
         Stockholm, den 8 maj 2020 
 
 
Underrättelse om ändrade fondbestämmelser och överlåtelse av förvaltning avseende 
fonden Lysa Aktier 
 
 
Bästa fondandelsägare,  
 
Lysa Fonder AB (Fondbolaget), org nr 559187-7526, har ansökt om och erhållit 
Finansinspektionens godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för fonden Lysa 
Aktier (“Fonden”), såsom beskrivna nedan.  
 
De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 11 juni 2020.  
 
Andelsägare kan när som helst lösa in andelar kostnadsfritt innan eller efter de nya 
fondbestämmelserna träder i kraft. Notera gärna att en eventuell försäljning av andelarna i 
Fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning för juridiska personer. 
 
Syftet med ändringarna  
 
Syftet med ändringarna är att Fondbolaget kommer överta förvaltningen av Fonden från ISEC 
Services AB. (Fonden har tidigare förvaltas av Lysa AB på uppdrag av ISEC Services AB). 
Fonderna kommer framöver att förvaltas av Fondbolaget och överlåtelsen av förvaltningen 
samt ändringar i fondbestämmelser kommer inte påverka Fondens nuvarande 
förvaltningsstrategi, placeringsinriktning och riskprofil. 
 
Nya andelsklasser 
 
Ändringarna avser i huvudsak att nya andelsklasser, C, D, E och F, tillkommer för att (i) öka 
transparens gällande avgiftsuttag kopplade till distribution av Fonden inom ramen för Lysa 
AB:s portföljförvaltningstjänst, (ii) möjliggöra distribution av Fonden i andra valutor. 
 
Alla nuvarande andelsägare i Fonden har avtal om diskretionär portföljförvaltning med Lysa 
AB (registrerad förvaltare) och blir andelsägare i den nya andelsklassen C. Ändringarna i 
fondbestämmelserna påverkar inte andelsägare i Fonden i övrigt.  
 
Sammanfattning av ändringar 
 
Ändringar av fondbestämmelserna avser följande: 

 
§ 1 Fondens namn och rättsliga ställning 
Nya andelsklasser C - F har införts med villkor för distribution. 
 
§ 2 Fondförvaltare 
Information om fondförvaltare har uppdaterats. Fondbolaget blir ny förvaltare av Fonden. 
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§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter 
Förvaringsinstitutets roll har tydliggjorts.  
 
§ 6 Marknadsplatser 
Bestämmelsen är uppdaterad för att tydliggöra att fonden får placera sina medel på en 
reglerad marknad. 
 
§ 7 Särskild placeringsinriktning 
Bestämmelsen är uppdaterad för att tydliggöra att användning av derivatinstrument, 
inklusive så kallade OTC-derivat, används som ett led i placeringsinriktningen. 
 
§ 9 Insättningar och uttag 
Nya andelsklasser C - F har införts med villkor för distribution. Förändringar har även gjorts 
för att harmonisera samtliga fondbestämmelser för fonder förvaltade av Fondbolaget. 
 
§ 10 Stängning av Fonden vid extraordinära förhållanden 
Förändringar har gjorts för att harmonisera samtliga fondbestämmelser för fonder förvaltade 
av Fondbolaget. 
 
§ 11 Avgifter och ersättning 
Förändringarna avser avgifter och ersättning för de nya andelsklasserna C - F. Förändringar 
har även gjorts för att harmonisera samtliga fondbestämmelser för fonder förvaltade av 
Fondbolaget. 
 
§ 12 Utdelning 
Förtydligande att ingen av Fondens andelsklasser är utdelande. 
 
§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna, § 15 
Pantsättning och överlåtelse, § 16 Ansvarsbegränsning samt § 17 Tillåtna investerare 
Förändringar har gjorts för att harmonisera samtliga fondbestämmelser för fonder förvaltade 
av Fondbolaget.  
 
Utöver detta har Fondbolaget även gjort redaktionella ändringar i fondbestämmelserna i 
syfte att göra dessa tydligare och mer strömlinjeformade för att underlätta för andelsägare 
att ta till sig informationen i respektive fonds fondbestämmelser.  
 
De nya fondbestämmelserna återfinns i sin helhet på Fondbolagets hemsida, 
www.lysafonder.se och kan skickas till de andelsägare som så önskar via post. Vid 
eventuella frågor, kontakta gärna Lysas kundsupport på telefon 08-525 035 70 eller via 
e-mail kontakt@lysa.se.   
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Lysa Fonder AB 


