Juni 2022

Latinamerika Tema blir en impactfond
Den 16 augusti 2022 ändrar vi fondbestämmelser och namn för Handelsbanken Latinamerika Tema. Du behöver
inte göra något med anledning av denna information.
Impactfond - för en hållbar utveckling
Utöver våra grundläggande riktlinjer för ansvarsfulla investeringar är placeringsinriktningen för en impactfond
uttalat förknippat med Globala målen.
Detta innebär att fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har,
eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen för hållbar
utveckling 1.
Närmare information om investeringsprocessen och vilka kriterier vi använder för att bedöma denna påverkan,
hittar du i fondens informationsbroschyr. Fonden är som tidigare tematiskt förvaltad 2.
Ändring av fondnamn
I samband med förändringen ändrar fonden namn till Handelsbanken Latinamerika Impact Tema.

Andelsklasser som inte är startade har strukits ur fondbestämmelserna
Detta påverkar inte din placering men finns med här på grund av gällande informationskrav. En fond kan ha flera
olika andelsklasser. Skillnaden är olika villkor; till exempel valuta, utdelning eller ej, förvaltningsavgift, lägsta
första insättningsbelopp och/eller särskilda villkor för distribution.
Med anledning av låg efterfrågan har följande andelsklasser tagits bort ur fondbestämmelserna; B9 SEK, B9
EUR, B10 SEK och B10 EUR. Andelsklasserna var inte lanserade och saknade andelsägare.
Mer information
De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 16 augusti 2022.
Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på
handelsbankenfonder.se.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
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2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål
som ska uppnås till år 2030.
2
Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och
långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi,
Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
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