs. en fonds kostnader
inklusive marknadsföring och distribution, uppgick till 1,64 procent rörande
Inside USA (varav 0,31 procent avsåg prestationsbaserad ersättning) och till
1,95 procent rörande East Capital Multi-Strategi.
Minsta insättning
Minsta insättning kommer att ändras från 5000 kr (Inside USA) till 200 kr
(East Capitals andelsklass A).
Risk
Inside USA tillhör riskkategori 5 och East Capital Multi-Strategi tillhör i
dagsläget kategori 4 på SRRI’s 7-gradiga skala.
East Capital Multi-Strategi är olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5-10 år.
Bryttidpunkt för handel
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel (köp och
försäljning av andelar). Bryttidpunkten är fortsatt CET 15.00.
Rättigheter
Som andelsägare innebär inte Fusionen att dina rättigheter som andelsägare
försämras eller påverkas. De erhållna andelarna i den övertagande fonden har
samma rättigheter som fondandelarna i den överlåtande fonden och som
andelsägare tar du del av utvecklingen i den övertagande fonden från och med
Fusionsdagen och framåt.
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Upplupna intäkter
Alla upplupna intäkter på investeringar på Fusionsdagen i den överlåtande
fonden kommer att återspeglas i värderingen av aktuell investering på
Fusionsdagen och överförs automatiskt till den övertagande fonden som en
del av överföringen av aktuell investering. Du som andelsägare bedöms inte
påverkas i denna del.
Utspädningseffekter
Det förväntas inga utspädningseffekter på fondernas resultat med anledning
av Fusionen. Du som andelsägare bedöms inte påverkas i denna del.
Ändringar av sammansättningen av tillgångar i den överlåtande fonden
Fusionen innebär att fondens sammansättning av tillgångar kommer att
ändras från huvudsakligen andelar i medelstora och stora amerikanska bolag
efter Insidermodellen till ett brett urval av tillgångsklasser globalt i enlighet
med den övertagande fondens placeringsinriktning.
Påverkan på handel med fondandelar
Handel med fondandelar i den överlåtande fonden kommer att tillfälligt
stoppas från och med den 25 mars 2019 till och med 29 mars 2019
(”Avstämningsdagen”).
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med Fusionen kommer inte att belasta dig
som andelsägare.
5.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en Fusion har du vissa
rättigheter som följer av lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Det betyder för dig som andelsägare att du kan:
1. Begära inlösen av fondandelarna
Du som andelsägare har rätt att, i enlighet med de datum och
förfaranden som beskrivs nedan, begära att få dina andelar i den
överlåtande fonden inlösta utan kostnad (förutom eventuella
avvecklingskostnader). Om du väljer att lösa in dina andelar kan det
eventuellt medföra kapitalvinst eller kapitalförlust vilket kan utlösa
beskattning. Se information nedan i avsnitt 7.
Andelsägare som vill begära inlösen måste anmäla detta till
InsiderFonder senast kl 15.00 den 22 mars 2019. Före detta datum har
andelsägare möjlighet att fortsätta att teckna och begära inlösen av
sina andelar i fonden.
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2. Följa med i Fusionen till East Capital Multi-Strategi
Du kan välja att följa med i Fusionen. Då uppstår inga
skattekonsekvenser. Det anskaffningsvärde som du har sedan tidigare
kommer då att vara samma anskaffningsvärde i East Capital MultiStrategi. Inga försäljningsavgifter tas ut. Andelsägare som inte begärt
inlösen enligt ovan är bundna av Fusionen. Från och med
Fusionsdagen kan innehavare av andelar i den överlåtande fonden
utnyttja sina rättigheter som andelsägare i den övertagande fonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att erhålla andelar i den
övertagande fonden enligt följande.
Överlåtande fond
Namn
ISIN kod

Namn

Inside
USA

East Capital
Multi-Strategi

6.

SE 0004751378

Övertagande fond
Andelsklass ISIN kod
A

SE 0007278585

Fusionens genomförande

Fusionen genomförs i följande steg:
1. Ansökan om fusionen lämnas in till Finansinspektionen den 30
oktober 2018.
2. Fusionsplanen godkändes av Finansinspektionen den 20 december
2018.
3. Information till andelsägarna skickades ut den 20 februari 2019.
4. Sista tidpunkten för begäran om teckning samt inlösen i den
överlåtande fonden är den 22 mars 2019.
5. Teckning och inlösen kommer inte att vara möjligt från och med 25
mars 2019 till och med 29 mars 2019.
6. NAV-beräkning och beräkning av utbytesförhållanden mellan fonderna
är den 29 mars 2019 (Avstämningsdagen).
7. Fusionsdagen är den 1 april 2019. Som andelsägare i Inside USA får du
nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu utöva dina
rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.
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7.

