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INLEDNING
FondensnamnärAntiloopHedge(”fonden”).Fondenärenspecialfondenligtlagen
(2013:561)omförvaltareavalternativainvesteringsfonder(”LAIF”).Attfondenärensvensk
specialfondinnebärattdenharfriareplaceringsreglerijämförelsemedtraditionella
värdepappersfonder. 
Fondförmögenhetenägsavfondandelsägarnagemensamt.Varjefondandelmedförlikarätt
tilldenegendomsomingårifonden.Andelsägarnasvararinteförförpliktelsersomavser
fonden.Fondenkaninteförvärvarättigheterellertapåsigskyldigheter.Förvaltaren(som
definierasnedan)företräderfondandelsägarnaiallafrågorsomrörfonden,beslutaromden
egendomsomingårifondensamtutövarderättighetersomhärröruregendomen.Fonden
äröppenförallmänheten. 

FONDTYP 
Fondenärenspecialfondvilketinnebärattdenharfriareplaceringsreglerijämförelsemed
traditionellavärdepappersfonder.Fondensmedelskaplacerasibörshandladeproduktermed
exponeringmotaktie-,ränte-,valuta-och/ellerråvarumarknaden.Fondensmåläratt
genereraettkonkurrenskraftigtresultatjämförtmedliknandeaktörerpåmarknadenmedlåg
korrelationtillaktiemarknaden. 

UTDELNING 
Fondenlämnaringenutdelning. 

RISKPROFIL 
Attköpaandelarienfondäralltidförenatmedrisk.Medriskiplaceringssammanhangavses
osäkeravkastning.Aktierochråvarorärgenerelltsettförknippademedenhögreriskän
obligationerochvalutor.Riskochmöjlighettillhögreavkastningärnormaltsettkoppladetill
varandraochinvesterarenbehövertanågonformavriskförattkunnafåersättningiformav
högreavkastning. 
Förvaltareneftersträvarattfondensgenomsnittligarisknivå,mättsomårlig
standardavvikelseöverenrullandetolvmånadersperiod,skauppgåtillmellan7-10procent.
Denskanoterasattdeneftersträvadegenomsnittligarisknivånkankommaattöverskridas
vidextraordinärahändelser. 
Fondensmedelfårplacerasitillgångsslagenöverlåtbaravärdepapper,fondandelar,
penningmarknadsinstrument,derivatinstrumentsamtpåkontohoskreditinstitut. 
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Fondenharolikaoberoendestrategiermedlåginbördeskorrelationsomkombinerastillen
endaportfölj.Strategiernaharolikatidshorisonter,frånväldigtkortsiktigt(minuter)tillväldigt
långsiktigt(år).Deärävendiversifieradeövermångatillgångsslagochskiljersigi
angreppssättdärendelärbaseradepåfundamentalanalysochandraärbaseradepåren
tekniskanalys.Dennakonstruktionmedförenlägreriskänandramultistrategifonderoch
fonderbaseradepåenstakastrategier. 
Fondensträvarefterattvaramarknadsneutral,vilketinnebärattdenövergripande
marknadsriskenärlåg.DeinvesteringarsomintegörsiSEKfinansierasmedlånidenvaluta
vilkenplaceringengörsi,vilketgerenautomatiskvalutasäkringochdärmedlågtillingen
valutarisk.Fondeninvesterarenbartiförhållandetilldetinvesteradekapitaletmycketlikvida
tillgångarvilketgermycketlåglikviditetsrisk. 
Förvaltarenharsystemochrutinerförattövervakalikviditetsriskerisyfteattsäkerställaatt
fondenslikviditetsprofilärilinjemedrelevantakrav.Bolagetgenomförregelbundna
stresstester,bådeundernormalaochstressadeförhållanden,vilketmöjliggörenutvärdering
avfondenslikviditetsrisk. 
Värdetpåenfondbestämsavvärdeförändringarnapådetillgångarsomfondenplacerati.
Detinnebärattfondenkanbådeökaochminskaivärdeocheninvesterarekanintevara
säkerpåattfåtillbakaheladetinsattakapitalet. 

FONDENSRISKBEDÖMNINGSMETOD
FondenssammanlagdaexponeringarberäknasmedenabsolutVaR-modellmeden
parametriskberäkningsgrund.VaRifondenfåruppgåtillhögst4,5%procent.Vid
beräkningenanvändsentidshorisontpåendagochensannolikhetpå99%.Dettakan
uttryckassomattfondensportföljavtillgångarendast1handelsdagav100förväntas
innebäraenförlustpå4,5procentellermer.SkullefondensVaRöverstiga4,5procentska
förvaltarensnarasttillseattfondensVaRsänkstillunder4,5procent. 

FONDFÖRVALTARE 
FondenförvaltasavAntiloopAB,organisationsnummer557242-0722(”förvaltaren”). 

MÅLGRUPP 
Fondenlämparsigfrämstförinvesteraresomönskarenbredexponeringmotdentotala
globalaekonomingenomallatillgångsklasser.Eninvesterareifondenbörhaen
placeringshorisontpåminstfemår.Investerarenmåstekunnaaccepteraattbetydande
kurssvängningarkanförekomma. 
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PLACERINGSINRIKTNING 
Förförvaltningavfondensmedelska5kap.lagen(2004:46)omvärdepappersfonder(”LVF”)
tillämpas.Fondensmedelfårplacerasitillgångsslagenöverlåtbaravärdepapper,
fondandelar,penningmarknadsinstrument,derivatinstrument,samtpåkontohos
kreditinstitut.FondenstillgångarskaplacerasmedbeaktandeavLVFsamtdessa
fondbestämmelser.Fondenskavidvartidtillämpaprincipenomriskspridning. 
Överlåtbaravärdepapperochpenningmarknadsinstrument 
Vidplaceringariöverlåtbaravärdepapperavvikerfondenfrånföljandeplaceringsbegränsning
iLVF: 
-

F
 ondenfår,medavvikelsefrån5kap.6§andrastycket1samt22§§LVF,placeraupp
till50procentavfondensvärdeiöverlåtbaravärdepapperellerpenningmarknadsinstrument
utgivnaellergaranteradeavenochsammaemittentomemittentenutgörsavenstatinom
EUochEFTAsamtAustralien,Japan,Kanada,Storbritannien,SydkoreaellerUSA.Fondens
exponeringmotenenskildemittentfårdärutöver,uttrycktiVaR,inteöverstiga3procent. 

Placeringarpåkontohoskreditinstitut 
Vidplaceringarpåkontohoskreditinstitutavvikerfondenfrånföljande
placeringsbegränsningiLVF: 
Fondenfår,medavvikelsefrån5kap.11§och21-22§§LVF,ingåinsättningarmed
upptill40procentavfondensvärdeienochsammabankiSverige,utländskbank
medsäteinomEESsamtandrautländskabankersomomfattasavtillsynsreglersom
motsvarardemsomfastställsigemenskapslagstiftningen. 

Derivatinstrument 
Vidplaceringariderivatinstrumentavvikerfondenfrånföljandeplaceringsbegränsningari
LVF: 
Fondenssammanlagdaexponeringarsomhänförsigtillderivatinstrumentfår,med
avvikelsefrån5kap.13§LVF,överstiga100procentavfondensvärde.Fondens
sammanlagdaexponeringarsomhänförsigtillderivatinstrumentfår,uttrycktiVaR,
inteöverstiga2procenteller400procentavfondensvärde. 
Fondenfår,medavvikelsefrån25kap.15§Finansinspektionensföreskrifter(FFFS
2013:9)omvärdepappersfonder(”FFFS2013:9”),användasigavderivatinstrument
utanatthaleveranskapacitetavunderliggandetillgångellerlikvärdigatillgångar.
Fondenshandelmedderivatinstrumentkandärmedledatillattfondenfårennegativ
exponeringiunderliggandetillgångar. 
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Fondandelar 
VidplaceringarifondandelaravvikerfondenfrånföljandeplaceringsbegränsningiLVF: 
Fondenfår,medavvikelsefrån5kap.15§andrastycketLVF,placerafondensmedeli
andrafonderellerfondföretagävenomdessafonderellerfondföretagenligtsina
fondbestämmelserellersinbolagsordninginteuttryckligenärförhindradefrånatt
placerahögst10procentavsinamedeliandrafonderellerfondföretag.Fondenfår
dockintetillenbetydandedel(högst10procent)placerafondensmedeliandra
fonderellerfondföretag. 

Blankning 
Fondenfårsäljafinansiellainstrumentsomdenförfogarövermeninteägervid
affärstidpunkten(äktablankning).Fondenfårävensäljafinansiellainstrumentsomdeninte
inneharvidaffärstidpunkten(oäktablankning).Fondenharfördettaändamålerhållit
undantagfrån5kap.23§förstastycket3LVFsomangerattenAIF-förvaltareiförvaltningen
intefårsäljaöverlåtbaravärdepapper,penningmarknadsinstrument,derivatinstrumenteller
fondandelarsominteingårifonden. 

Penninglån 
Fondenfårtaupppenninglåntillettbeloppmotsvarandehögst100procentavfondens
värde.Fondenstillgångarkankommaattlämnassomsäkerhetförupptagnalån.Fondenhar
därmederhållitundantagfrån5kap23§förstastycket1LVFsomangeratten
AIF-förvaltareiförvaltningenintefårtauppellerbeviljapenninglån. 

