
Stockholm, den 29 november 2019 

Information till dig om ditt sparande i NOWO Fund 

Bäste fondkund, 

Den 1 januari 2020 kommer förvaltningen och administrationen av ditt sparande i NOWO Fund att flyttas från 
nuvarande fondbolag ISEC Services AB till fondbolaget Tellus Fonder AB. Finansinspektionen lämnade tillstånd 
till flytten den 27 november 2019. 

Syftet med bytet av fondbolag är att skapa en aktivare förvaltning med ökad andel direktinvesteringar i företag 
och i linje med detta ge fonden en tydlig hållbarhetsprofil med hänsyn till såväl miljö- som etiska aspekter. 
Förvaltningen kommer att ske under ledning av Jan Petersson. Tellus Fonder har undertecknat FNs principer för 
hållbara investeringar och är även medlemmar i Swesif (www.swesif.org) som är en sammanslutning av 
investerare som tillämpar hållbara investeringsprinciper.  

I samband med bytet av fondbolag så uppdaterar vi fondbestämmelserna för fonden. Ändringen av 
fondbestämmelserna påverkar förvaltningen av fonden och medför vissa konsekvenser för dig som 
fondandelsägare. Vi bedömer att de viktigaste konsekvenserna för dig som fondandelsägare i samband med 
förvaltarbytet är följande. 

· Fonden får ett nytt fondbolag, Tellus Fonder AB som står under tillsyn av Finansinspektionen
· Fonden kommer att ha en högre andel direktinvesteringar i företag än tidigare och följaktligen en 

mindre andel investeringar i andra fonder.
· Fonden kommer att beakta hållbarhetsprinciper i sin förvaltning.
· Fondens fasta förvaltningsavgift tas bort och du betalar endast en prestationsbaserad avgift som är 

avhängig fondens avkastning i relation till viktat aktie- och ränteindex. Detta innebär att du som 
fondandelsägare behåller 80 procent av avkastningen som överstiger detta index och fondbolaget 20 
procent. I det fall fonden avkastar mindre än detta index så betalar du inget förvaltningsarvode. Vi tror 
att denna avgiftsmodell över tiden är positiv för fondandelsägarna och även för fondbolaget i det fall 
att de presterar väl.

· Den rörliga avgiften vid försäljning av fondandelar på 1 procent av försäljningsbeloppet tas bort. 
Istället införs en möjlighet att ta ut en fast avgift vid försäljning av fondandelar som maximalt kan 
uppgå till 200kr. För närvarande tillämpas dock ingen avgift vid försäljning av fondandelar.

I enlighet med 4 kap. 9 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder har du som fondandelsägare rätt att 
kostnadsfritt lösa in dina andelar i NOWO Fund till och med den 30 december 2019, med hänsyn till 
ändringarna i fondbestämmelserna. 

Har du några frågor kring bytet eller de ändrade fondbestämmelserna är du välkommen att mejla antingen 
Tellus Fonder på info@tellusfonder.se eller ISEC på fundadmin@isec.com. Du kan självklart också kontakta 
NOWO på telefon 08 609 04 77 eller via mejl på kontakt@nowo.se om du har funderingar kring deras tjänster. 

De nya fondbestämmelserna tillsammans med informationsbroschyr och fondfaktablad finns att tillgå på Tellus 
Fonders hemsida www.tellusfonder.se, där kan du också ta del av övrig information om Tellus Fonder. 

Med vänlig hälsning 

Tellus Fonder AB ISEC Services AB 
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Best regards,

ISEC Services AB (Nowo)
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