
Information till andelsägarna i Pareto Høyrente 
 
Denna information är riktad till dig som andelsägare i Pareto Høyrente (fusionsfonden). Anledningen 
till denna information är att beskriva förslaget att slå samman Pareto Høyrente (fusionsfonden) med 
Pareto Nordic Cross Credit (sammanslagna fonden), vilket är ett investeringsbolag under Pareto 
SICAV. Pareto SICAV är ett investeringsbolag registrerad enligt Luxemburg lag, vilken avser kollektiva 
investeringar enligt UCITS med segregerade skyldigheter mellan delfonder och regleras av 
Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF). 
 
 
Bakgrund och skäl för den föreslagna sammanslagningen 
Pareto Høyrente är en fristående fond. Pareto SICAV har för närvarande fem delfonder inklusive 
Pareto Nordic Cross Credit. Styrelsemedlemmarna tror, efter samråd med Pareto Asset Management 
AS, som är ett förvaltningsbolag för både Pareto Høyrente och Pareto SICAV, att den föreslagna 
fusionen kommer att gynna andelsägarna. Det kommer att ge andelsägarna i Pareto Høyrente 
tillgång till ett större investeringsunivers, med bättre möjligheter till diversifiering, och det kommer 
att möjliggöra tillväxt i förvaltade tillgångar genom bättre distribution genom Pareto SICAV, vilket 
underlättar administrationens effektivitet. 
 
En tabell som visar väsentliga skillnader mellan den sammanslagna fonden och den sammanslagna 
fonden ingår i Bilaga III. 
 
Syftet med detta tillkännagivande är att beskriva i detalj hur den föreslagna sammanslagningen 
kommer att påverka dig genom att emittera nya andelar i den sammanslagna fonden i utbyte mot 
dina befintliga andelar i fusionsfonden när fusionen är klar. Fusionen måste godkännas av 
bolagsstämman i Pareto Høyrente. Se dokumentet Meddelande om andelsägarmöte för mer 
information. Fusionen kommer inte att genomföras utan godkännande av den nödvändiga 
majoriteten av andelsägare som är representerade vid andelsägarmötet. 
 
 
Den föreslagna sammanslagningen och dess inverkan på andelsägare 
 
Överföring av tillgångar och skulder 
Den föreslagna fusionen kommer att innebära överföring av alla tillgångar och skulder från 
fusionsfonden till depåförvaltaren i Pareto SICAV. Där kommer de att hållas på uppdrag av den 
sammanslagna fonden i utbyte mot emission av nya enheter i den sammanslagna fonden till 
andelsägare i den sammanslagna fonden som är registrerade som andelsägare i Pareto Høyrente på 
ikraftträdande dagen (2020-02-26). 
 
Kostnader hänförliga till den fusionerade fonden överförs också till den sammanslagna fonden som 
en del av fusionen. Detta kommer att inkludera avgifter till depåförvaltaren. 
 
Tjänad inkomst 
Eventuella intäkter som erhållits av den fusionerade fonden, men som ännu inte betalats på 
ikraftträdande dagen, kommer att inkluderas i tillgångarna som överförs till depåförvaltaren i Pareto 
SICAV. Där kommer den att hållas på uppdrag av den sammanslagna fonden och behandlas som den 
sammanslagna fondens inkomst. 
 
 
 
 
 



Påverkan på enhetsägande 
Emission av nya andelar och bytesvillkor 
Den sammanslagna fonden har olika andelsklasser medan den fusionerande fonden är en fond i en 
andelsklass. Efter sammanslagningen kommer andelsägare i den enskilda andelsklassen i den 
fusionerade fonden att få nya andelar i de aktuella andelsklasserna i den sammanslagna fonden 
enligt vad som anges i tabellen nedan: 
 

Fusionsfond Andelsklass Mottagande fond 
Andelsklass 

Andelsägare med enheter med ett 
marknadsvärde upp till 50 miljoner NOK 

Få andelar i andelsklass A NOK 

Andelsägare med enheter med ett 
marknadsvärde mellan 50 och 400 
miljoner NOK 

Få andelar i andelsklass H NOK eller H-I 
NOK* 

Andelsägare med enheter med ett 
marknadsvärde över 400 miljoner NOK 

Få andelar i andelsklass A NOK I NOK * 

* För att få andelar i den sammanslagna fonden H-I NOK eller I NOK: s andelsklass måste andelsägaren 
uppfylla kraven hos en institutionell investerare enligt definitionen i Pareto SICAV: s prospekt. 

