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Viktig information till dig som sparar i
Global Sustainable Leaders
Du sparar i vår fond Global Sustainable Leaders andelsklass A. Med detta brev vill Navigera
AB (”fondbolaget”) informera dig om att Dynamica 80 Global andelsklass A kommer att
fusioneras med din fond Global Sustainable Leaders andelsklass A. Fusionen är godkänd av
Finansinspektionen och kommer att ske den 31 mars 2022. Du som andelsägare har rätt att få
dina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs, utan att andra avgifter tas ut än vad som
motsvarar kostnaderna för att avveckla värdepapper med anledning av begärd inlösen. Du
har även rätt att byta fond till en annan fond som förvaltas av fondbolaget.

Bakgrund och syfte
Fusionen är en naturlig del i fondbolagets strävan att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga
förvaltning till våra kunder och att förtydliga kunderbjudandet. Syftet med fusionen är även
att fondbolaget vill anpassa och renodla sitt fondutbud samt skapa ett tydligare
hållbarhetsfokus i förvaltningen.

Vad innebär fusionen för dig som sparar i Global Sustainable Leaders?
Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inte några
skattekonsekvenser för dig som är andelsägare i Global Sustainable Leaders andelsklass A.
Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på fondens sammansättning av
tillgångar och någon betydande ändring av fondens sammansättning är inte avsedd att
genomföras innan eller efter den dag då fusionen genomförs. Eventuella upplupna intäkter
kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsprinciper som fonderna
tillämpar. Fusionen bedöms inte leda till någon utspädningseffekt för någon av de båda
fondernas resultat.

Detta händer vid fusionen
-

Önskar du köpa eller sälja fondandelar före fusionen kan du som vanligt lägga köpeller säljorder i Global Sustainable Leaders fram till den 30 mars 2022 kl. 11.00.
Tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet är den 30 mars 2022.
Den 31 mars 2022 genomförs fusionen. Samtliga tillgångar och skulder i Dynamica 80
Global kommer denna dag att överföras till Global Sustainable Leaders.

Revisoryttrande
Fondbolagets externa revisor Deloitte AB har inför fusionen granskat metoderna som används
för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av revisorsyttrandet
vänligen kontakta fondbolaget via e-post: info@navigera.se, eller telefon: 08-613 05 00.
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Frågor
Har du några funderingar eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta fondbolaget.
Mer information om fondbolaget och fonden hittar du på www.navigera.se
Med vänlig hälsning

Niklas Söderström
Verkställande direktör
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