Stockholm den 19 december 2012

Carl Bennet AB och Anders Hallberg omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund
från HealthInvest Value Fund
Som tidigare meddelats kommer HealthInvest MicroCap Fund startas den 31 januari, då
både institutionella och privata investerare har efterfrågat en renodlad fond med fokus på
småbolag.
Precis som vår framgångsrika Value Fund, kommer MicroCap Fund rikta in sig på kraftigt
undervärderade bolag som står inför potentiella händelser som kan lyfta företagens
aktiekurser. Den väsentliga skillnaden mellan dessa två fonder är att MicroCap Fund enbart
kommer att äga småbolag till skillnad från Value Fund som även innehåller stora och
medelstora bolag för att minska likviditetsrisken.
MicroCap Funds fondbestämmelser är optimerad för investeringar i småbolag genom att
andelsägare måste anmäla försäljning av andelar tre kalendermånader i förväg. Vid kortare
tid riskerar befintliga andelsägare att skadas vid uttag ur fonden på grund av den relativt
låga omsättningen i många småbolags aktier. Minsta belopp för köp av andelar i MicroCap
är 100 000 kronor.
Carl Bennet AB (CBAB) kommer att omallokera 45 mkr till HealthInvest MicroCap Fund från
HealthInvest Value Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i MicroCap
Fund för 45 mkr, i Value Fund för ca 45 mkr, i Asia Fund för ca 23 mkr och i Access Fund för
ca 13 mkr.
Anders Hallberg kommer att på motsvarande sätt omallokera 5 mkr till MicroCap Fund. Efter
detta äger Hallberg andelar i MicroCap Fund för 5 mkr, i Value Fund för ca 5 mkr, i Asia
Fund för ca 3 mkr och i Access för ca 2 mkr.
Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Vi vill på detta sätt i förväg meddela våra
medinvesterare hur vi agerar. På så vis får våra andelsägare chansen att agera samtidigt
om de så önskar.”
Om Du som befintlig andelsägare i Value Fund vill skifta allt eller delar av Ditt innehav till
MicroCap Fund vid fondens start, vänligen fyll i bytesblanketten som kan hämtas från
fondbolagets hemsida och skicka till fondbolaget så att den är oss tillhanda senast den 18
januari 2013.
Om Du är intresserad av att få mer information om vårt fondutbud eller har andra frågor,
vänligen kontakta fondbolaget eller läs mer på www.healthinvest.se.

HealthInvest Partners AB
Biblioteksgatan 29, SE-114 35 STOCKHOLM
Tel: +46 (0)8 440 38 30 Fax: +46 (0)8 440 38 39
info@healthinvest.se, www.healthinvest.se

