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 Stockholm, den 30 januari 2020 

Information till dig som sparar i ProxyPetroleum Energy 

Du får detta brev eftersom du sparar i vår fond ProxyPetroleum Energy. Vi vill med detta brev informera dig 

om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Investerum Basic Value.  

ProxyPetroleum Energy har framgångsrikt investerat i olja och naturgasproducenter. Sektorn som fonden 

investerar i har dock inte levererat under 2019 samtidigt som intresset från investerare att placera i fonden har 

minskat. Detta har fått följden att fonden blivit för liten för att förvaltas effektivt ur både ett placerings- och 

kostnadsperspektiv.  

Mot denna bakgrund har vi beslutat att lägga samman din fond med Investerum Basic Value. Investerum 

Basic Value har en likartad men bredare investeringsinriktning och bedöms därför som en lämplig fond att 

lägga samman med din fond. 

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 6 mars 2020. 

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. 

Om Investerum Basic Value 

Investerum Basic Value är en global allokeringsfond vars målsättning är att leverera absolut avkastning över 

en konjunkturcykel. Fondens placeringar görs ur ett långsiktigt investeringsperspektiv och görs främst i företag 

med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel 

konjunkturcykel. Fonden ska genom att följa en aktiv värdebaserad strategi, i linje med den vedertagna 

placeringsstrategin ”Value Investing”, uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas 

kapital. Allokeringar görs endast med utgångspunkt från enskilda aktiers potential och inte i förhållande till 

deras vikt i olika index, varför fondens utveckling väsentligt kan avvika från marknadens utveckling. Upp till 100 

procent av fondens medel kan placeras på aktiemarknaden eller i räntebärande instrument efter förvaltarens 

bedömning. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden 

följer inget jämförelseindex. 

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i ProxyPetroleum Energy? 

Efter sammanläggningen sparar du i en global allokeringsfond med ett bredare placeringsmandat. Det 

bredare placeringsmandatet innebär bland annat att fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett 

led i placeringsinriktningen och även handla med OTC-derivat. I din nuvarande fond kan medlen placeras 

endast i derivatinstrument som handlas på organiserade börser (dvs. inte OTC) och i syfte att effektivisera 

förvaltningen, minska riskerna, öka avkastningen och skapa hävstång samt skydda värdet på tillgångarna i 

fonden. Risknivån i Investerum Basic Value är lägre (riskkategori 4) än i din nuvarande fond (riskkategori 6). 

Hållbarhetsnivån i Investerum Basic Value ligger på en liknande nivå som i din nuvarande fond. 

Sammanläggningen kommer att innebära en avgiftshöjning för dig som andelsägare. Investerum Basic Value 

har en högre fast förvaltningsavgift, uppgående till som högst 1,9 procent per år, samt även en 

prestationsbaserad (rörlig) avgift, baserad på 20 procent av överavkastningen som överstiger indexet OMXR 

T-BILL + 3 procent. I följande tabell jämförs avgifterna i din nuvarande fond med avgifterna i Investerum Basic 

Value: 

 

Fond (andelsklass) Högsta avgift (fast/rörlig) Årlig avgift 2018 (fast/rörlig) 

Investerum Basic Value (andelsklass A) 1,9 procent/20 procent 1,9 procent/0,8 procent 

ProxyPetroleum Energy (andelsklass A) 1,5 procent/ingen 1,61 procent/ingen 

ProxyPetroleum Energy (andelsklass B) 1,5 procent/ingen 1,61 procent/ingen 
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Ur din nuvarande fond togs det 2018 ut en årlig avgift som uppgick till 1,61 procent. Ur Investerum Basic Value 

togs det 2018 ut en årlig avgift som uppgick till 1,9 procent samt en prestationsbaserad avgift som uppgick till 

0,8 procent. 

Villkoren för uttaget av den prestationsbaserade avgiften i Investerum Basic Value blir desamma för dig som 

ny andelsägare som för de befintliga. Investerum Basic Value använder en kollektiv modell för att räkna ut 

den prestationsbaserade avgiften och efter sammanläggningen kommer samma high water mark att 

tillämpas för samtliga andelsägare i fonden. Som ny andelsägare i Investerum Basic Value kommer du således 

att gå in med samma potentiella underavkastning som de befintliga andelsägarna har vid fusionsdagen. 

