
Informasjon til andelseierne i Pareto Høyrente 
 
 
Vi tilskriver deg som andelseier i Pareto Høyrente (Overdragende Fond). Formålet med denne 
informasjonen er å beskrive forslaget om å fusjonere Pareto Høyrente (Overdragende Fond) med 
Pareto Nordic Cross Credit (Overtagende Fond), et underfond av Pareto SICAV. Pareto SICAV er 
registrert under den luxembourgske verdipapirfondslovgivningen og etablert som et 
investeringsselskap med segregert ansvar mellom underfondene og regulert av Finanstilsynet i 
Luxembourg (CSSF).   

Bakgrunn og begrunnelse for den foreslåtte fusjonen 

Pareto Høyrente er et enkeltstående fond. Pareto SICAV har i øyeblikket fem underfond inkludert 

Pareto Nordic Cross Credit. Pareto Asset Management AS er forvalter for både Pareto Høyrente og 

Pareto SICAV. Styremedlemmene i både Pareto Asset Management AS og Pareto SICAV mener, etter 

samråd med Pareto Asset Management AS, at den foreslåtte fusjonen vil være til gavn for 

andelseierne. Den vil gi andelseierne i Pareto Høyrente tilgang til et større investeringsunivers, med 

bedre muligheter til diversifisering. Den vil også muliggjøre høyere forvaltningskapital, og derigjennom 

stordriftsfordeler, grunnet bedre distribusjon gjennom Pareto SICAV. 

 
En tabell som viser materielle forskjeller mellom Overdragende og Overtagende Fond er inkludert i 
Appendix III.  
 
Formålet med denne informasjonen er å beskrive i detalj hvordan den foreslåtte fusjonen vil påvirke 
deg. Den innebærer utstedelse av nye andeler i Overtagende Fond i bytte for dine eksisterende andeler 
i Overdragende Fond når fusjonen gjennomføres. Fusjonen må godkjennes av andelseiermøtet i Pareto 
Høyrente. Se dokumentet Innkalling til andelseiermøtet for ytterligere informasjon. Fusjonen vil ikke 
iverksettes uten godkjennelse av det nødvendige flertall av andelseiere representert på 
andelseiermøtet. 

Den foreslåtte fusjonen og dens virkning for andelseiere 

Overføring av aktiva og passiva 

Den foreslåtte fusjonen vil innebære overføring av alle aktiva og passiva fra Overdragende Fond til 

Depotmottager for Pareto SICAV. Der vil de holdes på vegne av Overtagende Fond i bytte mot 

utstedelse av nye andeler i Overtagende Fond til andelseiere i Overdragende Fond registrert som 

andelseiere i Pareto Høyrente på gjennomføringsdato for fusjonen (09.03.2020). 

 
Overdragende Fonds kostnader vil også overføres til Overtagende Fond som ledd i fusjonen; dette vil 
inkludere honorar til Depotmottager. 

Opptjent inntekt  

Enhver inntekt som Overdragende Fond har opptjent, men ennå ikke utbetalt på Effektiv dato, vil inngå 

i aktiva som overføres til Depotmottager for Pareto SICAV. Der vil det holdes på vegne av Overtagende 

Fond og behandles som Overtagende Fonds inntekt. 

  



Virkning for andelseierskap  

Utstedelse av nye andeler og Bytteforhold 

Overtagende Fond har andelsklasser med ulike krav til minstebeholdning, mens Overdragende Fond 
ikke har andelsklasser. Ved gjennomføring av fusjonen vil andelseiere i Overdragende Fond motta nye 
andeler i den relevante andelsklassen i Overtagende Fond som stipulert i tabellen nedenfor:  
 

Overdragende Fond  Overtagende Fond 
Andelsklasse 

Andelseiere med andeler med markedsverdi 
inntil 50 millioner kroner 

Mottar andeler i A NOK 

Andelseiere med andeler med markedsverdi 
mellom 50 og 400 millioner kroner 

Mottar andeler i H NOK eller H-I NOK* 

Andelseiere med andeler med markedsverdi 
over 400 millioner kroner 

Mottar andeler i I NOK* 

* For å kunne motta andeler i klassene H-I NOK eller I NOK i Overtagende Fond forutsetter det at kunden 
oppfyller kravene til institusjonell investor slik det er definert i prospektet til Pareto SICAV. 

