
     CAAM Fund Services 
     SE-163 76 
     103 27 Stockholm   
 
 
 

Angående upphörande av förvaltningen av fonden Carneo Systematic Alpha 
 
 
Bästa andelsägare, 
 
Vi kontaktar er eftersom ni har ett innehav i fonden Carneo Systematic Alpha. Efter en period av svag 
avkastning, minskande fondförmögenhet och bedömningen att fonden inte längre är tillräckligt 
konkurrenskraftig har styrelsen i CAAM Fund Services AB, som är fondens fondbolag, fattat beslut om 
att upphöra med förvaltningen av fonden.  
 
I vissa fall finns möjlighet att avveckla en fond. För detta krävs dock att samtliga andelsägare har löst 
in sina andelar och att fonden, vid tidpunkten för avvecklingen, saknar både tillgångar och skulder. 
Fondbolaget gör bedömningen att detta inte är ett realistiskt alternativ vad avser den aktuella 
fonden. Förvaltningen av fonden kommer därför istället att tas över av fondens förvaringsinstitut, 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), (org.nr. 502032-9081). Det planerade datumet för 
övertagandet är den 1 oktober 2020.  
 
Förvaringsinstitutet kan välja mellan att överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag 
eller att upplösa fonden genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och nettobehållningen delas 
ut till kvarvarande andelsägare. Under den tid som förvaringsinstitutet förvaltar fonden, d.v.s. innan 
förvaltningen överlåts till ett annat fondbolag alternativt fonden upplöses, får inga andelar tecknas 
eller inlösas vilket innebär att kvarvarande andelsägare kommer att vara inlåsta under denna 
tidsperiod. Då fondens fondförmögenhet i dagsläget är mycket begränsad gör fondbolaget 
bedömningen att det är sannolikt att fonden kommer att upplösas istället för att överlåtas till ett 
annat fondbolag.  
 
Fondbolaget uppmanar befintliga andelsägare till att själva lösa in sina andelar i fonden så snart som 
möjligt för att undvika att bli ofrivilligt inlåsta i fonden. Bifogat finner ni en inlösenblankett som ska 
fyllas i och skickas med efterfrågad dokumentation till order@opm.se.  
 
Vänligen notera att fonden endast handlas månatligen och att för att sälja vid ett givet handels-
datum (sista bankdagen i respektive månad) måste inlösensblankett ha inkommit till fondbolaget 
senast 1 månad och fyra bankdagar före den relevanta handelsdagen. Vänligen se nedan för 
information om sista datum för att inkomma med inlösensblankett (”Brytpunkt”) för de tre 
nästkommande handelsdatumen: 
 

Månad Handelsdatum  Brytpunkt för 
inlösensblankett 

Juni 2020-06-30 2020-05-26 

Juli 2020-07-31 2020-06-24 

Augusti  2020-08-31 2020-07-27 

  
Hör gärna av er med frågor och funderingar. För att ta kontakt med oss i ärendet kan du kontakta 
Elias Cicek (kundansvarig) på elias.cicek@carneoam.com, alternativt fohf@opm.se. 
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