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Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för fonden ia 

 
 
Bästa andelsägare, 
 
Fondbolagets styrelse har den 1 juli 2020 beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden ia.  
 
Ändringarna innebär följande:  
 
§ 5 Fondens sammanlagda exponeringar beräknas med en Value at Risk-modell enligt den så kallad Monte 
Carlo-metoden, istället för att baseras på historiska data. Risken enligt denna modell får inte överstiga 5 
procent över en mätperiod om 1 dag med ett konfidensintervall om 95 procent, istället för en högsta 
tillåten Value at Risk om 20 procent över en mätperiod om 20 dagar med ett konfidensintervall om 99 
procent.  I absoluta termer innebär detta en höjning av fondens risklimit. Ändringen införs då förvaltaren 
gör bedömningen att det är mer relevant, givet den placeringsinriktning fonden har, att beräkna de 
sammanlagda exponeringarna med den så kallade Monte Carlo-metoden. 
 
Fondens risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 12-
månadersperiod, förväntas vara inom intervallet 5 procent och 12 procent, istället för mellan 5 procent 
och 15 procent. 
 
§ 12 Den årliga utdelningen för andelsklass B utgör totalt mellan 3-5 procent av nettovärdet på de 
fondandelar som respektive andelsägare äger i andelsklass B vid NAV-sättning per den sista bankdagen 
vid beslutad utdelningsdag, istället för 3 procent per den sista bankdagen i september varje år. Ändringen 
innebär att fondbolaget ska besluta om utdelning och utdelningsdagar senast per den sista bankdagen i 
oktober varje år. Begäran om kontant utdelning istället för återinvestering i fonden ska skriftligen begäras 
vid teckning alternativt senast den sista bankdagen i månaden före utdelningsdagen, istället för senast 
den sista bankdagen i augusti. Ändringen införs då det bedöms att en möjlighet att från tid till annan dela 
ut ett högre belopp än tidigare, och med möjlighet till fler utdelningsdagar per år är lämplig. 
 
Ändringen av fondbestämmelserna träder i kraft den 12 november 2020. 
 
Du behöver inte göra något på grund av ändringarna men vi vill informera dig om dessa och varför de 
genomförs.  
 
Du har dock rätt att begära kostnadsfri inlösen av dina andelar. Begäran om inlösen sker som vanligt på 
av fondbolaget anvisad blankett. Mer information om inlösen finns i fondens informationsbroschyr. 
 
Har du frågor är du varmt välkommen att antingen kontakta din kontaktperson på OQAM AB eller vända 
dig till oss på fondbolaget. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Johan Schagerström, VD 