 
Andelseiere i Overdragende Fond vil motta en tilsvarende samlet andelsverdi i Overtagende Fond i 
bytte for sine nåværende andeler i Overdragende Fond. Bytteforholdet vil følgelig fastsettes som 
forholdet mellom netto andelsverdi i den relevante andelsklassen i Overdragende Fond og netto 
andelsverdi i den relevante andelsklassen i Overtagende Fond. 
 
De nye andelene som tilføres andelseiere i Pareto Høyrente som ledd i fusjonen vil være fritatt for 
ethvert tegningshonorar, innløsningshonorar eller konverteringskostnad og vil ha slike egenskaper 
som er beskrevet videre i Pareto SICAVs prospekt og skissert i Appendix III. Ved gjennomføring av 
fusjonen vil eksisterende andeler i Overdragende Fond slettes. 
 
I forbindelse med fusjonen vil Pareto Asset Management beregne netto andelsverdi virkedagen før 
gjennomføringsdato (06.03.2020) i samsvar med metoder for verdiberegning fastsatt i prospekt og 
vedtekter for Pareto Høyrente. Netto andelsverdi for Overtagende Fond, etter overføring av aktiva og 
passiva fra Overdragende til Overtagende Fond, vil beregnes i samsvar med Pareto SICAVs metoder for 
verdiberegning fastsatt i prospekt for Pareto SICAV. 
 
Overdragende Fonds metoder for verdiberegning tilsvarer i materiell forstand de metoder som 
benyttes i Overtagende Fond. Dette betyr at andelsverdien som en andelseier vil motta i Overtagende 
Fond, vil være materielt den samme som verdien av andelseierens andeler umiddelbart før 
gjennomføringsdatoen. Nøyaktig netto andelsverdi vil imidlertid ikke være kjent før Effektiv Dato. 
 
Pareto Asset Management AS vil dekke kostnader til juridisk bistand, rådgivning og/eller 
administrasjon som pådras i forbindelse med iverksetting av fusjonen. 
 
Andelseieres rettigheter 
Pareto Høyrente er et enkeltstående fond, mens Pareto SICAV er et investeringsselskap med segregert 
ansvar mellom underfondene. Hvis fusjonen blir godkjent, vil andelseiernes rettigheter etter fusjonen 
reguleres av vedtektene til Pareto SICAV og luxembourgsk verdipapir- og selskapsrett istedenfor Pareto 
Høyrentes vedtekter og den norske verdipapirfondloven. Dette innebærer at andelseiernes særlige 
rettigheter i norsk lovgivning, herunder kravet til avholdelse av andelseiermøte ved vedtektsendringer 
og fusjon, opphører ved gjennomføring av fusjonen.  
 
Forskjellene mellom Overdragende Fond og Overtagende Fond beskrives i Appendix III. 



Virkning for avkastning 

Fusjonen ventes ikke å få noen vesentlig negativ innvirkning på andelseiernes avkastning. 

Forvalterteamet hos Pareto Asset Management AS som forvalter Pareto Høyrente, vil også forvalte 

Pareto Nordic Cross Credit. 

Investeringsmål og -policy i Overtagende Fond tilsvarer i det vesentlige investeringsmål og -policy i 

Overdragende Fond. Forskjeller i investeringspolicy beskrives i Appendix III og ventes ikke å få noen 

negativ innvirkning på andelseiernes avkastning. 

 
Overtagende Fond har imidlertid et bredere investeringsunivers enn Overdragende Fond, idet 
Overtagende Fond vil investere i obligasjoner utstedt av nordiske utstedere uansett valuta, mens 
Overdragende Fond investerer i obligasjoner utstedt av norske utstedere i norske kroner. Likeledes 
kan Overtagende Fond investere i obligasjoner som handles på regulerte markeder i andre land, også 
utenfor EØS-området, mens dette ikke er tillatt for Overdragende Fond. 
 
Etter forvaltningsselskapets vurdering vil utvidelsen av investeringsuniverset muliggjøre en bedre 
diversifisering, basert på flere utstedere i en utvidet meny av næringer og bransjer. 
 
