Stockholm, 22 augusti 2022

Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för PLUS Mikrobolag Sverige Index
Bästa andelsägare,
Bolagets styrelse har den 26 april 2022 beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden PLUS
Mikrobolag Sverige Index.
Syftet med ändringarna är att byta fondens index från Nasdaq Small Cap Index till SIX Sverige Micro
Cap Gross Index. Anledningen till ändringen är att Bolaget gör bedömningen att det nya indexet
bättre speglar fondens tänkta placeringsinriktning. Fondens målsättning är att ge andelsägarna
exponering mot de minsta bolagen på Stockholmsbörsen genom att följa ett mikrobolagsindex.
Fondens nuvarande index har en gräns på 150 mEUR. Denna gräns avgör om ett bolag inkluderas i
Small Cap eller Mid Cap. Vid fondens start (2017-09-25) var det totala värdet av Nasdaq Small Cap
cirka 1,20 procent av Stockholmsbörsens totala värde. Vid starten av ¨år 2022 har denna andel
minskat till cirka 0,60 procent. Förvaltaren gör därför bedömningen att indexet har minskat i
relevans då det inte längre täcker in de bolag som man som andelsägare kan förvänta ska ingå i
fonden.
SIX Sweden Micro Cap Gross Index
SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC) tillhandahålls av SIX Financial Information (SIX) och
hanteras enligt ESMAs regelverk för benchmarks. Indexet är ett förmögenhetsviktat portföljindex
som tar hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning. Syftet med SIX
Sweden Micro Cap Gross Index är att återspegla värdeutvecklingen för de minsta bolagen upptagna
till handel på den reglerade marknaden NASDAQ OMX Stockholm. Bolagen som ingår i index ska vid
de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på max 0,025% av börsens totala
marknadsvärde. I augusti 2022 är gränsen på cirka 2,4 miljarder SEK. Indexet baseras på betalkurser
vilket innebär att endast faktiska avslut kan ge upphov till förändringar i indexet.
Indexet är nystartat med historik beräknat till 2019-12-30, med startvärde 100.
Utöver ändring av index har en rad ändringar gjorts av redaktionell karaktär, i syfte att harmonisera
fondbestämmelserna med fondbestämmelser för Bolagets övriga PLUS-fonder.
Ändringen av fondbestämmelserna träder i kraft den 25 september 2022.
Du behöver inte göra något på grund av ändringarna men vi vill informera dig om dessa och varför
de genomförs.
Du har rätt att begära kostnadsfri inlösen av dina andelar. Begäran om inlösen sker som vanligt via
din rådgivare eller bank. Mer information om inlösen finns i fondens informationsbroschyr.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare eller oss på fondbolaget.
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