FINANSIELLHÄVSTÅNG 
Fondenfåranvändalånochderivatinstrumentförattskapahävstång.Hävstånginnebäratt
exponeringenkanblistörreellermindreänomdenunderliggandeexponeringenhelthade
finansieratsmedfondensegnamedel. 
Fondenfåranvändasigavderivatinstrument,inklusiveOTC-derivat,somettledi
placeringsinriktningenförattökaavkastningenpåfondenstillgångar.Fondenfårinvesterai
derivatinstrumentdärunderliggandetillgångarutgörsavblandannaträntesatser,
växelkursersamtråvaror.Fondenssammanlagdaexponeringariderivatinstrumentfår
överstiga100procentavfondförmögenheten.Risknivånifondenbegränsasavfondens
placeringsbegränsningarsamtlimiterberäknadeenligtVaR.Fondenshävstångfåruppgåtill
högstfyragångerfondensvärdeenligtsåvälbruttometodensomåtagandemetoden.Genom
attfondenharmöjlighetattanvändasigavhävstångkanfondensrisknivåökaellerminska
väsentligtochmedföraattfondensandelsvärdevarierarkraftigttillföljdav
marknadsförändringar.Informationomfondenshävstånglämnasiårsberättelsenoch
halvårsredogörelsenförfonden. 
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AKTIVITETSGRAD 
Fondenärenabsolutavkastandefond.Fondensmålärattövertidgesinaandelsägareen
positivavkastningochattutbytetmellanavkastningochrisk–denriskjusterade
avkastningen–skavarabättreänientraditionellkreditportfölj.Dåfondenejharsom
målsättningattgåbättreänettspecifiktjämförelseindexärdetejlämpligtattjämföra
fondensutvecklingiförhållandetillutvecklingenavettspecifiktjämförelseindexföratt
bedömaaktivitetsgradeniförvaltningenavfonden. 

RAPPORTERINGAVRISK-OCHLIKVIDITETSHANTERING
SAMTFINANSIELLHÄVSTÅNG 
Informationenkommerattlämnasiårsberättelsensamthalvårsredogörelsenförfonden. 

HÅLLBARHETSINFORMATION 
Bolagettarvisshänsyntillhållbarhetiförvaltningen.Dettabetyderblandannatatttahänsyn
tillbådenuvarandeochframtidagenerationersbehovochatttaettlångsiktigtansvaridet
dagligaarbetet.Bolagettaransvargenomattageraihållbarhets-ochbolagsstyrningsfrågor
förandelsägarnasräkningochgenomattföljaegnaochsamhälletsvärderingar.Bolaget
anserattriskerkoppladetillhållbarhetochbolagsstyrningkanpåverkaenfondsavkastning
ochattBolagetharettansvarattageraidessafrågorifondandelsägarnaslångsiktiga
intresse. 
MedhållbarhetavserBolagetmiljöochklimat,mänskligarättigheter,anställdasrättigheter
ochaffärsetik.Relevantafrågorpåhållbarhetsområdetkanexempelvisvaramiljö-och
klimathänsyniproduktionochproduktutveckling,arbetsförhållandeniegenverksamhetochi
leverantörsledetsamtantikorruptionsarbete.MedbolagsstyrningavserBolagetägarnas,
styrelsensochledningensstyrningavbolaget.Bolagetharupprättatenpolicyför
ansvarsfullainvesteringarochhållbarhetsinformation. 
YtterligareinformationomBolagetshållbarhetsarbeteåterfinnsib
 ilaga1. 

HISTORISKUTVECKLING 
Fondenärnystartadochdetfinnsförnärvarandeingenhistoriskutvecklingattredovisa. 

ÅRSBERÄTTELSEOCHHALVÅRSREDOGÖRELSE 
Förvaltarenskalämnaenhalvårsredogörelseförräkenskapsåretssexförstamånaderinom
tvåmånaderfrånhalvåretsutgångsamtenårsberättelseförfondeninomfyramånaderfrån
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räkenskapsåretsutgång.Redogörelsernaskakostnadsfrittsändastillandelsägaresom
begärdetsamtfinnastillgängligahosförvaltarenochförvaringsinstitutet. 

VÄRDERING 
Värderingavfondenstillgångar 
Fondenstillgångarvärderastillgällandemarknadsvärde.Gällandemarknadsvärdekan
fastställasmedolikametoder,vilkatillämpasiföljandeordning: 
1. Omfinansiellainstrumenthandlaspåensådanmarknadsomangesi5kap3§LVF
skasenastebetalkursanvändaseller,omsådanintefinns,senasteköpkurs. 
2. Omkursenligt1intefinnselleräruppenbartmissvisandeskagällande
marknadsvärdehärledasutifråninformationomenaktuellgenomfördtransaktioni
ettmotsvarandeinstrumentmellanoberoendeparter. 
3. Omintemetod1eller2gåratttillämpa,ellerenligtförvaltarenblirmissvisande,ska
gällandemarknadsvärdefastställasgenomattenfördetaktuellafinansiella
instrumentettillämpligprincippåmarknadenanvänds,iförekommandefall,ominte
missvisande,genomenetableradvärderingsmodell. 
Förattbestämmavärdetpåfondandelaranvändsavförvaltarensenastredovisade
andelsvärde. 
FörOTC-derivatsaknasdetnormaltoffentligauppgifteromsenastebetalkurslikvälsom
senasteköp-ochsäljkurs.MarknadsvärdetförOTC-derivatfastställsdärförnormaltbaserat
påallmäntvedertagenvärderingsmodell,somt.ex.Black&Scholes,ellervärdering
tillhandahållenavoberoendetredjepart. 

Värderingavfondandelar 
Värdetavenfondandelärfondensvärdedelatmedantaletuteståendeandelar.Vid
beräkningavfondandelsvärdetskeravrundningtilltvådecimaler.Värdetavenfondandelska
beräknassistabankdagenvarjemånad(”Handelsdagen”). 
Förvaltarenharmöjlighetatttillfälligtskjutaupptidpunktenförberäkningoch
offentliggörandeavfondandelsvärdet. 

AVGIFTER 
Förvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiftenuppgårtill1procentavfondensvärdeperår.Avgiftenbetalas
månadsvisiefterskottmed1/12procentpermånadochberäknasutifrånfondensvärdepå
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Handelsdagen(innanteckningochinlösenverkställts).Avgiftenomfattarförvaltarens
förvaltningavfondensamtkostnaderförförvaring,tillsynochrevisorer. 

Prestationsbaseradavgift 
Utöverförvaltningsavgiftenutgårenprestationsbaseradavgiftfrånfondentillförvaltaren. 
Ersättningenärbaseradpåenindividuellavgiftsmodellsominnebärattden
prestationsbaseradeavgiftenerläggsavfonden,ochbelastarrespektiveandelsägarei
relationtillandelsägarensavkastning.Förattsäkerställaattenskildaandelsägareenbart
belastasmedprestationsbaseradavgiftsomståriproportiontilldenavkastningsomden
enskildeandelsägarenerhållit,beräknarförvaltarenvidvarjeteckningstillfälleadministrativa
serier.Varjeserierepresenterardetspecifikastartvärdetochlöpandeavkastningsom
beräknaslikaförallaandelarutfärdadevidettochsammatillfälle.Dettamöjliggörsåvälen
individuellberäkningavdetiförekommandefallupplupnaprestationsbaseradeavgiftsom
enenskildandelsägareharatterläggavidvarjegiventidpunktalternativt,idetfallfondenhar
underavkastat,detavståndtillH
 igh-watermarksomrespektiveandelsägarehar. 
Avgiftsmodelleninnebärattdetutöverförvaltningsavgiftenutgårenprestationsbaserad
avgifttillförvaltarenpå20procentavdendelavtotalavkastningenförvarjeenskild
andelsägaresomöverstigerenavkastningströskel.Avkastningströskelnutgörsavdetvärde
vidvilketprestationsbaseradavgiftsenastbelastatfondandelsägaren,såkallatHigh-water
mark,justeratmedavkastningenpådensåkalladetröskelräntan(senedan)undersamma
period.Omfondandelsägarenintebelastatsmednågonprestationsbaseradavgiftanvänds
fondandelsägarensstartvärdesomHigh-watermark. 
TröskelräntanmotsvararSTIBOR30dagar.Idefalltröskelräntan,STIBOR30dagar,är
negativbestämströskelräntantill0. 
Omenandelsägarelöserinsinafondandelarochsamtidigtharenackumulerad
underavkastningtillgodoenligtdenkompensationsmodellsomtillämpas,kanandelsägaren
efterinlösenintetillgodogörasigdenackumuleradeunderavkastningen. 
Antaletfondandelaravrundastillsexdecimaler.Avrundningavavgiftensstorlekskertill
närmasthelakrontal.Tröskelräntesatsenavrundastilltvådecimaler. 
Etträkneexempelsomvisarpåeffektenavavgiftsmodellenframgåravb
 ilaga2. 

