Stockholm den 6 december 2012

Viktig information till dig som är innehavare i XACT Europe Bull eller XACT
Europe Bear.

Handelsbanken Fonder AB har beslutat att lägga ned de börshandlade fonderna XACT Europe Bull
och XACT Europe Bear. Sista dag för att sälja fondandelar över börsen är måndagen den 25
februari 2013.
Vad händer vid nedläggningen?
Måndagen den 25 februari 2013 kommer att vara den sista dagen som det går att sälja fondandelar i
XACT Europe Bull och XACT Europe Bear över börsen. För de innehavare som vid den dagens slut
ännu inte sålt sina andelar, kommer en försäljning att ske av hela innehavet och likvid utbetalas till
andelsägarens bankkonto. Du kan välja något av nedanstående alternativ i samband med
fondnedläggningen.
Jag vill sälja mina fondandelar före slutförfallodagen
Sista dag att sälja fondandelarna över börsen är måndagen den 25 februari 2013. Du lägger din
säljorder på vanligt sätt; genom din internetbank, mäklare eller bankkontor. Vid försäljning utgår
sedvanligt aktiecourtage. Försäljningslikviden utbetalas normalt tre bankdagar efter genomförd affär
till det avkastningskonto som är knutet till din depå eller VP-konto.
Vad händer om jag inte avyttrat mina fondandelar över börsen före måndagen den 25 februari
2013?
I mars 2013 kommer fonden att upplösas efter att fondens samtliga innehav har avyttrats. Sådan
avyttring kommer att ske omkring den 6 mars 2013. Fonderna kommer därefter övertas av
förvaringsinstitutet för avveckling. De som inte avyttrat sina fondandelar före måndagen den 25
februari 2013 kommer att få sin likvid för inlösta fondandelar utbetald efter förvaringsinstitutets
avveckling. Försäljningslikviden kommer att sättas in på det avkastningskonto som finns kopplat till
din depå eller VP-konto.
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Skattekonsekvenser
Avyttring genom försäljning av fondandelar före sista handelsdag i fonden eller genom inlösen i
samband med att fonden upphör, redovisas i deklarationen för det år avyttringen har skett. Om du har
frågor om nedläggningen är du välkommen att ringa 08 – 701 40 00.

Med vänlig hälsning
Henrik Norén, XACT
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