Till
Andelsägarna i Sensor Sverige Select

Viktig information till andelsägare gällande kommande fusion av Sensor Sverige
Select och fonder förvaltade av Granit Fonder AB
Vi kontaktar dig för att underrätta dig om att värdepappersfonden Sensor Sverige Select
(ISIN-kod: SE0002801290) som du innehar andelar i, kommer att fusioneras med följande
fem värdepappersfonder förvaltade av Granit Fonder AB.


Basfonden
(ISIN-kod: SE0004546588)



Granit Global 85
(ISIN-kod: SE0006143244)



Granit Småbolag
(ISIN-kod: SE0003695790)



Granit Trend 100
(ISIN-kod: SE0005189503)



Granit Trend 50
(ISIN-kod: SE0005189511)

Fusionen sker genom absorption och Sensor Sverige Select är övertagande fond. I och med
detta kommer fusionen inte att ha några praktiska konsekvenser för dig som andelsägare.
Fusionens syfte finns beskrivet i detta informationsmaterial. Dessutom finner du information
om fusionens genomförande samt dina rättigheter som följer av lag.

Genomförandet av fusionen
Fusionen kommer att genomföras den 1 april 2019. Fusionen går till så att alla tillgångar
överförs från de överlåtande fonderna till Sensor Sverige Select. Samtidigt erhåller
andelsägarna i de överlåtande fonderna nya andelar i Sensor Sverige Select utifrån ett
fastställt
utbytesförhållande.
Beräkning
av
utbytesförhållandet
baseras
på
fondandelsvärdena per den 29 mars 2019. Eventuella upplupna intäkter i fonderna kommer
att medräknas som tillgångar i respektive fond enligt tillämpliga värderingsprinciper.
Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Swedbank AB (publ).
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Syfte
Syftet med Fusionen är att konsolidera de överlåtande fonderna genom att fusionera dessa
med Sensor Sverige Select. Därigenom kan förvaltningen effektiviseras både ur
kostnadsmässig samt administrativ synvinkel.

Konsekvenser för dig som andelsägare i Sensor Sverige Select
Eftersom Sensor Sverige Select är övertagande fond, kommer fusionen inte att ha någon
praktisk påverkan för dess andelsägare, bl.a. (ej uttömmande uppräkning) vad gäller skatter,
kostnader, periodisk rapportering och avkastning. Fusionen kommer inte heller att innebära
någon väsentlig inverkan på Sensor Sverige Selects sammansättning av tillgångar eller leda
till några utspädningseffekter för fondens resultat.

Rättigheter för dig som andelsägare
Som andelsägare i en fond som kommer att genomgå en fusion har du vissa rättigheter
garanterade i lagen.
Andelsägare har rätt att lösa in sina andelar utan avgifter (vilket även är normalfallet).
Möjligheten att lösa in andelar i enlighet med fondbestämmelserna finns löpande, både innan
och efter fusionen genomförande. Sensor Sverige Select kommer inte att vara stängd för
teckning eller inlösen i anledning av fusionen. Andelsägare som vill lösa in andelar kan
kontakta Sensor Fonder AB.

Ytterligare information
Du kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som upprättas av en auktoriserad
revisor gällande fusionen. Efter fusionens genomförande kommer revisorn att upprätta en
fusionsrapport vari det tillämpade utbytesförhållandet valideras. Önskar du ta del av
revisorns yttrande eller fusionsrapport kan du kontakta Sensor Fonder AB.
Frågor i anledning av fusionen kan ställas till undertecknad.

Stockholm den 28 dec 2018

Stefan Olofsson
VD – Sensor Fonder AB
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