Stockholm den 21 februari 2018

Bästa fondandelsägare,
Enter Fonder AB (Bolaget), org nr 556573-5114, har ansökt om och erhållit Finansinspektionens
godkännande till ändringar i fondbestämmelserna för fonden Enter Cross Credit, så som beskrivna
nedan. Ändringarna medför att fonden får två nya andelsklasser i syfte att anpassa utbudet till olika
marknadssegment.
De nya fondbestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2018.
Nedan följer en beskrivning av syftet med ändringarna och konsekvenserna för andelsägarna.

Enter Cross Credit får nya andelsklasser
Fondbestämmelserna ändras i syfte att anpassa utbudet till olika marknadssegment, varför fonden får
två nya andelsklasser. Lägsta belopp vid första investering i andelsklass A och B uppgår till 100 SEK,
för andelsklass C 5 000 000 SEK samt för andelsklass D 50 000 000 SEK. Andelsklass A och B har
även fortsättningsvis en fast förvaltningsavgift om högst 0,75 procent per år. Andelsklass C har en fast
förvaltningsavgift om högst 0,50 procent per år och Andelsklass D har en fast förvaltningsavgift om
högst 0,45 procent per år. I övrigt är fondbestämmelserna densamma för de fyra andelsklasserna.
Den tillämpade förvaltningsavgiften i de tillkommande andelsklasserna C och D uppgår till:
Andelsklass C: Förvaltningsavgift 0,40% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till
förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för
revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
Andelsklass D: Förvaltningsavgift 0,35% per år till fondbolaget + maximalt 0,10% för ersättning till
förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för
revision av fonden. Inga försäljnings- eller inlösenavgifter.
För befintliga andelsägare i andelsklass A och B sker således inga förändringar, med bibehållen
förvaltningsavgift som tidigare. De befintliga andelsägare i andelsklass A och B som önskar byta
andelklass i samband med att nya andelsklasser införs ska meddela fondbolaget detta snarast, dock
senast 27 februari 2018.
Andelsklass B är fortsatt utdelande. Andelsklasserna A, C samt D är icke utdelande.
Notera gärna att ett eventuellt byte av andelsklass efter införandet av de nya andelsklasserna kan
medföra skattekonsekvenser.
Ändringen av fondbestämmelserna innebär inte några förändringar av fondens karaktär eller
förvaltningsinriktning.
Ansvarsbegränsning
I fondbestämmelsernas § 16 har regleringen av ansvarsbegräsning anpassats till regelverket för
värdepappersfonder.

Övrigt
Utöver de ovan beskrivna ändringarna har ett antal förändringar av redaktionell karaktär genomförts.
De nya fondbestämmelserna återfinns på Bolagets hemsida, www.enterfonder.se och kan tillsändas de
andelsägare som så önskar via post. Vid eventuella frågor, kontakta gärna Bolagets backoffice på telefon
08-790 57 00 eller via e-mail backoffice@enterfonder.se.
Med vänliga hälsningar,

Enter Fonder AB