Skatteeffekter

Generella utgångspunkter
Nedan beskrivna skatteeffekter gäller fondandelsägare som är fysiska
personer med hemvist i Sverige.
Medverkan i Fusionen
För fondandelsägare som väljer att medverka i Fusionen gäller följande.
Fusionen utlöser inte några beskattningskonsekvenser för andelsägarna då en
fusion inte leder till att kapitalvinster ska tas upp till beskattning. Efter en
Fusion anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda
omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade
avyttrats. På motsvarande sätt får en eventuell kapitalförlust som uppkommer
vid en fusion inte dras av.
Inlösen av fondandelar
För fondandelsägare som väljer att få sina fondandelar inlösta innan Fusionen
genomförs gäller följande.
En inlösen av fondandelar innebär att andelarna anses avyttrade. En
kapitalvinst på de inlösta fondandelarna ska därmed beräknas som skillnaden
mellan ersättningen för de avyttrade andelarna minskad med utgifterna för
avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses utgifter
för anskaffning ökade med utgifter för förbättring. En kapitalvinst vid inlösen
av andelar ska tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med en skattesats
om 30 %.
En eventuell kapitalförlust får kvittas fullt ut mot vinster på
marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter. I den
mån det inte finns sådana kvittningsbara kapitalvinster får 70 % av
kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster. Vid underskott av
kapital medges normalt skattereduktion med 30 % av den del av underskottet
som understiger 100 000 kronor och med 21 % av överskjutande underskott.
Generellt för båda alternativ
Oavsett vilket av ovanstående alternativ som väljs, ska en schablonintäkt om
0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av varje kalenderår tas upp.
Schablonintäkten beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % vilket innebär
att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4%*30%) av underlaget.
8.

Ytterligare information

Mer information om den övertagande fonden finns i bifogat faktablad för den
övertagande fonden – East Capital Multi-Strategi (A klass). Andelsägare
uppmanas att läsa faktabladet.

7

Yttrande från revisor
Du har även rätt att på begäran, och utan kostnad, ta del av revisors yttrande
gällande Fusionsplanen.
Yttrandet har upprättats av Ernst & Young AB och omfattar följande uppgifter:
-

Metoderna som används för värdering av tillgångar och skulder vid
beräkningen av utbytesförhållandet, och

-

Metoden som används för beräkning av utbytesförhållandet.

*****
Om du vill ställa frågor om Fusionen eller ta del av revisorns yttrande så kan
du kontakta East Capitals kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post:
fonder@eastcapital.com.
Du finner även information om Fusionen på vår hemsida www.eastcapital.com
Med vänliga hälsningar
[**]
East Capital Asset Management S.A.
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Basfakta för investerare

De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är informa on som krävs enligt lag för a hjälpa
dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat investeringsbeslut.

East Capital Mul -Strategi, klass A
(SE0007278585)
Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning
Mål
Fondens mål är a generera en kombina on av långsik g kapital llväxt
och ränteintäkter. Fonden e ersträvar a åstadkomma riskspridning
genom a investera, indirekt via fondandelar eller direkt, i ak er och
ränterelaterade instrument globalt och kommer ak vt a söka exponering
mot llväxtmarknader för a dra ny a av Förvaltningsbolagets omfa ande
kunskap och erfarenhet på dessa marknader. Med långsik g kapital llväxt
avses den llväxt som förväntas i fondens investeringar över fem år.
Placeringsinriktning
Fonden kommer a placera minst 30 procent och högst 80 procent av
fondförmögenheten direkt i ränterelaterade ﬁnansiella instrument eller
indirekt genom fondandelar i fonder, som placerar i sin tur, i ränterelaterade
ﬁnansiella instrument. Fonden kommer också a placera minst 20 och
högst 70 procent av fondförmögenheten, direkt i ak er och ak erelaterade
ﬁnansiella instrument, eller indirekt genom fondandelar i fonder, som i
sin tur, placerar i ak er och ak erelaterade ﬁnansiella instrument. Medel
på konto hos kredi ns tut kan uppgå ll mellan noll och 50 procent av
fondförmögenheten, dock förväntas en högre allokering ll medel på konto
vara temporär, ll exempel vid större inﬂöden i Fonden, eller vid extrema
marknadsförutsä ningar.

