Till fondandelsägarna i Pacific Explorer Dynamic
Vi får genom detta brev informera dig som fondandelsägare i Pacific Explorer Dynamic om överlåtelse
av förvaltningen och ändrade fondbestämmelser enligt nedan.
1.

Överlåtelse av förvaltningen

ISEC Services AB, org.nr 556542-2853, har fått Finansinspektionens godkännande att överlåta förvaltningen av fonden till Atlant Fonder AB, org.nr 556631-9710 . Fonden kommer dock även i fortsättningen att förvaltas av Mattias Gromark som i samband med överlåtelsen övergår till anställning hos
Atlant Fonder AB. Att Atlant Fonder AB övertar förvaltningen av fonden ska således inte påverka dess
nuvarande förvaltningsstrategi, placeringsinriktning och riskprofil.
Överlåtelsen kommer att ske per den 4 november 2019.
2.

Ändrade fondbestämmelser

Fondförvaltare (§ 2)
Uppgift om fondförvaltare har ändrats mot bakgrund av att Atlant Fonder AB övertar förvaltningen av
fonden från ISEC Services AB.
Förvaringsinstitut (§ 3)
I och med att Atlant Fonder AB övertar förvaltningen av fonden ändras förvaringsinstitutet från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till Swedbank AB (publ). Ändringen bedöms inte medföra några
konsekvenser för dig som andelsägare.
Ändring av tidpunkt för teckning och inlösen av fondandelar (§ 9)
I fondbestämmelserna har införts en hänvisning till fondens informationsbroschyr vad gäller de närmare
villkoren för teckning och inlösen av fondandelar. I syfte att anpassa fondbestämmelserna till Atlant
Fonder AB:s administrativa rutiner har tidpunkten för när begäran om teckning och inlösen av fondandelar ändrats på så sätt att order om teckning eller inlösen av fondandelar ska vara bolaget, eller den
bolaget anvisat, tillhanda senast kl. 14.30 på handelsdagen (senast kl. 12.00 vid halv bankdag).
Övriga ändringar
Utöver de ändringar för vilka har redogjorts ovan har gjorts vissa redaktionella justeringar i syfte att
anpassa fondbestämmelserna till Atlant Fonder AB:s administrativa rutiner. Dessa ändringar bedöms
inte påverka fondbestämmelsernas innebörd.
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Dina rättigheter som fondandelsägare
De ändrade fondbestämmelserna, vilka bifogas detta brev, börjar tillämpas den 4 november 2019. Du
som fondandelsägare har rätt att få dina andelar inlösta innan de ändrade fondbestämmelserna börjar
tillämpas. Vid inlösen tas inga andra avgifter ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla
värdepapper med anledning av inlösen.
Vid frågor om överlåtelsen eller de ändrade fondbestämmelserna är du välkommen att kontakta ISEC
Services AB eller Atlant Fonder AB.
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