Stockholm, 2 augusti 2012

Viktig information till Dig som är andelsägare i HealthInvest Global Long/Short Fund och
HealthInvest Value Fund
HealthInvest Global Long/Short Fund (”Global L/S Fund”) startades den 1 november 2006 och har
varit tillgänglig för investerare under mer än fem år. Trots denna relativt långa tid understiger
fondförmögenheten 100 msek och fondbolaget bedömer att fonden skulle behöva en större
fondförmögenhet för att fungera på ett optimalt sätt.
Fondbolaget har därför beslutat att lägga samman Global L/S Fund med HealthInvest Value Fund
(”Value Fund”) torsdagen den 1 november 2012, ett beslut som godkänts av Finansinspektionen.
Sammanläggningen sker genom att Global L/S Fund går upp i Value Fund.

Konsekvenser för Dig som är andelsägare i Global L/S Fund:
Fondbolaget bedömer att förändringen kommer att vara till fördel för Dig som andelsägare.
Genom Ditt nya ägande i HealthInvest Value Fund får Du andelar i en fond som har stark historik
(fem stjärnor av rating-institutet Morningstar - det högsta betyget). Value Fund har också rankats
som världens högst avkastande läkemedelsfond av samma institut. Du får även med Ditt nya
ägande en fond med större kritisk massa.
Det skall dock noteras att Value Fund är en aktiefond till skillnad från Global L/S Fund som har
karaktären av en hedgefond. Marknadsrisken i Value Fund är därmed högre då den saknar
blankningspositioner som dämpar följsamheten mot aktiemarknaden. Global L/S Fund siktar mot
en positiv absolut avkastning medan Value Fund siktar mot en relativ avkastning gentemot ett
jämförelse-index. Enligt fondbolagets bedömning har Value Fund en risk om 6 (på en sjugradig
skala) jämfört med 5 för Global L/S Fund. Detta beror på att Value Fund har en högre
marknadsrisk som nämnts ovan.
Däremot har de aktuella fonderna samma investeringsfokus, det vill säga investeringar i företag
inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det är viktigt att Du läser bifogat faktablad för Value Fund för
att själv bilda Dig en uppfattning om Value Fund.
Gällande information till Dig som andelsägare är denna likvärdig för Global L/S Fund och Value
Fund. Månadsbrev publiceras på fondbolagets hemsida och saldobesked skickas ut varje månad.
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Fondernas avgiftsstruktur
Global L/S Fund och Value Fund har samma avgiftsstruktur vilken består av en fast årlig avgift om
1 procent samt en rörlig avgift som uppgår till 20 procent av överavkastningen. Fram tills dess
fusionen genomförs och tiden därefter tillämpas denna avgiftsstruktur.

Upplupna intäkter eller risk för utspädningseffekter
Fondbolaget bedömer att det inte finns några signifikanta upplupna intäkter eller risk för
utspädningseffekter vid fusionen.

Betydande ändring av sammansättning av tillgångar i Global L/S Fund
Då Value Fund enligt sina fondbestämmelser ej kan inneha blankningspositioner kommer Global
L/S Funds blankningspositioner att elimineras cirka två veckor innan fusionens genomförande.

Detta händer vid sammanläggningen
Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 1 november 2012 och andelsägarna
drabbas inte av några extra kostnader för denna.

Marknadsvärdet påverkas inte
När sammanläggningen sker får Du som investerat i Global L/S Fund andelar i Value Fund som
motsvarar det marknadsvärde Du då har i Global L/S Fund. Detta innebär att det sammanlagda
värdet på Dina nya fondandelar blir oförändrat jämfört med Ditt tidigare innehav, vid tidpunkten
för sammanläggningen. Däremot blir antalet fondandelar liksom kursen annorlunda då
andelskursen för de båda fonderna skiljer sig åt.

Inga skattekonsekvenser i samband med sammanläggningen
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för Dig som är skattskyldig i
Sverige.
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Konsekvenser för Dig som är andelsägare i Value Fund:
Förändringen kommer inte innebära någon väsentlig skillnad. Fondförmögenheten kommer att
öka med mindre än 30% vilket fondbolaget bedömt inte kommer påverka befintliga andelsägare.
Enligt fondbestämmelserna kommer fonden att stänga för insättningar om fondförmögenheten
överstiger 1400 msek. Fondförmögenheten uppgick per 31 juli 2012 till 376 miljoner kronor.

Andelsägares rättigheter
Du som andelsägare i Global L/S Fund samt Value Fund 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. Om Du väljer att inte delta i
sammanläggningen måste Du lägga Din order om försäljning av Dina andelar i Global L/S Fund
eller Value Fund senast onsdagen den 24 oktober 2012.

Rätt till information
Om Du vill få kompletterande information om fusionen eller ta del av revisorsyttrande eller andra
uppgifter om Ditt ägande i våra fonder är Du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning

HealthInvest Partners AB

Bilaga: Faktablad för HealthInvest Value Fund
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