I og med at den initiale porteføljen i Overtagende Fond helt eller i stor grad vil være basert på den 
eksisterende porteføljen i Overdragende Fond, vil ikke denne utvidede diversifiseringen være 
gjennomført på fusjonsdato. Blant annet av hensyn til transaksjonskostnader i Overtagende Fond vil 
forvalter søke å gjennomføre en gradvis diversifisering i hele det nordiske markedet, basert på 
konkrete markedsforhold, nettotegning og opptjening av renter. 
 
På grunn av ulike markedsstrukturer i de nordiske landene har Overtagende Fond anledning til å ha 
noe høyere rentedurasjon i porteføljen. Strategien er imidlertid den samme. 
 
Likeledes har Overtagende Fond større anledning til å bruke derivater. Dette kan bidra til høyere, 
lavere eller uendret risiko, mens bruk av derivater i Overdragende Fond skal holde risikoen uendret. 
For Overtagende Fond vil derivater løpende brukes for å sikre eksponering denominert i annen valuta 
enn den aktuelle andelsklassens egen valuta, hvilket for nåværende andelseiere i Overdragende Fond 
betyr norske kroner. 
 
Forskjeller i honorar og betalbare utgifter i Overdragende og Overtagende Fond beskrives i Appendix 
III. Andelseiere gjøres oppmerksom på at Overtagende Fond har en annen juridisk struktur enn Pareto 
Høyrente, i og med at Overtagende Fond generelt bærer andre kostnader enn forvaltningshonoraret. 
For Pareto Nordic Cross Credit vil løpende kostnader, i tillegg til skatt på inntil 0,05%, utgjøre i 
størrelsesorden 0,10%, mens forvaltningshonoraret vil være 0,55% i andelsklasse A, 0,40% i 
andelsklasse H og H-I, og 0,30% for andelsklasse I. Løpende kostnader i Overtagende Fond andelsklasse 
A vil dermed totalt utgjøre i størrelsesorden 0,70%. I andelsklasse H vil løpende kostnader utgjøre i 
størrelsesorden 0,55%, i andelsklasse H-I 0,51 % og i andelsklasse I 0,41%. For Pareto Høyrente er 
forvaltningshonoraret 0,65%, med en degressiv struktur avhengig av antall andeler den enkelte 
andelseier innehar. Der påløper det ingen andre løpende kostnader for andelseiere, utover evt. 
ekstraordinære kostnader. Kostnaden utover forvaltningshonoraret i Pareto Nordic Cross Credit er 
variabel, og ventes å falle som en funksjon av vekst i fondets forvaltningskapital. 
 
Både Overdragende og Overtagende Fond har tegnings- og innløsningsgebyr på inntil 0,5% av hhv. 
tegningsbeløpet og innløsningsbeløpet. 
  



Komparative trekk og materielle forskjeller 

En tabell som beskriver materielle forskjeller mellom Overdragende Fond og Overtagende Fond er tatt 
med i Appendix III.  
 
En kopi av Nøkkelinformasjon for Overtagende Fond er inkludert som Appendix II. 
 

Andelseier oppfordres særlig til å lese og gjøre seg kjent med Nøkkelinformasjon for Overtagende fond 
som også er tilgjengelig på selskapets nettside: www.paretoam.com. 

Årlig regnskapsavslutning for både Pareto Høyrente og Pareto SICAV er 31. desember. 

Konsesjon og struktur 

Pareto Asset Management AS er forvalter for både Overdragende og Overtagende Fond, og det blir 
således ingen endring av forvalter. Pareto Høyrente er etablert som et såkalt UCITS i henhold til det 
norske verdipapirfondsregelverket og under tilsyn av Finanstilsynet. Pareto SICAV er et UCITS 
investeringsselskap registrert under del I av luxembourgsk lov av 17. desember 2010, med senere 
endringer, knyttet til foretak for kollektiv investering etablert som et investeringsselskap med 
segregert ansvar mellom underfondene. FundRock Management Company S.A. er utnevnt til 
forvaltningsselskap for Pareto SICAV. Både FundRock Management Company S.A. og Pareto SICAV er 
regulert av CSSF. 

Servicetilbydere 

Det vil også bli en endring i enhetene som besørger fondsadministrasjon og depottjenester. Pareto 

Asset Management AS besørger i dag fondsadministrasjon for Overdragende Fond. FundRock 

Management Company S.A. besørger fondsadministrasjon for Pareto SICAV og Overtagende Fond. 