Med llväxtmarknader avses länder som inte klassiﬁcerats som utvecklade
av erkända index eller som betraktas som låg- eller medelinkomstländer av
Världsbanken (se vidare www.datatopics.worldbank.org/world-developmentindicators/).
Fondens investeringsexponering genom fondandelar kommer a uppnås
genom a investera i e urval av andra fonder som Förvaltningsbolaget eller
närstående bolag ll Förvaltningsbolaget förvaltar och som ger önskvärd risk
och avkastningsexponering från d ll annan. Investeringar i sådana fonder kan
variera över den och kan uppgå ll 100 procent av fondförmögenheten.
Undantagsvis kan även investeringar ske i andra fonder som inte förvaltas av
Förvaltningsbolaget eller närstående, i de fall då Förvaltningsbolaget bedömer
a önskvärd exponering inte kan erhållas på annat sä eller vid extrema
marknadsförutsä ningar. Sådana mer extraordinära investeringar i andra
fonder kan uppgå ll maximalt 40 procent av fondförmögenheten.
Andelsklassens valuta är SEK.
Under normala förhållanden kan du sälja dina andelar vilken dag som helst då
bankerna är öppna för handel i både Luxemburg och Sverige.
Dessa andelar är återinvesteringsandelar. Inkomster och kapitalvinster
återinvesteras.

Fondens placeringsuniversum är global och diversiﬁerad och således
inte begränsad
ll någon särskild bransch, geograﬁ, sektor eller Rekommenda on
Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar a ta ut sina pengar
marknadskapitalisering.
inom 5-10 år.

Risk/avkastningsproﬁl
.

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

1

2

Högre möjlig avkastning

3

4

5

6

jämfört med mer utvecklade marknader. De a beror på en högre sannolikhet
för a investeringar på llväxtmarknader genomgår kra iga värdeökningar
eller värdeminskningar.
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Finansiella instrument påverkas av olika faktorer, t.ex. ﬁnansmarknadens
utveckling, företagens ekonomiska utveckling, den allmänna ekonomiska
Fonden en fond med medelhög risk som investerar på llväxtmarknader, situa onen i världen samt de ekonomiska och poli ska omständigheter som
vilket innebär a värdet på fondandelarna kan variera. De a beror på en råder i respek ve land. Valutaexponeringen kan också påverka por öljens
högre sannolikhet för investeringar på llväxtmarknader a genomgå kra iga resultat.
värdeökningar eller värdeminskningar.
Utöver den risk som speglas av indikatorn kan delfondens övergripande värde
Kategori 4 innebär må lig risk och därmed må liga poten ella förluster och påverkas betydligt av valutarisker e ersom delfonden placerar i llgångar
som är noterade i andra valutor än delfondens basvaluta, vilket kan påverka
vinster.
din investerings avkastning. Tillväxtländerna står även inför ﬂer poli ska,
Riskkategorin har fastställts baserat på historiska och simulerade uppgi er och
ekonomiska och strukturella förändringar än industriländer. Delfonden är
kan vara e o llförlitligt må på den fram da riskproﬁlen. Det är inte säkert
exponerad mot kredit- och likviditetsrisker som i väsentlig grad är relevanta
a risk- och avkastningskategorin förblir oförändrad och klassiﬁceringen av
men som inte återges llräckligt av indikatorn. Kreditrisk är deﬁnierat som risk
fonden kan förändras med den.
för förlust på grund av betalningssvårigheter som kan uppstå om en emi ent
Risk/avkastningsindikatorns lägsta riskkategori innebär inte a investeringen inte kan betala kapitalbelopp eller ränta på förfallodagen. Risken är högre
är riskfri.
om fonden innehar lågt värderade värdepapper med sämre kreditvärdighet.
Återbetalning av den ursprungliga investeringen garanteras inte.
Likviditetsrisk är deﬁnierat som risk som uppstår när nega va marknadsvillkor
Riskskalan inom SRRI indikerar hur delfonden kan komma a utvecklas samt påverkar möjligheten a sälja llgångar när det är nödvändigt. Minskad
ge en indika on av risken a förlora det insa a kapitalet i delfonden. Denna likviditet kan ha en nega v inverkan på llgångarnas kurser.
indikator är u ormad för a ge e må på kursrörelserna grundat på historiska Mer informa on om riskerna med fonden ﬁnns i fondens informa onsbroschyr,
värden. Det ﬁnns ingen garan för a fondens riskklass inte förändras över som kan beställas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på
den. Delfonden är i mi en av SRRI skalan, då delfonden investerar i en www.eastcapital.com.
blandning av värdepapper på llväxtmarknader som tenderar a ﬂuktuera mer

