Lund 2019-12-16

Fusion mellan Pacific Multi Asset och Pacific Precious
Atlant Fonder AB får genom detta brev informera Dig som fondandelsägare i Pacific Precious om att
fonden ska fusioneras med Pacific Multi Asset. Fusionen kommer att genomföras den 16 mars 2020.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

1. Bakgrund och syfte med fusionen
Fonderna Pacific Precious och Pacific Multi Asset är båda av karaktären absolutavkastande värdepappersfonder med en i allt väsentligt likartad investeringsstrategi och risknivå. I syfte att renodla
fondbolagets utbud samt för att effektivisera förvaltningen och minska de administrativa kostnaderna har styrelsen för Atlant Fonder AB beslutat att slå samman Pacific Precious och Pacific Multi
Asset på så sätt att tillgångarna och skulderna i Pacific Multi Asset överförs till Pacific Precious på
fusionsdagen.

2. Sammanfattande information om fusionen


Finansinspektionen har den 12 december 2019 gett tillstånd till fusionen.



Fusionen kommer att genomföras den 16 mars 2020.



Genom fusionen kommer alla tillgångar och skulder i Pacific Multi Asset att föras över till
Pacific Precious och fondandelsägarna i Pacific Multi Asset andelsklass A att få nyemitterade
andelar i Pacific Precious andelsklass A.



Den förväntade avkastnings- och risknivån i Pacific Precious kommer inte att påverkas av
fusionen.



Fonden öppnar för daglig teckning och inlösen dagen efter det att fusionen är genomförd,
dvs. den 17 mars 2020.



Om Du vill lösa in dina andelar i Pacific Precious innan fusionen kan du göra det till och med
den 13 mars 2020 och i enlighet med de principer om inlösen som framgår av fondbestämmelserna

Ytterligare information om fusionen återfinns i avsnitt fyra.
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3. Fusionens sannolika konsekvenser för dig som fondandelsägare
3.1 Värderingsfrågor m.m.
Samtliga tillgångar i Pacific Multi Asset överförs till Pacific Precious på fusionsdagen.
Värdering av tillgångar och skulder kommer att ske enligt de redovisningsprinciper som framgår av § 8 i
fondbestämmelserna för respektive fond. Beräkningen av fondandelsvärdet i Pacific Multi Asset och
Pacific Precious kommer att baseras på det aktuella marknadsvärdet av fondernas tillgångar och
skulder på avstämningsdagen, vilken inträder en bankdag före fusionsdagen.
Eventuella upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler
som fonderna tillämpar.
Sammanslagningen bedöms inte leda till någon utspädningseffekt på förvaltningsresultatet i Pacific
Precious.

3.2 Placeringsinriktning och investeringsstrategi
På fusionsdagen kommer Pacific Precious att överta tillgångarna i Pacific Multi Asset. Dessa tillgångar
bedöms vara förenliga med Pacific Precious placeringsinriktning och förvaltningen av Pacific Precious
kommer att fortgå som tidigare och i enlighet med gällande fondbestämmelser. Fusionen kommer
således inte medföra några konsekvenser för Dig som fondandelsägare.

3.3 Risknivå och förväntad avkastning
Pacific Precious och Pacific Multi Asset har i dagsläget motsvarande risknivå, vilket bl.a. framgår av
fondernas faktablad. Pacific Precious avser dock att förändra investeringsstrategin för att kunna uppnå
en högre avkastning. Den förväntade avkastnings- och risknivån kan således på sikt komma att öka.

3.4 Avgifter, arvoden och kostnader
Fusionen medför inga ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i Pacific Precious. För aktuella
avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på fondbolagets hemsida www.atlantfonder.se

3.5 Tidplan och genomförandet av fusionen
Finansinspektionen har den 12 december 2019 godkänt fondernas fusionsplan och därmed gett tillstånd för fusionen.
Fusionen sker den 16 mars 2020 och genomförs som en absorption där tillgångarna och skulderna i
Pacific Multi Asset överlåts till Pacific Precious. Överlåtelsen utförs av fondernas förvaringsinstitut,
Swedbank AB (publ).

3.6 Fondandelsägarens rättigheter i samband med fusionen
Du som fondandelsägare i Pacific Precious har rätt att få Dina andelar inlösta innan fusionen genomförs. För att andelarna ska hinna lösas in före fusionen behöver begäran om detta vara oss till handa
senast den 13 mars 2020, kl. 14.30.
Vid inlösen tas inga andra avgifter ut än vad som motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper
med anledning av begärd inlösen.
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4. Ytterligare information
Du som fondandelsägare kan kostnadsfritt beställa och ta del av det yttrande som fondbolagets revisor
har upprättat med anledning fusionen. Yttrandet återfinns också, tillsammans med eventuell övrig
kompletterande information, på Atlant Fonder AB:s hemsida.
Om du har några frågor rörande fusionen är du välkommen att kontakta oss på Atlant Fonder AB per
telefon 046-39 39 69 eller via e-post info@atlantfonder.se.

Med vänlig hälsning
Atlant Fonder AB
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