 
 
Andelsägare i den fusionerade fonden kommer att erhålla ett motsvarande enhetsvärde i den 
sammanslagna fonden i utbyte mot sina nuvarande andelar i den fusionerade fonden. Följaktligen 
kommer växelkursen att bestämmas som förhållandet mellan substansvärdet för den aktuella 
andelsklassen i den fusionerade fonden och nettotillgångarvärdet för den aktuella andelsklassen i 
den sammanslagna fonden. 
 
De nya andelarna som kommer att emitteras till andelsägarna i Pareto Høyrente som en del av 
fusionen kommer att vara undantagna från alla teckningsavgifter, inlösenavgifter eller 
konverteringskostnader och kommer att ha sådana egenskaper som beskrivs ytterligare i Pareto 
SICAV-prospektet och beskrivs i Bilaga III. När fusionen är avslutad kommer befintliga andelar i den 
fusionerade fonden att raderas. 
 
I samband med fusionen kommer Pareto Asset Management att beräkna substansvärdet dagen före 
ikraftträdandet (2020-02-25) i enlighet med de värderingsmetoder som anges i prospektet och 
bolagsordningen för Pareto Høyrente. Den fusionerade fondens nettovärde, efter överföring av 
tillgångar och skulder från den sammanslagna fonden till den fusionerade fonden, kommer att 
beräknas i enlighet med Pareto SICAVs värderingsmetoder som anges i prospektet för Pareto SICAV. 
 
Fusionsfondens värderingsmetoder liknar i materiell mening de metoder som används i den 
sammanslagna fonden. Detta innebär att enhetsvärdet som en andelsägare kommer att få i den 
sammanslagna fonden kommer att vara väsentligen detsamma som värdet på andelsägarens aktier 
omedelbart före ikraftträdandet. Det exakta nettotillgångarvärdet kommer emellertid inte att bli 
känt förrän de trätt i kraft. 
 
Pareto Asset Management AS kommer att bära kostnaderna för juridisk hjälp, rådgivning och / eller 
administration som uppkommer i samband med genomförandet av fusionen. 
 
 
Andelsägares rättigheter 

Pareto Høyrente är en fristående fond och Pareto SICAV är ett investeringsbolag med segregerat 

ansvar mellan delfonder. Om fusionen godkänns, följer rättigheterna för andelsägarna efter fusionen 



stadgarna i Luxemburg Investment Company och Luxemburgs bolagsrätt istället för Pareto Høyrentes 

bolagsordning och den norska värdepapperslagen. Detta innebär att andelsägarnas särskilda 

rättigheter i norsk lagstiftning, inklusive kravet att hålla ett andelsägarmöte vid ändringar av 

bolagsordningen och sammanslagningen, upphör vid slutförandet av fusionen. 

Skillnaderna mellan den fusionerade fonden och den sammanslagna fonden beskrivs i Bilaga III. 

 

Påverkan på avkastning 
Fusionen förväntas inte ha någon väsentlig negativ inverkan på andelsägarnas avkastning. 
Ledningsteamet på Pareto Asset Management AS, som ansvarar för Pareto Høyrente, kommer också 
att leda Pareto Nordic Cross Credit. 
 
Investeringsmål och policyer i den sammanslagna fonden motsvarar i stort sett investeringsmålen 
och policyn för den fusionerade fonden. Skillnader i investeringspolicy beskrivs i Bilaga III och 
förväntas inte ha någon negativ inverkan på andelsägarnas avkastning. 
 
Den sammanslagna fonden har emellertid ett bredare investeringsuniversum än den fusionerade 
fonden, där den sammanslagna fonden investerar i obligationer emitterade av nordiska emittenter 
oavsett valuta, medan den fusionerade fonden investerar i obligationer emitterade av norska 
emittenter i norska kronor. På samma sätt kan den sammanslagna fonden investera i obligationer 
som handlas på reglerade marknader i andra länder, även utanför EES, medan detta inte är tillåtet för 
den fusionerade fonden. 
 