Avgi er
De avgi er som du betalar används för a driva fonden, inklusive kostnader I den mån fondmedlen placeras i fondandelar i fonder som förvaltas av
för a marknadsföra och, distribuera fondandelar. Dessa avgi er minskar Förvaltningsbolaget eller närstående bolag ll Förvaltningsbolaget, kommer
investeringens poten ella llväxt.
inte dubbla förvaltningsavgi er erläggas, dvs förvaltningsavgi en kommer a
raba eras fullt ut i den delen.
Engångsavgi er som tas ut före eller e er du investerar
För investeringar i andra fonder är den högsta avgi för förvaltningen årligen
Insä ningsavgi
0,00%
0.5 procent i genomsni .
U agsavgi
0,00%
Procentandelen för årliga avgi er som anges är en uppska ning av avgi erna
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
för de extra kostnaderna i samband med förändring av fonden. Fondens
investeras och innan behållningen betalas ut.
årsrapport för varje räkenskapsår innehåller de fak ska beloppen som
Avgi er som tagits ur fonden under året
uppkommit i form av avgi er.
Årlig avgi
1,50%
Uppgi en om årliga avgi er som tagits ur fonden omfa ar inte:
Avgi er som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
• Avgi er för värdepapperstransak oner, bortse från avgi er vid köp
Presta onsbaserad avgi
Ingen
och försäljning av målfonder.
Insä nings- och u agsavgi erna som anges är den högsta procentandelen
som får belasta det kapital som investeraren placerat i fonden. I vissa fall Mer informa on om avgi er ﬁnns under rubriken “Avgi er hänförliga ll
behöver investeraren betala mindre. Investeraren kan kontakta sin ekonomiska Mo agarfondföretaget ” i fondens informa onsbroschyr, som kan beställas
rådgivare eller återförsäljare för a få informa on om de fak ska insä nings- från förvaltningsbolagets huvudkontor eller hämtas på www.eastcapital.com.
och u agsavgi erna.

Tidigare resultat
Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortse
u agsavgi er.

från insä nings- och

Tidigare resultat beräknades i SEK.
Tidigare resultat ger ingen llförlitlig indika on om fram da resultat.
Fonden inrä ades år 2015.
Denna andelsklass inrä ades år 2015.

Prak sk informa on
Förvaringsins tut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Mer informa on och kurser
Mer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren, den
senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i
East Capital Mul -Strategi kan utan kostnad beställas från förvaltningsbolagets
huvudkontor eller hämtas på www.eastcapital.com.
Fondens informa onsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten
ﬁnns a
llgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilka
språk som dessa dokument är llgängliga på.

Ansvar
East Capital Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om e
påstående i de a faktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informa onsbroschyr.
Ska er
Fonden omfa as av Sveriges ska elags ning. Investerarens ska emässiga
hemvist kan påverka vederbörandes personliga ska emässiga ställning.

Särskild informa on
Fonden East Capital Mul -Strategi kan även ge ut andra andelsklasser.
Informa on om förvaltningsbolagets aktuella ersä ningspolicy, inklusive Informa on om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i di land
en beskrivning av hur ersä ningar och förmåner beräknas, ﬁnns llgänglig ﬁnns a llgå hos förvaltningsbolaget.
på webbplatsen www.eastcapital.com. En papperskopia llhandahålls Investeraren har rä a konvertera sin investering ll andelar i samma fond.
kostnadsfri på begäran.
Investeraren kan inhämta informa on om hur man tecknar, löser in och
konverterar i fondens informa onsbroschyr.

Fonden är auktoriserad i Sverige och llsyn utövas av Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspek onen.
East Capital Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och llsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 28.11.2018.