Övrigaavgifter 
Transaktionskostnader,somexempelviscourtage,kostnaderförkortfristigakreditersomtas
uppavfonden,skatter,leverans-ochövrigakostnaderianledningavfondenstillgångaroch
köpochförsäljningdärav,skabelastafonden. 
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TECKNINGOCHINLÖSENAVFONDANDELAR 
Teckningochinlösen 
Teckning(andelsägaresteckning)ochinlösen(andelsägaresinlösen)kanskemånadsvis.
Minstainsättningifondenärsomhuvudregel10000000kronor. 
Teckningochinlösenavfondandelarkanskegenomförvaltarenenligtanvisningarsom
lämnasavförvaltaren.Anmälanomteckningrespektiveinlösenkanejlimiteraseller
återkallasominteförvaltarenellerdenförvaltarenanvisarmedgerdet. 
Fondandelarskalösasinommedelfinnstillgängligaifonden.Omsåinteärfalletskamedel
anskaffasgenomförsäljningavfondensfinansiellainstrumentochinlösenskaverkställasså
snartsommöjligt.Måstemedelförinlösenanskaffasgenomförsäljningavfondens
finansiellainstrumentskasådanförsäljningskeochinlösenverkställassåsnartsommöjligt. 
Skulleenförsäljningväsentligtkunnamissgynnaövrigaandelsägarefårförvaltarenefter
anmälantillFinansinspektionenavvaktamedförsäljningavfinansiellainstrument.
Förvaltarenharävenmöjlighetatttillfälligtskjutaupphandelsdagenvidinlösen. 
Förvaltarenfårenligtfondbestämmelsernastängafondenförnyteckningomfondensvärde
enligtförvaltarensuppfattningöverstigerenoptimalnivå.Alternativtfårförvaltarenangeatt
nettoteckning(teckningminusinlösen)sammanlagtfårskemedettvissthögstabeloppom
ettförhögtsammanlagtteckningsbeloppenligtförvaltarensbedömningskullekunna
väsentligtmissgynnaandelsägarnasintressen.Bedömningenavfondensoptimala
förvaltningsvolymrespektivestorlekenpåtillgängligtbeloppförnettoteckningkommeratt
utgåfrånfondensförvaltningsmålochförvaltarensuppfattningomfondensmöjligheteratt
nådessamål.Förnärvarandebedömerförvaltarenattfondenkanbehövastängasför
nyteckningnärfondensvärdeuppgårtillomkringfyramiljarderkronor.Förvaltarenkommer
kontinuerligtattutvärderafondenskapacitetochkanrevideradennabedömning. 

Tidpunktförteckningochinlösen 
TeckningstidpunkteninträffardenHandelsdagnärförvaltarenharmottagitenkomplett
anmälanomteckningsamtteckningslikvidenharöverförtstillfondenskonto.Fastställandet
avteckningskursenskersammaHandelsdagsomovanståendemomentslutförts.Fondens
basvalutaärsvenskakronor.Meddelandeomteckningavfondandelarkanintevillkoraseller
återkallas.Andelarkantecknasisvenskakronor. 
Anmälanomteckningskavaraförvaltarentillhandaellerdenförvaltarenanvisarsenast
klockan12.00lokaltid(CEST)trebankdagarinnanHandelsdagen. 
Anmälanominlösenskavaraförvaltarentillhandaellerdenförvaltarenanvisarsenast
klockan12.00lokaltid(CEST)trebankdagarinnanHandelsdagen. 
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Skullebegärankommaförvaltarentillhandaellerdenförvaltarenanvisarefterklockan12.00
lokaltid(CEST)trebankdagarinnanHandelsdagenskaförvaltarenverkställabegäran
nästkommandeHandelsdag.Utbetalningförinlöstaandelargörstillangivetbankkonto,i
regeltiobankdagarefterfastställandetavkursen. 
Med”bankdag”avsesdagiSverigesominteärsöndagellerallmänhelgdagellersomär
likställdmedallmänhelgdag(sådanalikställdadagarärförnärvarandelördag,
midsommarafton,julaftonsamtnyårsafton). 

Tecknings-ochinlösenpris 
Tecknings-ochinlösenprisärfondandelsvärdetförfondenberäknatpåHandelsdagen.
Tecknings-ochinlösenprisetärejkäntnärbegäranomteckningellerinlösenlämnastill
förvaltaren.Antaletfondandelarsomdettecknadebeloppetresulterati,respektivemedel
sominlösenavfondandelarresulterati,meddelasandelsägarennärandelarnasvärde
fastställts. 
Förvaltarenharmöjlighetatttillfälligtskjutauppberäkningenavtecknings-ochinlösenpriset. 

Övrigt 
Fondandelsvärdetoffentliggörsmånadsvispåförvaltarenshemsidaochkanäven
offentliggörasviaandramedium. 

EXTRAORDINÄRAFÖRHÅLLANDEN 
Omsådanaextraordinäraförhållandenharinträffatsominnebärattenvärderingavfondens
tillgångarintekangöraspåettsättsomsäkerställerfondandelsägarnaslikarättfår
förvaltaren,efteranmälantillFinansinspektionen,skjutauppdagenförberäkningoch
offentliggörandeavfondandelsvärdet,skjutauppHandelsdagensamtberäkningenav
teckningsprisetrespektiveinlösenprisettilldessatthandelåterupptagits. 

TILLÅTNAINVESTERARE 
Fondenriktarsigtillallmänhetenochandelarifondenfårtecknasavsvenskaochutländska
investerare.Detförhållandetattfondenriktarsigtillallmänheteninnebärinteattdenriktar
sigtillsådanainvesterarevarsteckningavandelifondenellerdeltagandeiövrigtifonden
ståristridmedbestämmelserisvenskellerutländsklagellerföreskrift.Intehellerriktarsig
fondentillsådanainvesterarevarsteckningellerinnehavavandelarifondeninnebäratt
fondenellerförvaltarenblirskyldig/skyldigtattvidtaregistreringsåtgärdellerannanåtgärd
somfondenellerförvaltarenannarsinteskullevaraskyldig/skyldigtattvidta.Förvaltarenhar
rättattvägrateckningtillsådaninvesteraresomavsesovanidettastycke.Andelsägareär
vidareskyldigatt,iförekommandefall,meddelaförvaltareneventuellaförändringarav
nationellhemvist. 
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Förvaltarenfårlösainandelsägaresandelarifonden–motandelsägarensbestridande–
omdetskullevisasigattandelsägaretecknatsigförandelifondenistridmed
bestämmelserisvenskellerutländsklagellerföreskriftellerattförvaltarenpågrundav
andelsägarensteckningellerinnehavifondenblirskyldigtattvidtaregistreringsåtgärdeller
annanåtgärdförfondenellerförvaltarensomfondenellerförvaltareninteskullevara
skyldig/skyldigtattvidtaomandelsägareninteskulleinnehaandelarifonden. 

FONDENSUPPHÖRANDEELLERÖVERLÅTELSEAV
FONDVERKSAMHETEN 
Omförvaltarenbeslutarattfondenskaupphöraellerattfondensförvaltning,efter
medgivandeavFinansinspektionen,skaöverlåtastillettannatfondbolag,kommersamtliga
andelsägareattinformerashäromperpost.Informationkommerocksåattfinnashos
förvaltarenochförvaringsinstitutet. 
Förvaltningenavfondenskaomedelbarttasöveravförvaringsinstitutetom
Finansinspektionenåterkallarförvaltarenstillståndellerförvaltarenträttilikvidationeller
försattsikonkurs. 

ÄNDRINGAVFONDBESTÄMMELSER 
Ändringavfondbestämmelsernafårendastskegenombeslutavförvaltarensstyrelseoch
skaunderställasFinansinspektionenförgodkännande.Sedanändringgodkäntsskabeslutet
finnastillgängligahosförvaltarenochförvaringsinstitutetsamttillkännagespåsättsom
Finansinspektionenanvisar. 

PANTSÄTTNINGOCHÖVERLÅTELSEAVFONDANDELAR 
Pantsättningavfondandelskaskriftligenanmälastillförvaltarenellerdenförvaltaren
anvisar. 
Anmälanskaange: 
❖ vemsomärandelsägareochpanthavare, 
❖ vilkaa
 ndelarsomomfattasavpantsättningen,och 
❖ eventuellabegränsningaravpantsättningensomfattning 
Andelsägareskaskriftligenunderrättasomattförvaltarengjortenanteckningom
pantsättningeniregistretöverandelsägare. 
Pantsättningenupphörnärpanthavarenskriftligenmeddelatförvaltarenattpantsättningen
skaupphörasamtförvaltarentagitbortanteckningenompantsättningeniregistretöver
andelsägare.
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Överlåtelseavfondandelerfordrarattförvaltarenmedgeröverlåtelsen.Önskemålom
överlåtelseavfondandelarskaskriftligenanmälastillförvaltarenellerdenförvaltaren
anvisar.Anmälanöverlåtelseavfondandelskaundertecknasavandelsägarenochskaange: 
❖
❖
❖
❖
❖
❖

vemsomärandelsägareochtillvemandelarnaskaöverlåtas, 
andelsägarenspersonnummer/organisationsnummer, 
adress, 
telefonnummer, 
bankkonto,och 
syftetmedöverlåtelsen 

SKATTEFRÅGORISVERIGE 
Nedanföljerenallmänbeskrivningavdeskattereglersomgällerförfondenochdess
andelsägareenligtnugällandesvenskskattelagstiftning. 
BeskrivningenavserendastiSverigeobegränsatskattskyldigafysiskapersonerominte
annatanges. 
Beskrivningenärinteavseddattvarauttömmandeochomfattarintesituationerdåinnehavi
fondenexempelvisärknutnatillinvesteringssparkonto,fondförsäkring,IPS,premiepension
ellerinnehassomlagertillgångarinäringsverksamhet. 
Andelsägareifondenbörvaramedvetnaomattskattelagstiftningeniandelsägarens
hemvisstatsamtistatendärfondenärregistreradpåverkarbeskattningenvideventuell
utdelningellerkapitalvinstvidförsäljningavfondandelarna. 

Fondensbeskattning 
Sedanden1januari2012ärsvenskavärdepappersfonderinteskattskyldigaförinkomstav
tillgångarsomingårifonden.Detäriställetdensomägerandelarifondensomska
schablonbeskattasiförhållandetillvärdetpådeegnaandelarna.Bestämmelsernagällerför
såvälfysiskasomjuridiskapersoner. 
Denårligaschablonintäktenuppgårtill0,4procentavvärdetpåandelarnavidkalenderårets
ingång.Schablonintäktentassedanuppiinkomstslagetkapitalochbeskattasmed30
procent.Förjuridiskapersonerbeskattasschablonintäkteniinkomstslaget
näringsverksamhetmedförnärvarande20,6procent.Kontrolluppgiftlämnasförfysiska
personerochsvenskadödsbonmedanjuridiskapersonersjälvafårberäkna
schablonintäktenochbetalainskatt.Skattenkanpåverkasavindividuellaomständigheter
ochdensomärosäkerpåeventuellaskattekonsekvenserbörsökaexperthjälp. 
FörISKellerkapitalförsäkringgällerandraregler. 
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FörandelsägaremedskatterättslighemvistiannatlandänSverigegäller
beskattningsreglernaihemlandet. 

