Fondbestämmelser Simplicity Likviditet

§ 1 Fondens rättsliga ställning

§ 8 Värdering

Värdepappersfondens namn är Simplicity Likviditet, nedan kallad fonden.
Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).
Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje
fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.
Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Det
fondbolag som anges i § 2 företräder andelsägarna i frågor som rör värdepappersfonden, beslutar om den egendom som ingår i fonden samt utövar
de rättigheter som härrör ur egendomen.
Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen
för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Värdet per fondandel utgörs av fondens värde delat med totala antalet
fondandelar. Andelarna i fonden skall vara lika stora. Fondens värde
beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser
fonden, vari ingår bland annat ej debiterade skatter enligt fondbolagets
bestämmande samt de avgifter som framgår av § 11 nedan. Värdering av
överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument och andra finansiella instrument sker till gällande
marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde inte kan erhållas eller är
missvisande enligt fondbolagets bedömning, får de upptas till det värde
som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Med objektiva grunder
menas att ett marknadsvärde erhålls enligt särskild värdering som baseras på
uppgifter om senast betalt pris eller indikativa köpkurser från marketmaker
om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift saknas eller av
fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig fastställs marknadsvärdet grundat
på information från oberoende part eller andra externa, oberoende källor.
Om marknaden för visst värdepapper inte är aktiv kan värdering ske
genom användandet av en allmänt vedertagen värderingsmetod som är
etablerad på marknaden, som t ex kassaflödesanalys eller jämförelse med
andra liknande transaktioner som ägt rum under marknadsmässiga
omständigheter under närliggande tid.
För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument
som avses i 5 kap. 5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild
värdering. Till grund för den särskilda värderingen kan läggas bl.a.;
marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market
maker, annat finansiellt instrument upptaget till handel på reglerad
marknad eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och
likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering)
eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Simplicity AB, org.nr 556611-4723, nedan kallat
fondbolaget.
§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ), org.nr 502032-9081.
Förvaringsinstitutet skall verkställa fondbolagets beslut avseende fonden
samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall
kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat, såsom
värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet med lag,
föreskrift och dessa fondbestämmelser.
§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en räntefond med kort genomsnittlig räntebindningstid (duration)
som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i svenska kronor. Fonden har som mål att över tiden ge en
avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.
Fonden placerar i penningmarknadsinstrument eller i överlåtbara värdepapper
utgivna och helägda eller garanterade av staten, kommun, landsting,
kreditinstitut eller företag som enligt fondbolagets bedömning har en
god kreditvärdighet. Fonden målsättning är att ge en positiv avkastning
till mycket låg risk.
§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fonden kan investera i räntebärande överlåtbara värdepapper, fondandelar,
penningmarknadsinstrument, placering på konto hos kreditinstitut samt
derivatinstrument.
Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten,
kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Fondens duration
(genomsnittliga räntebindningstid) får maximalt vara 1 år och fondens
genomsnittliga förfallolöptid får maximalt vara 2 år.
Fonden får placera högst 10 % av fondens värde i fondandelar.
§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en
motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad
inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.
§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF.
Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i
syfte minska kostnader och risker i förvaltningen. Underliggande tillgångar
till derivatinstrument som ingår i fonden skall utgöras av eller hänföra sig
till tillgångar enligt 5 kap. 12 § första stycket LVF.
Fonden får inte placera i sådana derivatinstrument som avses i 5 kap 12 §
andra stycket LVF (OTC-derivat).
Fonden har tillstånd av Finansinspektionen att placera sina medel jämlikt 5 kap § 8 LVF. Fonden kan placera mer än 35 % av fondens medel i
obligationer och andra skuldförbindelser som emitterats och/eller garanteras
av svenska staten kommun, eller annan kommunal myndighet. Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som
kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 % av fondens värde.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar säljes och löses in av fondbolaget. Försäljning (andelsägares
köp) och inlösen kan ske varje bankdag.
Begäran om försäljning görs genom att ett minsta belopp om 100 kronor
inbetalas till fondbolagets bankkonto eller bankgirokonto.
Begäran om inlösen av fondandel görs skriftligen eller via fax till fondbolaget eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia. Begäran om
inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia,
egenhändigt undertecknad av andelsägaren.
Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan 14.00 hela
bankdagar, eller klockan 11.00 halvdagar, verkställs samma dag. Skulle
begäran komma fondbolaget tillhanda efter klockan 14.00 hela bankdagar,
eller klockan 11.00 halvdagar, har fondbolaget rätt att verkställa begäran
antingen samma bankdag eller nästkommande bankdag.
Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av värdepapper,
skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart möjligt. Skulle
en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får
fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen.
Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden senast tre (3) bankdagar
efter det att inlösen har verkställts.
Fondandelens pris vid försäljning och inlösen fastställs vid slutet av
den bankdag som försäljning eller inlösen verkställs. Försäljning och
inlösen sker därmed till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid
tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen.
Begäran om inlösen får återkallas endast med fondbolagets medgivande.
Priset vid försäljning av fondandel (andelsägares köp) skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen sker. Inlösenpriset för fondandel skall
vara fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Fondandelsvärdet offentliggörs
på fondbolagets Internethemsida (www.simplicity.se) och i ett antal
tidningar genom Fondbolagens Förenings försorg.
§ 10 Stängning av fonden vid extraordinära förhållanden

