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         10 februari 2021 
 
Kära aktieägare, 
 
Styrelsen ("styrelsen") för Catella SICAV ("fonden") skriver för att informera dig om styrelsens beslut, i 
enlighet med fondens prospekt ("Prospektet") och på grund av det faktum att värdet av delfondens 
totala nettotillgångar av styrelsen bedöms ligga under miniminivån för att delfonden ska kunna drivas på 
ett ekonomiskt effektivt sätt, 
 

• att sätta delfonden Catella Nordic Long Short Equity, i likvidation (stänga fonden) från och 
med den 26 februari 2021 ("ikraftträdandedatum"), 

• att avvisa alla befintliga eller framtida teckningsförfrågningar om aktier i delfonden vid dagen för 
detta meddelande; och 

• att genomföra den obligatoriska inlösningen av alla aktier i delfonden, på eller runt 
ikraftträdandedagen till det tillämpliga substansvärdet per aktie (med hänsyn till faktiska 
realiserade kurser för investeringar och realiseringskostnader), fastställt från och med 
ikraftträdandedatum. 

• Fram till den 26 februari kan du själv välja att inlösa dina andelar, antingen för att erhålla 
likviden eller för att byta till annan fond. 

 
För att säkerställa en ordnad likvidation av delfonden kommer portföljförvaltaren att börja avveckla 
delfondens portföljinnehav till likvida medel. Observera att delfonden under denna process och fram till 
dess att likvidationen avslutas kan göra undantag från investeringsmål, riktlinjer, begränsningar och 
diversifieringsregler i Prospektet. 
 
Likvidationskostnaderna som uppstår för att stänga delfonden, kommer att bäras av Catella 
Fondförvaltning AB. 
 
Likvidationsintäkterna kommer att överföras till varje relevant aktieägares bankkonto på eller omkring 
tisdagen den 2 mars 2021. Om någon sådan överföring misslyckas av någon anledning, kommer 
oredovisade inlösenintäkter att deponeras hos och innehas av Luxemburg Caisse de Consignation. 
 
Termer som används i detta meddelande ska ha samma betydelse som anges i Prospektet. 



Kontakta överföringsagenten på register.ta.ops@efa.eu (e-post) eller +352 48 48 80 9001 (telefon) 
eller Catella Fondförvaltning AB på fonder@catella.se (e-post) eller +46 8614 25 00 (telefon) om du 
behöver ytterligare information. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fondens styrelse 
 