MEDELFÖRATTTÄCKASKADESTÅNDSANSVAR 
Föratttäckariskerförskadeståndsansvarpågrundavfelellerförsumlighetiden
verksamhetenligt3kap.1§LAIFsomförvaltarenbedriverharförvaltarenextramedeli
kapitalbasen. 

ANSVARSBEGRÄNSNING 
Förvaltaren 
Andelsägareär,oaktatvadsomframgårnedan,ivissafalländåberättigadetillskadeståndi
enlighetmed8kap.28-31§§LAIF. 
Förvaltarenärinteansvarigförskadasomberoravsvensktellerutländsktlagbud,svensk
ellerutländskmyndighetsåtgärd,krigshändelse,strejk,blockad,bojkott,lockoutellerannan
liknandeomständighet.Förbehålletifrågaomstrejk,blockad,bojkottochlockoutgälleräven
omförvaltarenärföremålförellervidtarsådankonfliktåtgärd.Skadasomuppkommiti
andrafallskainteersättasavförvaltaren,omförvaltarenvaritnormaltaktsam.Förvaltaren
äriintetfallansvarigförindirektskada,omintedenindirektaskadanorsakatsav
förvaltarensgrovavårdslöshet.Intehelleransvararförvaltarenförskadasomorsakatsavatt
andelsägareellerannanbrytermotlag,förordning,föreskriftellerdessafondbestämmelser.
Härviduppmärksammasandelsägarepåattdenneansvararföratthandlingarsom
förvaltarentillställtsärriktigaochbehörigenundertecknadesamtattförvaltarenunderrättas
omändringarbeträffandelämnadeuppgifter. 
Förvaltarensvararinteförskadasomorsakatsav,svenskellerutländsk,regleradmarknad
ellerannanmarknadsplats,depåbank,centralvärdepappersförvarare,clearingorganisation,
ellerandrasomtillhandahållermotsvarandetjänster,ochintehelleravuppdragsgivaresom
förvaltarenmedtillbehörligomsorganlitatellersomanvisatsförvaltaren.Detsammagäller
skadasomorsakatsavattovannämndaorganisationerelleruppdragstagareblivit
insolventa.Förvaltarenansvararinteförskadasomuppkommerförfonden,andelsägarei
fondenellerannanianledningavförfogandeinskränkningsomkankommaatttillämpasmot
förvaltarenbeträffandefinansiellainstrument. 
Föreliggerhinderförförvaltarenattheltellerdelvisverkställaåtgärdenligtavtalpågrundav
omständighetsomangesovanfåråtgärdenuppskjutastillsdesshindretupphört.Om
förvaltarentillföljdavensådanomständighetärförhindratattverkställaellertaemot
betalningskaförvaltarenrespektiveandelsägarenintevaraskyldigt/skyldigatterlägga
dröjsmålsränta.Motsvarandebefrielsefrånskyldighetenatterläggadröjsmålsräntagäller
ävenomförvaltarenmedtillämpningav§10tillfälligtskjuterupptidpunktenförvärdering,
teckningrespektiveinlösenavfondandelar. 
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Förvaringsinstitutet 
Andelsägareär,oaktatvadsomframgårnedan,ivissafallberättigadetillskadeståndi
enlighetmed9kap.22§LAIF. 
Fördetfallförvaringsinstitutetellerendepåbankharförloratfinansiellainstrumentsom
depåförvarashosförvaringsinstitutetellerendepåbank,skaförvaringsinstitutetutanonödigt
dröjsmålåterlämnafinansiellainstrumentavsammaslagellerutgeettbeloppmotsvarande
värdettillförvaltarenförfondensräkning.Förvaringsinstitutetäremellertidinteansvarigtför
detfallförlustenavdefinansiellainstrumentenärorsakadavenyttrehändelseutanför
förvaringsinstitutetsrimligakontroll,ochvarskonsekvenservaromöjligaattundvikatrotsatt
allarimligaansträngningargjorts,såsomskadasomberoravsvensktellerutländsktlagbud,
svenskellerutländskmyndighetsåtgärd,krigshändelse,strejk,blockad,bojkott,lockouteller
annanliknandeomständighet.Förbehålletifrågaomstrejk,blockad,bojkottochlockout
gällerävenomförvaringsinstitutetärföremålförellersjälvtvidtarsådankonfliktåtgärd. 
Förvaringsinstitutetsvararinteförannanskadaänsådanskadasomavsesiförstastycket,
ominteförvaringsinstitutetuppsåtligenelleravoaktsamhetorsakatsådanannanskada.
Förvaringsinstitutetsvararintehellerförsådanannanskadaomomständighetersomanges
iförstastycketföreligger. 
Förvaringsinstitutetsvararinteförskadasomorsakatsav,svenskellerutländsk,börseller
annanmarknadsplats,registrator,clearingorganisationellerandrasomtillhandahåller
motsvarandetjänster,och,såvittavserandraskadorändesomangesiförstastycket,inte
hellerförskadasomorsakatsavdepåbankellerannanuppdragstagaresom
förvaringsinstitutetmedvederbörligskicklighet,aktsamhetochomsorganlitatoch
regelbundetövervakarellersomanvisatsavförvaltaren.Förvaringsinstitutetsvararinteför
skadasomorsakatsavattnunämndaorganisationerelleruppdragstagareblivitinsolventa.
Ettuppdragsavtalavseendeförvaringavtillgångarochkontrollaväganderättenfråntar
emellertidinteförvaringsinstitutetdessansvarförförlusterochannanskadaenligtLAIF. 
Förvaringsinstitutetansvararinteförskadasomuppkommerförförvaltaren,andelsägare,
fondenellerannanianledningavförfogandeinskränkningsomkankommaatttillämpasmot
förvaringsinstitutetbeträffandefinansiellainstrument.Förvaringsinstitutetärinteinågotfall
ansvarigtförindirektskada. 
Föreliggerhinderförförvaringsinstitutetattheltellerdelvisverkställaåtgärdpågrundav
omständighetsomangesiförstastycket,fåråtgärdenuppskjutastilldesshindrethar
upphört.Ihändelseavuppskjutenbetalningskaförvaringsinstitutetinteerlägga
dröjsmålsränta.Omräntaärutfäst,skaförvaringsinstitutetbetalaräntaefterdenräntesats
somgälldepåförfallodagen. 
Ärförvaringsinstitutettillföljdavomständighetsomangesiförstastycketförhindratattta
emotbetalningförfonden,harförvaringsinstitutetfördentidundervilkenhindretförelegat
rätttillräntaendastenligtdevillkorsomgälldepåförfallodagen. 
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ANDELSÄGARREGISTER 
Förvaltarenansvararförregistretöversamtligaandelsägareochderasinnehav. 
Andelsägarensinnehavredovisasiårsbesked,ivilkaävendeklarationsuppgifteringår. 
Registreringavandeläravgörandeförrättentillandelifondenochdäravföljanderättigheter. 

DELEGERING 
FörvaltarenharingåttuppdragsavtalmedAIFManagementABavseendetillhandahållande
avfondadministrationstjänster,värderingstjänstersamtekonomitjänster. 
FörvaltarenharingåttettuppdragsavtalmedTranscendentABavseendetillhandahållande
avregelefterlevnadstjänster. 
FörvaltarenharingåttettuppdragsavtalmedMoneoABavseendetillhandahållandeav
internrevisionstjänster. 
FörvaltarenharingåttettuppdragsavtalmedAIFMCapitalABavseendetillhandahållandeav
riskfunktionstjänster. 
Förvaltarenundersökerlöpandehurintressekonflikterskaundvikasoch,fördetfall
intressekonflikteridentifieras,hurdessaskahanteras.AIFMCapitalABochAIFManagement
ABingårisammakoncern.Riskfunktionen,somtillhandahållsavAIFMCapitalAB,kommer
attutförakontrolleravvissamomentsomutförsavAIFManagementABiegenskapav
uppdragstagareförförvaltaren.Dettamedförenpotentiellintressekonflikt.Förvaltarenhar
vidtagitåtgärderisyfteattsäkerställaattintressekonfliktenhanteraspåetterforderligtsätt. 

PRIMÄRMÄKLARE 
SkandinaviskaEnskildaBankenAB(publ)(”SEB”)utgörprimärmäklareförfondenoch
förvaltarenharingåttettavtalmedSEBavseendetjänsternasomSEBskatillhandahållai
egenskapavprimärmäklareochförvaringsinstitut.FondenstillgångarkanöverförastillSEB
ochSEBkanävenförfogaövervissaavfondenstillgångariegenskapavförvaringsinstitut.
FörvaltarenharinteöverförtnågotansvartillSEB. 
Förvaltarenundersökerlöpandehurintressekonflikterskaundvikasoch,fördetfall
intressekonflikteridentifieras,hurdessaskahanteras.Förnärvarandeharstyrelseninte,
utövervadsomredanframgårovan,identifieratnågrapotentiellaintressekonfliktersomkan
aktualiserasiförhållandetillSEBiegenskapavprimärmäklare. 
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FÖRVARINGSINSTITUT 
Förvaringsinstitut:S
 EB 
Säte:S
 tockholm 
Organisationsnummer:5
 02032-9081 
Förvaringsinstitutetsrättsligaform:Svensktaktiebolag 
Förvaringsinstitutetshuvudsakligaverksamhet:Bankrörelse. 
Förvaringsinstitutetskaverkställaförvaltarensinstruktionersomavserfondenomdeinte
stridermotbestämmelsernaiLAIFellerannanförfattningellermotfondbestämmelserna
samtsetillatt: 
❖ försäljning,inlösenochmakuleringavandelarifondengenomförsenligtLAIFoch
fondbestämmelserna, 
❖ värdetavandelarnaifondenberäknasenligtLAIFochfondbestämmelserna, 
❖ ersättningarförtransaktionersomberörenfondstillgångarbetalasintillfondenutan
dröjsmål,och 
❖ fondensintäkteranvändsenligtbestämmelsernaiLAIFochfondbestämmelserna 
Utöverdetovanståendeskaförvaringsinstitutetövervakafondenspenningflödensamt
depåförvarafinansiellainstrumentifonden. 
Närmareinformationomförvaringsinstituttillhandahållspåbegäranavandelsägare. 