DNB Bank ASA besørger i dag depottjenester for Overdragende Fond. Skandinaviska Enskilda Banken 

S.A. besørger depottjenester for Pareto SICAV og Overtagende Fond. Forvaltningsselskapet har 

delegert sine sentrale administrasjonsoppgaver relatert til administrasjon, registertjenester og 

tegning/innløsing for Pareto SICAV til European Fund Administration S.A. 

Hvis fusjonen godkjennes, må andelseierne i Overdragende Fond endre stående instruksjoner de 

måtte ha spesifisert for betaling og mottak av penger for tegning og innløsning. I tillegg vil fremtidig 

korrespondanse eller instruksjoner til administrator måtte sendes til Overtagende Fonds 

administrator. Dette kan gjøres gjennom Pareto Asset Management AS. 

 
Pareto Nordic Cross Credit har en sekundær registrering i VPS (Verdipapirsentralen ASA), vedlikeholdt 
av Pareto Asset Management AS. Dette innebærer at alle andelseiere vil ha sine nye andeler på den 
samme VPS-kontoen og motta den samme rapportering fra Pareto Asset Management gjennom MIN 
SIDE som før fusjonen gjennomføres. For andelseiere som er skattepliktige i Norge vil Pareto Asset 
Management AS som tidligere sørge for automatisert skatterapportering til norske skattemyndigheter. 
Andelseiere i Pareto Høyrente med spareavtaler vil motta nye oppgjørskontrakter for AvtaleGiro.  

Styremedlemmene 

Informasjon om styremedlemmene i Pareto SICAV og dets forvaltningsselskap er gitt i prospekt for 
Pareto SICAV, tilgjengelig som beskrevet nedenfor. 

Risikoprofil 

Styremedlemmene er av den oppfatning at fusjonen ikke vil innebære noen vesentlig endring i 
risikoprofil, gitt likheten i investeringsmål og -policy.  Investorer bør merke seg at både Overdragende 
og Overtagende Fond opererer med risikoklasse 2 i sin Nøkkelinformasjon. Prospektet for Pareto SICAV 
inneholder formuleringer som beskriver risikofaktorene som gjelder for Overtagende Fond. 



Norsk beskatning 

Sammendraget nedenfor er bare ment som en generell oversikt over noen av de viktigste aspektene 

ved norsk skatterett og -praksis som vedrører fusjonen, og gjelder ikke nødvendigvis visse kategorier 

av investorer. Intensjonen er ikke å gi konkrete råd, og ingen handling bør tas eller unnlates å tas på 

dette grunnlag. Dersom andelseiere er i tvil om sin personlige skatteposisjon i forbindelse med 

fusjonen, bør de umiddelbart søke uavhengige råd fra sin profesjonelle skatterådgiver. 

Andelseiere bør være oppmerksomme på at det kan, avhengig av deres individuelle skatteposisjon, 

oppstå en skattemessig effekt som følge av fusjonen. Andelseiere bør nøye vurdere sin situasjon i 

denne forbindelse. 

Om fusjonen godkjennes av andelseierne i Overdragende Fond, vil overdragelsen av eksisterende 
andeler i bytte for en proporsjonal utstedelse av nye andeler vurderes som en skattepliktig hendelse i 
henhold til norsk skatterett. Dette betyr at andelseierne som er underlagt skatteplikt i Norge anses å 
ha realisert sine andeler i Overdragende Fond på gjennomføringsdatoen for fusjonen og innebærer at 
en eventuell latent gevinst på andelene beskattes med en sats på 22 prosent. Tilsvarende vil et latent 
tap kunne fradragsføres. 
 
Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke aktuelle skatteregler i sine 
respektive land. 
 
Disse skatteregler gjelder også hvis Overdragende Fonds andelseiere velger å innløse sine eksisterende 
andeler i forbindelse med fusjonen.   

Ingen registreringsavgift, dokumentavgift eller tilsvarende skatt skal betales til Norge av andelseiere i 
Overdragende Fond som innløser sine eksisterende andeler eller får utstedt nye andeler. 
 