Enligt förvaltningsbolagets bedömning kommer utvidgningen av investeringsuniversumet att 
möjliggöra bättre diversifiering, baserat på fler emittenter i en utvidgad meny med branscher och 
branscher. 
 
Eftersom den ursprungliga portföljen för den sammanslagna fonden kommer att baseras helt eller i 
stor utsträckning på den befintliga portföljen i den fusionerade fonden, kommer denna utvidgade 
diversifiering inte att genomföras på ikraftträdande. Med hänsyn till faktorer som 
transaktionskostnader i den sammanslagna fonden kommer förvaltningsbolaget att försöka 
genomföra en gradvis diversifiering över hela den nordiska marknaden, baserat på specifika 
marknadsförhållanden, insättningar och utbetalda kuponger. 
 
På grund av olika marknadsstrukturer i de nordiska länderna har den sammanslagna fonden 
möjlighet att ha en något högre ränteduration i portföljen. Strategin är dock densamma. 
 
På samma sätt har den sammanslagna fonden mer flexibilitet att använda derivat. Detta kan bidra till 
högre, lägre eller oförändrad risk, medan användningen av derivat i fusionsfonden borde hålla risken 
oförändrad. För den sammanslagna fonden kommer derivat att användas för att säkra exponering i 
en annan valuta än den aktuella andelsklassens egen valuta, vilket för nuvarande andelsägare i 
Fusionsfonden betyder norska kronor. 
 
Skillnader i avgifter och utgifter som ska betalas i fusions- och den sammanslagna fonden beskrivs i 
Bilaga III. Andelsägare informeras om att den sammanslagna fonden har en annan juridisk struktur än 
Pareto Høyrente, speciellt att den sammanslagna fonden i allmänhet bär andra kostnader än 
förvaltningsavgiften. För Pareto Nordic Cross Credit kommer driftskostnader, utöver skatt på upp till 
0,05%, att uppgå till 0,10%, medan förvaltningsavgiften blir 0,55% för andelsklass A, 0,40% för 
andelsklass H och H-I och 0,30% för andelsklass I. Löpande avgifter i den sammanslagna fonden 
andelsklass A förväntas uppgå till cirka 0,70%. I andelsklass H kommer de löpande avgifterna att ligga 



på cirka 0,55%, i andelsklass H-I 0,51% och i andelsklass I 0,41%. För Pareto Høyrente är 
förvaltningsavgiften 0,65%, med en degressiv struktur beroende på antalet enheter som innehas av 
den enskilda andelsägaren. Det finns inga andra löpande kostnader för andelsägare. Kostnader som 
överstiger förvaltningsavgiften i Pareto Nordic Cross Credit förväntas falla som en funktion av 
tillväxten i fondens värde. 
 
Både fusions- och den sammanslagna fonden har tecknings- och inlösenavgifter på upp till 0,5% av 
tecknings- respektive inlösenbeloppet. 
 
 
Jämförande funktioner och materiella skillnader 
En tabell som beskriver väsentliga skillnader mellan den fusionerade fonden och den sammanslagna 
fonden finns i Bilaga III. 
 
En kopia av den viktigaste investerarformationen för den sammanslagna fonden ingår som Bilaga III. 
 
Andelsägare uppmuntras särskilt att läsa och bekanta sig med sammanfattning för investerare för 
den sammanslagna fonden, som också finns på företagets webbplats: https://paretoam.com/sv/. 
 
Den årliga avslutningen av räkenskaperna för både Pareto Høyrente och Pareto SICAV är den 31 
december. 
 
Licens och struktur 
Pareto Asset Management AS är placeringsförvaltare för både den fusionerade fonden och den 
sammanslagna fonden, därför kommer ingen förvaltare att bytas ut. Pareto Høyrente är en 
fristående fond och Pareto SICAV är ett investeringsbolag med segregerat ansvar mellan delfonder 
och regleras av Finansinspektionen i Luxemburg (CSSF). FundRock Management Company S.A. har 
utsetts till förvaltningsbolaget i Pareto SICAV. Både FundRock Management Company S.A. och Pareto 
SICAV regleras av CSSF. 
 