ERSÄTTNINGSPOLICY 
Fastställandeaversättningbaseraspåenmarknadsmässigbedömning.Förvaltaren
utbetalaringenrörligersättning. 
Närmareinformationomersättningssystemetfinnspåförvaltarenshemsida.Informationen
kansändastillandelsägarekostnadsfrittpåbegäran. 

LIKABEHANDLINGOCHRÄTTSLIGAFÖLJDERAVEN
INVESTERINGIFONDEN 
Allafondandelarifondenärlikastoraochmedförlikarätttilldenegendomsomingåri
fonden. 
Fondenfallerinomsvenskjurisdiktionochlyderundersvensklag.Dettainnebärattregler
omerkännandeochverkställandeavdomarienlighetmedförordning2001/44/EGom
domstolsbehörighetochomerkännandeochverkställighetavdomarpåprivaträttens
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område(BrysselI-förordningen),konventionenomdomstolsbehörighetochomerkännande
ochverkställighetavdomarpåprivaträttensområde(Luganokonventionen),förordning
1346/2000/EGominsolvensförfaranden(insolvensförordningen),konventionenmellan
Danmark,Finland,Island,NorgeochSverigeangåendekonkurs(nordiska
konkurskonventionen)ellerNewYork-konventionenomerkännandeochverkställighetav
utländskaskiljedomar(NewYork-konventionen)kanvaratillämpliga. 

INFORMATIONOMFÖRVALTARENOCHFÖRVALTADE
FONDER 
Förvaltare:AntiloopAB 
Adress:BirgerJarlsgatan12,11434Stockholm 
Organisationsnummer:559242-0722 
Förvaltarensrättsligaform:S
 vensktaktiebolagmedettaktiekapitalpå1250000kronor 
Förvaltarenbildadesår2019ochharsittsäteochhuvudkontoriStockholm. 
Styrelseledamöter:PeterDahlberg(styrelseordförande),MartinSandquist(styrelseledamot),
AnnaSvan(styrelseledamot),AlfredvonPlaten(styrelseledamot)ochRobertEek
(styrelseledamot). 
Verkställandedirektör:AnnaSvan 
Andraledandebefattningshavare:K
 arl-MikaelSyding(ställföreträdandeverkställande
direktör),MartinSandquist(ansvarigförvaltare) 
Förvaltarensrevisor:R
 eitaSeseri,PwC 
Fondensrevisionsbolag:PwC 

OMINFORMATIONSBROSCHYREN 
InformationsbroschyrenärupprättadienlighetmedLAIFochFinansinspektionens
föreskrifter(FFFS2013:10)omförvaltareavalternativainvesteringsfonder 
Dennabroschyrochfondbestämmelsernaförfondenutgörtillsammansdens.k.
informationsbroschyren. 
Förvaltarenskalämnaenhalvårsredogörelseförräkenskapsåretssexförstamånaderinom
tvåmånaderfrånhalvåretsutgångsamtenårsberättelseförfondeninomfyramånaderfrån
räkenskapsåretsutgång.Redogörelsernaskakostnadsfrittsändastillandelsägaresom
begärdetsamtfinnastillgängligahosförvaltarenochförvaringsinstitutet. 
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FONDBESTÄMMELSER 
Fondbestämmelsernaförfondenframgåravb
 ilaga3. 
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Bilaga1:Hållbarhetsinformation 
Hållbarhetsinformation 
Fondensmålärattlevereraenhögriskjusteradavkastningtillsinakunder.Investeringarihållbarabranscheroch
bolagärenlikanaturligsomnödvändigvägattgårförfonden.Bolagmedmindrehållbarprofilärexponerade
motbådepolitiskriskochhögrekapitalkostnadänbolagvarsverksamhetäranpassadtillsamhällets
accepteradenormerföretikochmiljöhänsyn. 
Hållbarhetsinformation 
☒



Hållbarhetsaspekterbeaktasiförvaltningenavfonden 

☐



HållbarhetsaspekterbeaktasINTEiförvaltningenavfonden 

Hållbarhetsaspektersombeaktasiförvaltningenavfonden 
☐



Miljöaspekter(texbolagensinverkanpåmiljöochklimat) 

☒



Socialaaspekter(texmänskligarättigheter,arbetstagarrättigheterochlikabehandling) 

☐

Bolagsstyrningsaspekter(texaktieägaresrättigheter,frågoromersättningartillledande
befattningshavareochmotverkandeavkorruption) 
Metodsomanvänds:Fondenväljerin 
☐



Hållbarhetsaspekteräravgörandeförförvaltarensvalavbolag. 

Fondenharspecifikaochuttaladekriterierförattväljainbolagutifrånmiljö,socialaochaffärsetiskafrågor.
Analysavbolagensarbetemedhållbarhetäravgörandeförvaletavbolagifonden. 
☒



Fondensförvaltaretarhänsyntillhållbarhetsfrågor 

Hållbarhetsaspekterbeaktasiekonomiskabolagsanalyserochinvesteringsbeslut,vilketfåreffektmenbehöver
intevaraavgörandeförvilkabolagsomväljsinifonden. 
Metodsomanvänds:Fondenväljerbort 
Produkterochtjänster: 
Fondenplacerarinteibolagsomärinvolveradeiföljandeprodukter.Högstfemprocentavomsättningenidet
bolagdärplaceringenskerfåravseverksamhetsomärhänförligtilldenangivnaproduktenellertjänsten. 
☒



Klusterbomber,personminor 

☒



Kemiskaochbiologiskavapen 

☒



Kärnvapen 

☐



Vapenoch/ellerkrigsmateriel 

☐



Alkohol 

☐



Tobak 
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☐



Kommersiellspelverksamhet 

☒



Pornografi 

☐



Kol 

☐



Uran 

☐



Genmodifieradeorganismer(GMO) 

Fondbolagetskommentar:Ettföretagsominteharfokuspåhållbarhetkommerpåsiktintehaenplatsiett
samhälleochenmiljöijämvikt,ochdärförhellerintekunnautgöraenlångsiktigthögavkastandeinvestering.
Fondensmålsättningärattlevererahögriskjusteradavkastning.Detskullevarasvårtmedexponeringmot
innehavmedenlångsiktigtnegativdriftsamtdenpolitiskariskdetinnebärattdrivabolagutanhänsyntill
hållbarhet.Fondeninvesterarinteinågrabolagsombrytermotnationellellerinternationelllagstiftning.Utöver
dettaundvikerfondenimöjligastemånattinvesteraiföretagsomtydligtkränkerinternationellanormer
avseendeESG-frågorochetikistort. VidareinvesterarFondenibådelångaochkorta(“blankning”)positioner,
ochvilldärförbehållamöjlighetenattutnyttjalångsiktigtfallandemarknadsvärdeniallabranscher. 
Internationellanormer 
Fondenundvikerattinvesteraibolagsomärinvolveradeikränkningaravinternationellanormerochkonventioner
(åtminstoneFNGlobalCompactochOECD:sriktlinjerförmultinationellaföretag)kringmiljö,mänskliga
rättigheter,arbetsvillkorochaffärsetik. 
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Bilaga2:Beräkningavpresationsbaseradavgift 

Beräkningavprestationsbaseradavgift 

ExempletnedanillustrerarhurdenprestationsbaseradeersättningentillAntiloopAB
beräknas.DetprestationsbaseradearvodetavräknassistaHandelsdagenperkvartaloch
uppgårtill20procentavFondensvärdestegringövertröskelräntan. 
Ifondensexternarapporteringredovisasfondensavkastningalltidefterfastoch
prestationsbaseratarvode.Exempletnedanvisarhuravkastningströskeln(detvärdesom
fondenmåsteöverstigaförattprestationsbaseradersättningskautgå)fortlöpanderäknas
uppmedtröskelräntanochdärmedhuravkastningströskelnpåverkarförvaltarens
prestationsbaseradeersättning. 
Iexempletantasattdetredanhargjortsavdragförfastförvaltningsarvodeochkostnader
förfondenslöpandeförvaltning,såsomkostnaderförköpochteckningavvärdepapper.
Beloppenharavrundatstilljämnakronor. 
EXEMPEL1 
Iexempletharenandelsägarevidperiodensingångfondandelarvärdatotalt10000000kri
Fonden.VärdetpåplaceringenefterattfastaavgifterdragitsärvidsistaHandelsdageni
kvartaletvärd10250000kr.Värdeökningenunderperiodenvaralltså2,5procent(250000
kr/10000000kr).Utvecklingenförtröskelräntanharundersammaperiodvarit0procent. 