Overdragende Fond har et fremførbart underskudd på 308,6 millioner kroner pr. 31. desember 2018. 
I regnskapsåret 2019 ble 67,4 millioner kroner av dette underskuddet benyttet slik at fremførbart 
underskudd pr. 31. desember 2019 utgjør 241,3 millioner kroner. Så lenge fondet har et fremførbart 
underskudd, blir det ingen utbetalinger til andelseierne. Det fremførbare underskuddet er ikke gitt 
noen verdi i beregningen av andelsverdi i Overdragende Fond og vil bortfalle ved fusjonen. Effekten av 
det fremførbare underskuddet for den enkelte andelseier i Pareto Høyrente avhenger av den enkeltes 
skattestatus. Basert på dagens skatteregler kan man generelt si at det fremførbare underskuddet gir 
fondets andelseiere en utsatt beskatning av renteinntektene som opptjenes i fondet. Tilsvarende 
effekt vil andelseierne ha på sitt innehav i Overtakende Fond siden Overtakende Fond ikke foretar 
utbetalinger til andelseierne (med mindre andelseierne velger å plassere i en utdelende andelsklasse). 
 
Betingelser for fusjonen 
Fusjonen er betinget av:  

* Vedtak i styret i Pareto Asset Management AS der et flertall av de andelseiervalgte 

styremedlemmene stemmer for, 

* Finanstilsynets godkjennelse og 

* Vedtak om å godkjenne fusjonen med et flertall på 75 % eller mer av antall stemmer avgitt på 

andelseiermøtet av andelseiere i Overdragende Fond personlig eller gjennom fullmakt 

 

Se innkalling til andelseiermøte for ytterligere informasjon om andelseiermøtet.  

  



Fusjonskostnader 

Pareto Asset Management AS vil dekke kostnader til juridisk bistand, rådgivning og/eller 
administrasjon som pådras i forbindelse med iverksetting av fusjonen. 

Gjennomgang av revisor 

Etter gjennomføringsdato for fusjonen vil Pareto Høyrentes revisor gjennomgå fusjonsprosessen. 
Revisors rapport vil være tilgjengelig uten kostnader for andelseiere ved henvendelse til Pareto Asset 
Management AS. En kopi av denne rapporten vil også gjøres tilgjengelig for Finanstilsynet og CSSF. 

Anti-hvitvaskingskrav 

European Fund Administration S.A., som ivaretar sentrale administrasjonsoppgaver på vegne av Pareto 

SICAV, har rett til å kreve ytterligere dokumentasjon på fravær av hvitvasking fra eksisterende 

andelseiere om dette ikke har vært overlevert Pareto Asset Management AS eller er utgått på dato 

eller på annen måte vurderes utilstrekkelig under gjeldende anti-hvitvaskingslovgivning eller god 

forretningsskikk i Luxembourg.  

 

Ytterligere informasjon og dokumentar tilgjengelig for gjennomsyn 

De følgende dokumentene er tilgjengelige på begjæring eller ved gjennomsyn på Pareto Asset 
Managements registrerte adresse i vanlig kontortid fra og med datoen for denne informasjonen til og 
med datoen for andelseiermøtet og, hvis de nødvendige vedtak blir fattet, til og med 
gjennomføringsdato for fusjonen: 

• vedtekter Pareto Høyrente; 

• prospekt Pareto Høyrente; 

• nøkkelinformasjon Overdragende Fond; 

• siste årsrapport Pareto Høyrente; 

• vedtekter Pareto SICAV; 

• prospekt Pareto SICAV;  

• nøkkelinformasjon Overtagende Fond; og 

• fusjonsavtale 

Andelseiere som meddeler ønske om tegning eller som ber om kopier av ovenstående dokumenter i 
perioden fra og med datoen for denne informasjonen til og med gjennomføringsdato for fusjonen, vil 
motta en kopi av disse dokumentene og nøkkelinformasjon for Overtagende Fond. 

Endringer 

Gitt at det vurderes som nødvendig eller tilrådelig, kan det foretas endringer i betingelser og 
prosedyrer for iverksetting av fusjonen i henhold til krav fra Finanstilsynet. Dette fordrer at 
styremedlemmene, i samråd med Depotmottager og revisor for Pareto Høyrente, vurderer slike 
endringer til å være av en ikke-materiell karakter. Andelseierne i Overdragende Fond vil snarest mulig 
bli informert om enhver slik endring, inkludert enhver endring i den foreslåtte tidsplanen. 