Detta innebär att prestationsbaserad avgift kommer att kunna tas ut lika för alla andelsägare. 

Investering Basic Value har även möjlighet att ta ut en avgift vid teckning och inlösen av fondandelar. Dessa 

avgifter tas för närvarande inte ut och både teckning och inlösen är således kostnadsfritt i dagsläget. 

Inga teckningsavgifter kommer att debiteras av den mottagande fonden för utbytet av fondandelarna med 

anledning av sammanläggningen.   

Särskilt om skillnader som gäller dig som sparar i ProxyPetroleum andelsklass A 

Sammanläggningen innebär en skillnad vad gäller lägsta teckningsbelopp, där det lägsta initiala 

teckningsbeloppet är högre i Investerum Basic Value än i din nuvarande fond. Det lägsta initiala beloppet i 

Investerum Basic Value är 1000 kronor. Däremot finns ingen begränsning för hur små de kommande 

investeringarna får vara, vilket det finns i din nuvarande fond. 

Särskilt om skillnader som gäller dig som sparar i ProxyPetroleum andelsklass B 

Sammanläggningen innebär en skillnad vad gäller investeringsvaluta eftersom Investerum Basic Value, till 

skillnad från din nuvarande fond, inte erbjuder en andelsklass där det går att investera i amerikanska dollar, 

utan endast i svenska kronor.  

Det skiljer sig även gällande lägsta initiala teckningsbelopp där det lägsta initiala teckningsbeloppet är lägre i 

Investerum Basic Value än i din nuvarande fond. Det lägsta initiala beloppet i Investerum Basic Value är 1000 

kronor. 

Genomförandet av sammanläggningen 

Finansinspektionen har den 5 december 2019 gett sitt tillstånd till sammanläggningen. 

Sammanläggningen kommer att genomföras den 6 mars 2020.  

Önskar du teckna eller lösa in fondandelar i ProxyPetroleum Energy före sammanläggningen kan du göra 

detta fram till och med den 5 mars 2020 klockan 14:30. Teckning och inlösen i ProxyPetroleum är alltid 

kostnadsfritt. 

Om du inte säljer dina andelar i ProxyPetroleum Energy senast den 5 mars 2020 före klockan 14:30 kommer 

dina andelar i din nuvarande fond att föras över till Investerum Basic Value. 

Du kan köpa och sälja fondandelar i Investerum Basic Value från och med den 6 mars 2020.  

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i Proxypetroleum Energy och överförs 

till Investerum Basic Value. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen 

genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ) och DNB Bank ASA, Filial Sverige. I samband med denna överföring erhåller du nya andelar i Investerum 

Basic Value till ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet av dina fondandelar som du har i din 

nuvarande fond. Detta innebär att värdet på dina nya andelar kommer att vara oförändrat efter 

sammanläggningen. Antalet fondandelar och kursen per fondandel kommer däremot att vara annorlunda 

eftersom andelskurserna för de båda fonderna skiljer sig åt. 
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ISEC Services AB kommer att administrera utgivningen av andelar. Bekräftelser på bytet från ProxyPetroleum 

Energy till Investerum Basic Value kommer att distribueras till alla andelsägare. 

Rättigheter för dig som andelsägare 

Som andelsägare i ProxyPetroleum Energy har du alltid rätt att kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. 

Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster.  

Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför 

heller inga kostnader. 

Ytterligare information 

Vi vill uppmana dig att ta del av den information om Investerum Basic Value i det faktablad som bifogas 

detta brev samt i fondens informationsbroschyr som finns på www.isec.com/funds. Faktabladet innehåller 

basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt 

de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas genom 

att kontakta ISEC Services AB eller Proxy P Management AB. 

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna 

som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia 

av revisorsyttrandet. Yttrandet återfinns också på www.isec.com/funds.  

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid 

välkommen att kontakta oss eller Proxy P Management AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan. 

 

ISEC Services AB e-post: manco@isec.com  telnr: +46 (0)8 509 313 00

  

Proxy P Management AB e-post: info@proxypm.se  telnr: +46 (0)8 121 470 24 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

ISEC Services AB 
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