Andelsägarensvärdeföre
prestationsbaseradearvode 

10000000*(1+2,5%) 

10250000kr 

Utvecklingtröskelräntan 

10000000*(1+0%) 

10000000kr 

Underlagför
prestationsbaseradavgift 

10250000–10000000 

250000kr 

Prestationsbaseradavgift

20%*250000 

50000kr 

Andelsägarensvärdeefter
avdragför
prestationsbaseradavgift 

10250000–50000 

10200000kr 
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EXEMPEL2 
Iexempletharenandelsägarevidperiodensingångfondandelarvärdatotalt10000000kri
Fonden.VärdetpåplaceringenefterattfastaavgifterdragitsärvidsistaHandelsdageni
kvartaletvärd9750000kr.Värdetsjönkalltsåunderperiodenmed2,5procent(250000kr/
10000000kr).Utvecklingenförtröskelräntanharundersammaperiodvarit0procent.Ingen
prestationsbaseradavgifttasutförperioden. 

Andelsägarensvärdeföre
prestationsbaseradearvode 

10000000*(1-2,5%) 

9750000kr 

Utvecklingtröskelräntan 

10000000*(1+0%) 

10000000kr 

Underlagför
prestationsbaseradavgift 

9750000–10000000 

- 2
 50000kr 

Prestationsbaseradavgift

20%*0 

0kr 
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Bilaga3:Fondbestämmelser 

FONDBESTÄMMELSER–AntiloopHedge 

§1
 F
 ondensb
 eteckningo
 chr ättsligas
 tällning 
Den alternativa investeringsfondens namn är AntiloopHedge(”fonden”).Fondenär
en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder(”LAIF”).

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel
medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Andelsägarna svarar inteför
förpliktelser som avser fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig
skyldigheter. Fonden kan inte heller föra någon talan inför domstol eller någon
myndighet.Egendomsomingårifondenfårinteutmätas.Förvaltarensomangesi§
2 företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den
egendomsomingårifondensamtutövarderättighetersomföljermedegendomen. 

Fondenriktarsigmotallmänhetenmeddebegränsningarsomframgårav§§9.1,9.3
samt17nedan. 

Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för
förvaltaren,LAIFochövrigatillämpligaförfattningar. 

§2
 A
 IF-förvaltare 
Fonden förvaltas av Antiloop AB, organisationsnummer 559242-0722,
(”förvaltaren”). 

§3
 F
 örvaringsinstitut 
FörvaringsinstitutförfondenstillgångarärSkandinaviskaEnskildaBankenAB(publ),
organisationsnummer502032-9081(”förvaringsinstitutet”). 

Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka fondens penningflöden.
Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från andelsägarna har
tagitsemotochattallalikvidamedelifondenharbokförtspålikvidkontonsomhar
öppnats i fondens namn eller i förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för
fondensräkning. 

Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara fondens tillgångar.
Förvaringsinstitutet ska ävenverkställaförvaltarensinstruktioner,omdeintestrider
mot bestämmelserna i lag, fondbestämmelserna, bolagsordning eller motsvarande
regelverk,samtsetillatt: 
- försäljning,emission,återköp,inlösenochmakuleringavandelarelleraktieri
fondengenomförsenligtlag,fondbestämmelserna,bolagsordningeller
motsvaranderegelverk, 
- värdetavfondandelarnaberäknasenligtlag,fondbestämmelserna,
bolagsordningellermotsvaranderegelverk, 
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-

ersättningarförtransaktionersomberörfondenstillgångarbetalasintill
fondenutandröjsmål,och 
fondensintäkteranvändsenligtlag,fondbestämmelserna,bolagsordningeller
motsvaranderegelverk. 



§4
 F
 ondensk
 araktär 
Fonden är en specialfond som placerar i börshandlade produkter med exponering
mot aktie-, ränte-, valuta- och/eller råvarumarknaden, vilket ska bidra till fondens
målsättning om att leverera en stabilavkastningsströmmedlågkorrelationtillS&P
500.  

Instrumenten handlas med olika tidshorisonter, från väldigt kortsiktigt (minuter) till
väldigtlångsiktigt(år).Deärävendiversifieradeövermångatillgångsslagsomaktier,
råvaruderivat, räntor, valutor, obligationer samt spreadar och olika instrument som
enskildaaktier,ETF:er,terminer,spotmarknader.  

Fondenkombinerarsystematiskaochdiskretionärametoderochhandelnbaseraspå
olikaangreppssätt,därbådefundamentalanalysochrentekniskanalysanvänds.  

Fondens allokering mellan olika instrument och tillgångsklasser över olika
investeringshorisonter baseras på korrelationsegenskaper, riskutnyttjande samt
förväntad avkastningspotential. Grundtanken är att skapa så många okorrelerade
positioner som möjligt där varje position har en relativ liten inverkan på dentotala
portföljen.  

§5
 F
 ondensp
 laceringsinriktning 
§5
 .1A
 llmänt 
Förförvaltningavfondensmedelska5kap.lagen(2004:46)omvärdepappersfonder
(”LVF”)tillämpas. 

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbaravärdepapper,fondandelar,
penningmarknadsinstrument,derivatinstrument,samtpåkontohoskreditinstitut. 

Fondens tillgångar ska placeras med beaktande av LVF samt dessa
fondbestämmelser.Fondenskavidvartidtillämpaprincipenomriskspridning. 

§5
 .2F
 ondensa
 vvikelserf rånv
 ads
 omg
 ällerf örv
 ärdepappersfonder 
Överlåtbaravärdepapperochpenningmarknadsinstrument 
Vid placeringar i överlåtbara värdepapper avviker fonden från följande
placeringsbegränsningiLVF: 
- Fondenfår,medavvikelsefrån5kap.6§andrastycket1samt22§§LVF,
placeraupptill50procentavfondensvärdeiöverlåtbaravärdepappereller
penningmarknadsinstrumentutgivnaellergaranteradeavenochsamma
emittentomemittentenutgörsavenstatinomEUochEFTAsamtAustralien,
Japan,Kanada,Storbritannien,SydkoreaellerUSA.Fondensexponeringmot
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enenskildemittentfårdärutöver,uttrycktiVaR,inteöverstiga 
3procent. 
Placeringarpåkontohoskreditinstitut 
Vid placeringar på konto hos kreditinstitut avviker fonden från följande
placeringsbegränsningiLVF: 
- Fondenfår,medavvikelsefrån5kap.11§och21-22§§LVF,ingåinsättningar
medupptill40procentavfondensvärdeienochsammabankiSverige,
utländskbankmedsäteinomEESsamtandrautländskabankersom
omfattasavtillsynsreglersommotsvarardemsomfastställsi
gemenskapslagstiftningen. 
Derivatinstrument 
Vid placeringar i derivatinstrument avviker fonden från följande
placeringsbegränsningariLVF: 
- Fondenssammanlagdaexponeringarsomhänförsigtillderivatinstrumentfår,
medavvikelsefrån5kap.13§LVF,överstiga100procentavfondensvärde.
Fondenssammanlagdaexponeringarsomhänförsigtillderivatinstrumentfår,
uttrycktiVaR,inteöverstiga2procenteller400procentavfondensvärde. 
- Fondenfår,medavvikelsefrån25kap.15§Finansinspektionensföreskrifter
(FFFS2013:9)omvärdepappersfonder(”FFFS2
 013:9”),användasigav
derivatinstrumentutanatthaleveranskapacitetavunderliggandetillgångeller
likvärdigatillgångar.Fondenshandelmedderivatinstrumentkandärmedleda
tillattfondenfårennegativexponeringiunderliggandetillgångar. 

Fondandelar 
Vid placeringar i fondandelar avviker fonden från följande placeringsbegränsning i
LVF: 
- Fondenfår,medavvikelsefrån5kap.15§andrastycketLVF,placerafondens
medeliandrafonderellerfondföretagävenomdessafonderellerfondföretag
enligtsinafondbestämmelserellersinbolagsordninginteuttryckligenär
förhindradefrånattplacerahögst10procentavsinamedeliandrafonder
ellerfondföretag.Fondenfårdockintetillenbetydandedel(högst10procent)
placerafondensmedeliandrafonderellerfondföretag. 

Blankning 
Fonden får sälja finansiella instrument som den förfogar över men inte äger vid
affärstidpunkten (äkta blankning). Fonden fårävensäljafinansiellainstrumentsom
den inte innehar vid affärstidpunkten (oäkta blankning). Fonden har för detta
ändamål erhållit undantag från 5 kap. 23 § första stycket 3 LVF som anger att en
AIF-förvaltare i förvaltningen inte får sälja överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller fondandelar som inte ingår i
fonden. 

Penninglån 
Fonden får ta upp penninglån till ett belopp motsvarande högst 100 procent av
fondens värde. Fondens tillgångar kan komma att lämnas som säkerhet för
upptagnalån.Fondenhardärmederhållitundantagfrån5kap23§förstastycket1
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LVF som anger att en AIF-förvaltare i förvaltningen inte får ta upp eller bevilja
penninglån. 

§5
 .3R
 isknivåo
 chr iskmått 
Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig
standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 7-10
procent vilket motsvarar ett dagligt VaR på 1-1,5% med 99% konfidens. Den ska
noteras att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas
vidextraordinärahändelser.  

§5
 .4V
 aR-modell
Fondens sammanlagda exponeringar beräknasmedenabsolutVaR-modellmeden
parametrisk beräkningsgrund. VaR i fonden får uppgå till högst 4,5% procent. Vid
beräkningen används en tidshorisont på en dag och en sannolikhet på 99%. Detta
kan uttryckas som att fondens portfölj av tillgångar endast 1 handelsdag av 100
förväntasinnebäraenförlustpå4,5procentellermer.SkullefondensVaRöverstiga
4,5procentskaförvaltarensnarasttillseattfondensVaRsänkstillunder4,5procent.
Med hänsyn till detta har fonden, utöver undantag enligt 5 kap. 13 § LVF, erhållit
tillstånd av Finansinspektionen enligt 25 kap. 4§FFFS2013:9attanvändaVaRför
att beräkna de sammanlagda exponeringarna. Fonden har också erhållit undantag
från25kap.7§FFFS2013:9. 