 
Tjänsteleverantörer 
Det kommer också att ske en förändring i de företag som tillhandahåller fondadministration och 
depåtjänster. Pareto Asset Management AS tillhandahåller idag fondförvaltning för den fusionerade 
fonden. FundRock Management Company S.A. tillhandahåller fondförvaltning för Pareto SICAV och 
den sammanslagna fonden. DNB Bank ASA tillhandahåller idag depåtjänster för den fusionerade 
fonden. Skandinaviska Enskilda Banken S.A. tillhandahåller depåtjänster för Pareto SICAV och den 
sammanslagna fonden. Förvaltningsbolaget har delegerat centrala administrativa uppgifter 
relaterade till förvaltning, registertjänster och transfereringar för Pareto SICAV till European Fund 
Administration S.A. 
 
Om fusionen godkänns, måste andelsägare i den fusionerade fonden följaktligen ändra alla stående 
instruktioner som de kan ha angett för betalning och mottagande av pengar för teckning och inlösen. 
Dessutom måste framtida korrespondens eller instruktioner till administratören skickas till den 
sammanslagna fonden s administratör. 
 
Pareto Nordic Cross Credit har en sekundär registrering hos VPS (Verdipapirsentralen ASA), 
underhållen av Pareto Asset Management AS. Detta innebär att alla andelsägare kommer att ha sina 
nya andelar på samma VPS-konto som före ikraftträdandet och får samma rapportering från Pareto 
Asset Management via MIN SIDE som före ikraftträdande. Andelsägare i Pareto Høyrente med 
sparavtal kommer att få nya avvecklingsavtal för AvtaleGiro. 
 



 
Styrelsemedlemmar 
Information om styrelseledamöterna i Pareto SICAV och dess förvaltningsbolag återfinns i prospektet 
för Pareto SICAV, tillgängligt enligt beskrivningen nedan. 
 
Riskprofil 
Styrelseledamöterna anser att fusionen inte kommer att medföra någon väsentlig förändring i 
riskprofilen med tanke på likheten i investeringsmål och policyer. Investerare bör notera att både 
den sammanslagna och den fusionerade fonden har riskklass 2. Prospektet för Pareto SICAV 
innehåller beskrivningar av de riskfaktorer som är tillämpliga på den sammanslagna fonden. 
 
Norsk beskattning 
Sammanfattningen nedan är endast avsedd som en allmän översikt över några av de viktigaste 
aspekterna i norsk skattelagstiftning och praxis som rör fusionen och gäller inte nödvändigtvis för 
vissa kategorier av investerare. Avsikten är inte att ge specifika råd, och inga åtgärder bör vidtas eller 
utelämnas på denna grund. Om andelsägare är i tvivel om deras personliga skatteposition i samband 
med fusionen, bör de omedelbart söka oberoende rådgivning från sin professionella skatterådgivare. 
 
Andelsägare bör vara medvetna om att beroende på deras individuella skatteposition kan en 
skatteeffekt uppstå till följd av sammanslagningen. De bör noggrant överväga sin situation i detta 
avseende. 
 
Om fusionen godkänns av andelsägarna i den fusionerade fonden, kommer överföringen av befintliga 
andelar i utbyte mot en proportionell emission av nya andelar att betraktas som en beskattningsbar 
händelse i enlighet med norsk skattelagstiftning. Det innebär att andelsägarna anses ha realiserat 
sina andelar i den fusionerade fonden per ikraftträdande dagen vilket får effekten att eventuell latent 
vinst på andelarna kommer att beskattas med en skattesats på 22 procent. På motsvarande sätt 
kommer en uppskjuten förlust att resultera i ett avdrag på 22 procent. 
 
Investerare som är skattskyldiga i andra länder än Norge bör undersöka de relevanta skattereglerna i 
sina respektive länder. 
 
Dessa skatteregler gäller också om fusionsfondens andelsägare väljer att lösa in sina befintliga 
andelar i samband med fusionen. 
 