Fonden kan stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära
förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar
inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.
§ 11 Avgifter och ersättning

Ur fondens medel skall ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning
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av fonden. Denna ersättning utgår med högst 0,30 procent av fondens värde
och inkluderar kostnader för förvaring (Förvaringsinstitutet), tillsyn och
revisorer. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del.
Courtage och andra kostnader samt skatt vid fondens köp och försäljning
av finansiella instrument belastas fonden.
På avgifterna tillkommer eventuell mervärdesskatt.
§ 12 Utdelning

Fonden lämnar utdelning endast i de fall, då gällande skattelagstiftning
innebär att, fonden har ett skattepliktigt resultat. Syftet är att överföra
beskattningen av fondens avkastning till andelsägarna, varigenom
avkastningen inte blir beskattad i två led. Om tillgängligt belopp för
utdelning beräknas understiga 1 % av värdet på utestående andelar kan
fondbolaget besluta att utdelning ej skall ske. Utdelning sker under april
månad året efter räkenskapsåret och tillkommer andelsägare som på av
fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. Tillgängligt belopp för utdelning får ökas med upplupen utdelning som har
inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning
som har utbetalats vid andelsinlösen.
För på fondandel belöpande utdelning ska fondbolaget, efter avdrag
för preliminär skatt vid tillämpliga fall, förvärva nya fondandelar för den
andelsägares räkning, som på av fondbolaget fastställd dag är registrerad
för fondandelen. Efter begäran till fondbolaget senast den 15 mars året
efter räkenskapsåret, kan utdelningen istället erhållas kontant utbetald
till fond andelsägarens bankkonto, efter avdrag för preliminär skatt vid
tillämpliga fall.
§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.
§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Fondbolaget skall lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första
månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse
om fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Handlingarna
skall kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga
hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.
Ändring av fondbestämmelserna får endast ske genom beslut av fondbolagets styrelse, och skall underställas Finansinspektionen för godkännande.
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Sedan ändring godkänts skall beslutet finnas tillgängligt hos fondbolaget
och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen
anvisar.
§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandel skall skriftligen anmälas till fondbolaget.
Anmälan skall ange fondandelsägare, panthavare, vilka andelar som omfattas
av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Andelsägare skall skriftligen underrättas om att fondbolaget gjort en
anteckning om pantsättningen i registret över andelsägare.
Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat fondbolaget
härom. När pantsättningen upphört borttages uppgiften om pantsättningen.
Fondbolaget äger rätt till ersättning av andelsägaren för registreringen
om högst 500 kr.
§ 16 Ansvarsbegränsning

Varje fondandelsägare bör i detalj ha studerat de i faktabladet och informationsbroschyren beskrivna riskerna som är förknippade med de finansiella
instrument som fonden investerar i.
Nedan uppräknade ansvarsbegränsningar för fondbolaget gäller även
förvaringsinstitutet.
Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror av lagbud, myndighets
åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för
eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om
normal aktsamhet iakttagits.
Fondbolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar
inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare
som fondbolaget med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget ansvarar inte
heller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning
som kan komma att tillämpas mot fondbolaget.
Föreligger hinder för fondbolaget att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i andra stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret
upphört. Om fondbolaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att
verkställa eller ta emot betalning skall fondbolaget inte vara skyldigt att
betala dröjsmålsränta.
Oavsett ovanstående gäller alltid 2 kap 21 § LVF.