§5
 .5U
 nderliggandet illgångart illd
 erivatinstrument 
Fondenfårinvesteraiderivatinstrumentmedsamtligaunderliggandetillgångarsom
angesi5kap.12§förstastycket1LVF.Fondenfårvidare,ienlighetmed12kap.13
§ andra stycket LAIF, placera fondens medel i derivatinstrument därunderliggande
tillgång utgörs av eller hänför sig till råvaror under förutsättning att
derivatinstrumenten är föremål för handel på någon finansiellmarknadochfonden
aldriglevererarellertaremotdenunderliggandetillgången. 

§6
 M
 arknader 
FondensmedelfårplaceraspåenregleradmarknadellerhandelsplattforminomEES
eller på en motsvarande marknad eller handelsplattform utanför EES. Handel får
även ske på annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för
allmänheten. 

§7
 S
 ärskildp
 laceringsinriktning 
§7
 .1D
 erivatinstrument 
Fonden får använda sig av derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i
placeringsinriktningen.. 

§7
 .2T
 eknikero
 chinstrumentf öra
 tts
 kapah
 ävstångif onden 
Fonden får för att skapa hävstång i fonden, som närmare framgår av § 5 ovan,
använda sig av sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS
2013:9. 

§ 7.3 Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument enligt 5 kap. 5 §
LVF 
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Fonden får inte placera i sådana överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrumentsomavsesi5kap.5§LVF. 

§8
 V
 ärdering 
§8
 .1V
 ärderinga
 vf ondenst illgångar 
Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde
kanfastställasmedolikametoder,vilkatillämpasiföljandeordning: 
1. Omfinansiellainstrumenthandlaspåensådanmarknadsomangesi5kap3
§LVFskasenastebetalkursanvändaseller,omsådanintefinns,senaste
köpkurs. 
2. Omkursenligt1intefinnselleräruppenbartmissvisandeskagällande
marknadsvärdehärledasutifråninformationomenaktuellgenomförd
transaktioniettmotsvarandeinstrumentmellanoberoendeparter. 
3. Omintemetod1eller2gåratttillämpa,ellerenligtBolagetblirmissvisande,
skagällandemarknadsvärdefastställasgenomattenfördetaktuella
finansiellainstrumentettillämpligprincippåmarknadenanvänds,i
förekommandefall,omintemissvisande,genomenetablerad
värderingsmodell. 

Förattbestämmavärdetpåfondandelaranvändsavfondbolagetsenastredovisade
andelsvärde. 

För OTC-derivat saknas detnormaltoffentligauppgifteromsenastebetalkurslikväl
som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför
normaltbaseratpåallmäntvedertagenvärderingsmodell,somt.ex.Black&Scholes,
ellervärderingtillhandahållenavoberoendetredjepart. 

§8
 .2V
 ärderinga
 vf ondandelar 
Värdet av en fondandel ärfondensvärdedelatmedantaletuteståendeandelar.Vid
beräkning av fondandelsvärdet sker avrundning till två decimaler. Värdet av en
fondandelskaberäknassistabankdagenvarjemånad(”Handelsdagen”).Härvidhar
fondenerhållitundantagenligt4kap.10§femtestycketLVF. 

Med ”bankdag” avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller
som är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande
lördag,midsommarafton,julaftonsamtnyårsafton). 

Förvaltarenharenligt§10möjlighetatttillfälligtskjutaupptidpunktenförberäkning
ochoffentliggörandeavfondandelsvärdet. 

§9
 T
 eckningo
 chinlösena
 vf ondandelar 
§9
 .1T
 eckningo
 chinlösen 
Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägaresinlösen)kanskevarje
Handelsdag (för definition av ”Handelsdag” se § 8.2 ovan) och med ett sådant
belopp som förvaltaren anger. Om ett högstabeloppangeskommerförvaltarenatt
informera om detta och vid överteckning tilldelafondandelarprorataienlighetvad
somframgårav§9.5nedan. 
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Andelsägaren ska, senast per den bankdag som förvaltaren vid var tid anger i
informationsbroschyren, anmäla till förvaltaren eller till den förvaltaren anvisar att
teckning alternativt inlösen ska ske och med vilket belopp. Anmälan om teckning
respektiveinlösenskaskepåsärskildblankettsomtillhandahållsavförvaltareneller
denförvaltarenanvisarellerpåannatsättsomförvaltarenvidvartidanger. 

Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, fysiskt eller
elektroniskt, att övriga handlingar som förvaltaren vid var tid kräver har tillställts
förvaltarenellertilldenförvaltarenanvisarsamt,vidteckningavandelar,attlikvidför
fondandelarna inbetalts till fondens bankkonto eller bankgirokonto. Minsta belopp
vidinsättningifondenärsomhuvudregelSEK10,000,000. 

Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej limiteras eller återkallas om inte
förvaltarenellerdenförvaltarenanvisarmedgerdet. 

Fondandelar ska lösas in om medel finns tillgängliga i fonden. Om såinteärfallet
ska medel anskaffas genom försäljning av fondens finansiella instrument och
inlösen ska verkställas så snart som möjligt. Måste medel för inlösen anskaffas
genom försäljning av fondens finansiella instrument ska sådan försäljningskeoch
inlösenverkställassåsnartsommöjligt. 

Skulle en försäljning väsentligt kunnamissgynnaövrigaandelsägarefårförvaltaren
efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljning av finansiella
instrumentienlighetmedvadsomnärmareframgårav§10.Förvaltarenharenligt§
10ävenmöjlighetatttillfälligtskjutauppHandelsdagenvidinlösen. 

§9
 .2T
 ecknings-o
 chinlösenpris 
Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet för fonden beräknat enligt § 8 på
Handelsdagen.Tecknings-ochinlösenprisetärejkäntnärbegäranomteckningeller
inlösen lämnas till förvaltaren. Antalet fondandelar som det tecknade beloppet
resulterat i respektive medel som inlösen av fondandelar resulterat i meddelas
andelsägarennärandelarnasvärdefastställts.

Förvaltaren har enligt § 10 möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av
tecknings-ochinlösenpriset. 

§9
 .3S
 tängninga
 vf ondenf örn
 yteckning 
Förvaltaren får stänga fonden för nyteckning om fondens värde enligt förvaltarens
uppfattning överstiger en optimal nivå. Den vid var tid gällande optimala nivån
framgåravinformationsbroschyren.Förvaltarenfårendaststängafondenomdetpå
denwebbplatssomvidvartidärangiveniinformationsbroschyrensenastenmånad
före teckningsdagen meddelats attförvaltarenavserattstängafonden.Förvaltaren
får alternativt senast vid sådant datum ange att nettoteckning (teckning minus
inlösen)sammanlagtfårskemedettvissthögstabelopp. 
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Efter att fonden stängtsförnyteckningenligtförstastycket,kanförvaltarenbesluta
att åter öppna fonden för nyteckning. Ett sådant beslut ska offentliggöras på den
webbplatssomvidvartidärangiveniinformationsbroschyren. 

Vid eventuell överteckning sker nyteckning pro rata med företräde för befintliga
andelsägare. Vid eventuell överteckning av befintliga andelsägare sker nyteckning
pro rata baserat på tidigare tecknade belopp. Vid full teckning av befintliga
andelsägareskerdäreftertilldelningtillnyaandelsägareproratabaseratpåtecknade
belopp. 


§9
 .4Ö
 vrigt 
Fondandelsvärdet offentliggörs månatligen på förvaltarens hemsida men kan
därutöveroffentliggörasviaandramedium. 

§1
 0E
 xtraordinäraf örhållanden 
Om sådana extraordinära förhållandenharinträffatsominnebärattenvärderingav
fondenstillgångarintekangöraspåettsättsomsäkerställerfondandelsägarnaslika
rätt får förvaltaren, efter anmälan till Finansinspektionen, skjuta upp dagen för
beräkningochoffentliggörandeavfondandelsvärdet(§8),skjutauppHandelsdagen
samt beräkningen av teckningspriset respektive inlösenpriset (§ 9) till dess att
handelåterupptagits. 

§1
 1A
 vgiftero
 che
 rsättningar 
§1
 1.1F
 örvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiften uppgår till 1 procent av fondens värdeperår.Avgiftenbetalas
månadsvis i efterskott med 1/12 procent per månad och beräknasutifrånfondens
värde på Handelsdagen (innan teckning och inlösen verkställts). Avgiften omfattar
förvaltarensförvaltningavfondensamtkostnaderförförvaring,tillsynochrevisorer 

§1
 1.2P
 restationsbaserada
 vgift 
Utöver förvaltningsavgiften utgår en prestationsbaserad avgift från fonden till
förvaltaren. 

Ersättningen är baserad på en individuell avgiftsmodell som innebär att den
prestationsbaseradeavgiftenerläggsavfonden,ochbelastarrespektiveandelsägare
i relation till andelsägarens avkastning. För attsäkerställaattenskildaandelsägare
enbart belastas med prestationsbaserad avgift som står i proportion till den
avkastning som den enskilde andelsägaren erhållit, beräknar förvaltaren vid varje
teckningstillfälle administrativa serier. Varje serie representerar det specifika
startvärdetochlöpandeavkastningsomberäknaslikaförallaandelarutfärdadevid
ett och samma tillfälle. Detta möjliggör såväl en individuell beräkning av det i
förekommandefallupplupnaprestationsbaseradeavgiftsomenenskildandelsägare
haratterläggavidvarjegiventidpunktalternativt,idetfallfondenharunderavkastat,
detavståndtillH
 igh-waterm
 arksomrespektiveandelsägarehar. 

