TILL ALLA ANDELSÄGARE I GRANIT KINA OCH GRANIT SMÅBOLAG
Stockholm, 30 juli 2017

Granit Kina slås samman (fusioneras) med Granit Småbolag
Styrelsen för Granit Fonder AB har beslutat att slå samman värdepappersfonderna Granit Kina och
Granit Småbolag genom en fusion där Granit Småbolag (mottagande fond) tar över tillgångarna i
Granit Kina. Därefter upphör Granit Kina. Bakgrunden och syftet till sammanläggningen är att vi vill
förenkla och renodla vårt fondutbud där vi har lokal närvaro och lokal kompetens. Fusionen
genomförs den 3 november 2017.
Bedömningen är att fusionen inte kommer att medföra betydande ändringar av sammansättningen
av tillgångarna i Granit Kina innan fusionen genomförs. Fusionen förväntas ej heller ha någon
väsentlig påverkan på Granit Småbolags sammansättning. Efter fusionen kommer Granit Småbolag
anpassas till rådande marknadsläge och fondens placeringsinriktning.
Beskrivning av de aktuella fonderna
I nedanstående tabell jämförs de viktigaste skillnaderna mellan de två fusionerande fonderna.
Granit Kina

Granit Småbolag

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltat
aktiefond som investerar på
den kinesiska aktiemarknaden.
Förvaltningsprocessen vilar
framförallt på kvantitativa
analys där målsättningen är att
öka respektive minska
exponeringen mot kinesiska
aktiemarknaden när det
bedöms gynnsamt att göra så
för att över tid prestera bättre
än jämförelseindex.

Fonden är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i små
och medelstora i huvudsak
svenska bolag. En mindre del
investeras i minde och
medelstora bolag på övriga
nordiska marknader. Fondens
mål är att övertid slå sitt
jämförelseindex.

Handelsfrekvens

Dagligen

Dagligen

Riskklass enligt Fondfaktablad

6

6

Valuta

SEK

SEK

Utdelningspolicy

Ej utdelande

Ej utdelande
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Bryttid för order

Kl 15.00

Kl 15.00

Köp/säljavgifter

0% / 0%

0% /0%

Förvaltningsavgifter

Fast årligt arvode 1,5%

Fast årligt arvode 1,5%

Förvaringsinstitut

Swedbank

Swedbank

Jämförelseindex

Hang Seng China Enterprises
Index (HSCEI)

Sweden Carnegie Small Cap
Index

Det föreligger inte några skillnader i rättigheter mellan de båda fonderna. Sammanläggningen
kommer inte att medföra någon utspädningseffekt av Granit Småbolags resultat.
Sannolika konsekvenser för dig som andelsägare
Styrelsens åsikt är att andelsägarna i Sverige Kina kommer påverkas så till vida att de erhåller andelar
i en större fond som har bättre förutsättningar att förvaltas på ett effektivt sätt. Inriktningen och
risken i fonderna är dock olika. Granit Kina är inriktade på kinesiska aktier och Granit Småbolag är
inriktad på svenskabolag, små- och medelstora aktier. Dessutom är Kina fonden utsatt för valutarisk
på en stor dela av fondförmögenheter är exponerad mot framförallt Hong Kong dollar (HKD). I Granit
Småbolag här huvuddelen av förmögenheten i svenska kronor (SEK).
För andelsägare i Granit Småbolag kan inga direkta konsekvenser förutses. Andelsägarna i Granit Kina
kommer erhålla andelar i Granit Småbolag istället.
För andelsägare i Granit Kina som ej vill bli andelsägare i Granit Småbolag finns en lagstadgad
möjlighet att fram till och med 27 oktober 2017 sälja eller byta sina andelar utan kostnad. På
motsvarande sätt har andelsägare i Granit Småbolag rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta.
Genomförandet och viktiga datum i samband med fusionen
Datum för fusionen är den 3 november 2017. Alla upplupna intäkter kommer då realiseras innan
fusionen genomförs. Det går till så att alla tillgångar i Granit Kina flyttas över till Granit Småbolag.
Samtidigt erhåller fondandelsägarna i Granit Kina nya andelar i Granit Småbolag. Tillgångarna
transfereras genom fondernas förvaringsinstituts, Swedbank (publ), försorg. Granit Fonder
administrerar fondandelsutgivningen.
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Viktiga datum i samband med fusionen
Sista handelsdag i Granit Kina (teckning och inlösen)

2017-10-27

Sista värderingsdag för Granit Kina (Fonden stängd för
handel)

2017-11-02

Datum för fusion

2017-11-03

Första dag för värdering av den sammanlagda fonden efter
fusion*

2017-11-03

*Från och med denna dag är teckning och inlösen möjlig samt att andelsägare kan utöva sina
rättigheter som andelsägare i den sammanslagna fonden.
Skattekonsekvenser i samband med sammanläggningen
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i
Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer och
utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella
skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en skatteexpert.
Mer information
Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta oss. Besök gärna vår hemsida www.granitfonder.se där du kan ta del av hela
vårt fondutbud.
Som fondandelsägare har ni rätt att kostnadsfritt ta del av revisorns yttrande avseende fusionen.
Begäran om kopia på yttrandet skickas till fondbolaget på nedanstående adress eller till
info@granitfonder.se

Med vänlig hälsning

Anders Nilsson, VD
Granit Fonder

Bilaga: Faktablad för Granit Småbolag
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