Ingen registreringsavgift, dokumentavgift eller liknande skatt ska betalas till Norge av andelsägare i 
den sammanslagna fonden som löser in sina befintliga andelar eller får ut nya andelar. 
 
Den sammanslagna fonden har en latent förlust på 308,6 miljoner norska kronor per 31 december 
2018. Under räkenskapsåret 2019 användes 67,4 miljoner norska av den latenta förlusten, vilket 
resulterade i en latent förlust på 241,3 miljoner norska 31 december 2019. Så länge fonden har en 
latent förlust kommer det inte att göras några utbetalningar till andelsägarna. Latenta förlusten ges 
inget värde vid beräkningen av enhetsvärdet för den sammanslagna fonden och förfaller vid 
sammanslagningen. Effekten av den latenta förlusten på andelsägarna i Pareto Høyrente är beroende 
av varje andelsägares skattestatus. Baserat på dagens skatteregler i Norge kan latenta förlusten ge 
andelsägarna en uppskjuten beskattning av intjänade räntor. Andelsägarna kan ha en liknande effekt 
på deras innehav i den sammanslagna fonden. 
 
Villkor för fusionen 
Fusionen är villkorad av: 
• Beslut av styrelsen för Pareto Asset Management AS där en majoritet av de av andelsägarna 
utnämnda styrelseledamöterna röstar för fusionen. 



• Godkännande av Finanstilsynet 
• Beslut av andelsägare att godkänna fusionen med en majoritet av 75% eller mer av antalet avgivna 
röster vid andelsägarnas sammanträde i den sammanslagna fonden. 
 
Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader för fusionen kommer att debiteras Pareto Asset Management AS. 
 
Bekräftelse på slutförandet 
En oberoende bekräftelse på att fusionen har slutförts kommer att utarbetas av Pareto Høyrentes 
revisor Deloitte AS. Bekräftelsen ska bedöma om fusionen har genomförts i enlighet med de 
principer som anges i fusionsavtalet, beskriva metoden för att beräkna växelkvoten mellan fonderna 
och bedöma om den har följts. Bekräftelsen kommer att finnas tillgänglig genom att kontakta Pareto 
Asset Management AS på e-post post@paretoam.com eller telefon 22 87 87 00. 
 

Åtgärder mot penningtvätt 

European Fund Administration S.A. som tillhandahåller aktieägarregistret i Pareto SICAV, 
har rätt att kräva ytterligare dokumentation i avsaknad av dokumentation angående 
kundkontroll av befintliga andelsägareägare om detta inte har levererats till Pareto Asset 
Management AS eller har löpt ut vid datum eller på annat sätt anses otillräckligt enligt tillämplig 
lagstiftning om penningtvätt eller god affärssed i Luxemburg. 
 

Ytterligare information och dokumentation tillgänglig för andelsägare 

Följande dokument är tillgängliga på begäran eller genom granskning på Pareto Asset Management 

registrerade adress under ordinarie kontorstid från dagen för detta tillkännagivande till datum för 

aktieägarmötet och, om nödvändiga beslut fattas, till slutdatumet: 

• Bolagsordning Pareto Høyrente 

• Prospekt Pareto Høyrente 

• Faktablad Pareto Høyrente 

• Senaste årsredovisningen Pareto Høyrente 

• Bolagsordning Pareto SICAV 

• Prospekt Pareto SICAV 

•Faktablad Pareto Nordic Cross Credit 

• Fusionsavtal 

 

Aktieägare som vill teckna eller begära kopior av ovanstående dokument under perioden från och 

med dagen för detta tillkännagivande till Ikraftträdande datum kommer att få en kopia av detta 

meddelande och nyckelinformation för Förvärvsfonden. 

 



Ändringar 

Under förutsättning att det anses nödvändigt eller tillrådligt kan ändringar göras i villkoren och 

förfarandena för genomförandet av fusionen i enlighet med finansinspektionens krav, om 

styrelseledamöterna, i samråd med depåförvaltaren och revisorn av Pareto Høyrente, anser att 

sådana förändringar är en icke-materiell karaktär. Andelsägarna i den sammanslagna fonden kommer 

att informeras så snart som möjligt om en sådan förändring, inklusive eventuella ändringar i det 

föreslagna schemat. 