Avgiftsmodellen innebär att det utöver förvaltningsavgiften utgår en
prestationsbaserad avgift till förvaltaren på 20 procent av den del av
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totalavkastningen för varje enskild andelsägare som överstiger en
avkastningströskel. Avkastningströskeln utgörs av det värde vid vilket
prestationsbaserad avgift senast belastat fondandelsägaren, så kallat High-water
mark, justerat med avkastningen på den så kallade tröskelräntan (se nedan)under
sammaperiod.Omfondandelsägarenintebelastatsmednågonprestationsbaserad
avgiftanvändsfondandelsägarensstartvärdesomHigh-watermark. 

Tröskelräntan motsvarar STIBOR 30 dagar. Idefalltröskelräntan,STIBOR30dagar,
ärnegativbestämströskelräntantill0. 

Om en andelsägare löser in sina fondandelar och samtidigt har en ackumulerad
underavkastning till godo enligt den kompensationsmodell som tillämpas, kan
andelsägaren efter inlösen inte tillgodogöra sig den ackumulerade
underavkastningen. 

Antaletfondandelaravrundastillsexdecimaler.Avrundningavavgiftensstorleksker
tillnärmasthelakrontal.Tröskelräntesatsenavrundastilltvådecimaler. 

Avgiftenberäknasochbetalaskvartalsvisiefterskott. 

§1
 1.3Ö
 vrigaa
 vgifter 
Transaktionskostnader,somexempelviscourtage,kostnaderförkortfristigakrediter
som tas upp av fonden, skatter, leverans- och övriga kostnader i anledning av
fondenstillgångarochköpochförsäljningdärav,skabelastafonden. 

§1
 2U
 tdelningf rånf onden 
Fondenlämnaringenutdelning. 

§1
 3F
 ondensr äkenskapsår 
Fondensräkenskapsårärkalenderår. 

§1
 4H
 alvårsredogörelsero
 chå
 rsberättelseä
 ndringa
 vf ondbestämmelserna 
Förvaltaren ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa ska så snart
det kan ske hållas tillgängliga hos förvaltaren på den webbplats som vid vartidär
angiveniinformationsbroschyrenochförvaringsinstitutet,docksenastfyramånader
efter räkenskapsårets utgång (årsberättelse) respektive två månader efter
halvårsskiftet (halvårsredogörelse). Årsberättelsen och halvårsredogörelsen
distribuerasävenkostnadsfrittviae-postellerperpostpåförfrågan. 

SedanFinansinspektionengodkäntändringavfondbestämmelsernaskadeändrade
bestämmelserna hållas tillgängliga hos förvaltaren och förvaringsinstitutet samt
tillkännagespåsättsomFinansinspektionenanvisar 

§1
 5P
 antsättningo
 chö
 verlåtelsea
 vf ondandelar 
Pantsättning av fondandel ska skriftligen anmälas till förvaltaren eller den
förvaltarenanvisar. 

Anmälanskaange: 
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-

vemsomärandelsägareochpanthavare, 
vilkaandelarsomomfattasavpantsättningen,och 
eventuellabegränsningaravpantsättningensomfattning. 

Andelsägare ska skriftligen underrättas om att förvaltaren gjort en anteckning om
pantsättningeniregistretöverandelsägare.Pantsättningenupphörnärpanthavaren
skriftligen meddelat förvaltaren att pantsättningen ska upphöra samt förvaltaren
tagitbortanteckningenompantsättningeniregistretöverandelsägare. 

Överlåtelseavfondandelerfordrarattförvaltarenmedgeröverlåtelsen.Önskemålom
överlåtelse av fondandelar ska skriftligen anmälas till förvaltaren eller den
förvaltaren anvisar. Anmälan överlåtelse av fondandel ska undertecknas av
andelsägarenochskaange:
- vemsomärandelsägareochtillvemandelarnaskaöverlåtas, 
- andelsägarenspersonnummer/organisationsnummer, 
- adress, 
- telefonnummer, 
- VP-kontoalternativtdepåbankochdepånummer, 
- bankkonto,och 
- syftetmedöverlåtelsen. 

§1
 6A
 nsvarsbegränsning 
Förvaltaren 
Andelsägare är, oaktat vad som framgår nedan, i vissa fall ändå berättigade till
skadeståndienlighetmed8kap.28-31§§LAIF. 

Förvaltaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt ellerutländsktlagbud,
svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott,
lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad,
bojkott och lockout gäller även om förvaltaren är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av förvaltaren,
om förvaltaren varit normalt aktsam. Förvaltaren är i intet fall ansvarig för indirekt
skada,omintedenindirektaskadanorsakatsavförvaltarensgrovavårdslöshet.Inte
heller ansvarar förvaltaren för skada som orsakats av att andelsägare eller annan
bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid
uppmärksammas andelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som
förvaltaren tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att förvaltaren
underrättasomändringarbeträffandelämnadeuppgifter. 

Förvaltaren svarar inte för skada som orsakats av, svensk eller utländsk, reglerad
marknad eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare,
clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte
heller av uppdragsgivare som förvaltaren med tillbehörlig omsorg anlitat eller som
anvisats förvaltaren. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda
organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Förvaltaren ansvarar inte för
skada som uppkommer för fonden,andelsägareifondenellerannanianledningav
förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaltaren beträffande
finansiellainstrument. 
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Föreligger hinder för förvaltaren att helt eller delvisverkställaåtgärdenligtavtalpå
grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas tills dess hindret
upphört. Om förvaltaren till följd av en sådan omständighet är förhindrat att
verkställa eller ta emot betalning ska förvaltaren respektive andelsägaren intevara
skyldigt/skyldigatterläggadröjsmålsränta.Motsvarandebefrielsefrånskyldigheten
att erlägga dröjsmålsränta gäller även om förvaltaren med tillämpning av § 10
tillfälligt skjuter upp tidpunkten för värdering, teckning respektive inlösen av
fondandelar. 

Förvaringsinstitutet 
Andelsägareär,oaktatvadsomframgårnedan,ivissafallberättigadetillskadestånd
ienlighetmed9kap.22§LAIF. 

För det fall förvaringsinstitutet eller en depåbank harförloratfinansiellainstrument
somdepåförvarashosförvaringsinstitutetellerendepåbank,skaförvaringsinstitutet
utanonödigtdröjsmålåterlämnafinansiellainstrumentavsammaslagellerutgeett
belopp motsvarande värdet till förvaltaren för fondens räkning. Förvaringsinstitutet
är emellertid inte ansvarigt för det fall förlusten av de finansiella instrumenten är
orsakad av en yttre händelse utanför förvaringsinstitutets rimliga kontroll,ochvars
konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts,
såsom skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om förvaringsinstitutet är föremål för eller självt vidtar sådan
konfliktåtgärd. 

Förvaringsinstitutet svarar inte för annanskadaänsådanskadasomavsesiförsta
stycket, om inte förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhetorsakatsådan
annan skada. Förvaringsinstitutet svarar inte heller för sådan annan skada om
omständighetersomangesiförstastycketföreligger. 

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av, svensk eller utländsk,
börs eller annan marknadsplats, registrator, clearingorganisation eller andra som
tillhandahållermotsvarandetjänster,och,såvittavserandraskadorändesomanges
i första stycket, inte heller för skada som orsakats av depåbank eller annan
uppdragstagaresomförvaringsinstitutetmedvederbörligskicklighet,aktsamhetoch
omsorg anlitat och regelbundet övervakar eller som anvisats av förvaltaren.
Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av att nu nämnda
organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Ett uppdragsavtal avseende
förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten fråntar emellertid inte
förvaringsinstitutetdessansvarförförlusterochannanskadaenligtLAIF. 

Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer för förvaltaren,
andelsägare, fonden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan
komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.
Förvaringsinstitutetärinteinågotfallansvarigtförindirektskada. 
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Föreligger hinder för förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd på
grundavomständighetsomangesiförstastycket,fåråtgärdenuppskjutastilldess
hindret har upphört. Ihändelseavuppskjutenbetalningskaförvaringsinstitutetinte
erläggadröjsmålsränta.Omräntaärutfäst,skaförvaringsinstitutetbetalaräntaefter
denräntesatssomgälldepåförfallodagen. 

Ärförvaringsinstitutettillföljdavomständighetsomangesiförstastycketförhindrat
att ta emot betalning för fonden, har förvaringsinstitutet för den tid under vilken
hindretförelegaträtttillräntaendastenligtdevillkorsomgälldepåförfallodagen. 

§1
 7T
 illåtnainvesterare 
Fonden riktar sig till allmänheten och andelar i fonden får tecknas avsvenskaoch
utländska investerare. Det förhållandet att fondenriktarsigtillallmänheteninnebär
inte att den riktar sig till sådana investerare vars teckning av andel i fonden eller
deltagandeiövrigtifondenståristridmedbestämmelserisvenskellerutländsklag
eller föreskrift.Intehellerriktarsigfondentillsådanainvesterarevarsteckningeller
innehav av andelar i fonden innebär attfondenellerförvaltarenblirskyldig/skyldigt
att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd somfondenellerförvaltarenannars
inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Förvaltaren har rätt att vägra teckningtill
sådaninvesteraresomavsesovanidettastycke.Andelsägareärvidareskyldigatt,i
förekommande fall, meddela förvaltaren eventuella förändringar av nationell
hemvist. 

Förvaltaren får lösa in andelsägares andelar i fonden – mot andelsägarens
bestridande–omdetskullevisasigattandelsägaretecknatsigförandelifondeni
stridmedbestämmelserisvenskellerutländsklagellerföreskriftellerattförvaltaren
på grund av andelsägarens teckning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta
registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller förvaltaren somfondeneller
förvaltaren inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle
innehaandelarifonden. 

Fondbestämmelsernaf astställdesa
 vf örvaltarenss
 tyrelsed
 en1
 n
 ovember2
 021 
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