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Sammanfattning av investerarens rättigheter – 

IKC-Fonderna 
 

Denna information är en sammanfattning av de rättigheter som andelsägare i 

värdepappersfonderna IKC 0-100, IKC Avkastningsfond, IKC Fastighetsfond, IKC Global 

Flexibel, IKC Global Infrastructure, IKC Strategifond, IKC Sverige Flexibel och IKC Tre Euro 

(tillsammans ”fonderna”) har. För mer information vänligen se den aktuella fondens 

informationsbroschyr och fondbestämmelser. 

Allmänt 

Fondernas verksamhet sker enligt lagen om värdepappersfonder, fondens 

fondbestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget samt de föreskrifter i vilket övrigt 

utfärdats med stöd av lag och författning. 

Fonderna vänder sig till allmänheten och fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna 

gemensamt. Varje andel i respektive fond medför lika rätt till den egendom som ingår i den 

aktuella fonden. 

Fonderna är inga juridiska personer och kan således förvärva rättigheter eller skyldigheter. 

Fonderna kan inte heller föra talan i domstol. Det är istället Coeli Asset Management AB 

(”Coeli”) som i egenskap av fondbolag som företräder fonderna och fondandelsägarna i alla 

frågor som rör fonderna. Coeli beslutar även om den egendom som ingår i fonderna samt 

utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. 

Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och fondandelsägarna svarar inte för 

förpliktelser som avser fonderna. 

Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och deras innehav.  

En ändring av dessa fondbestämmelser kan enbart ske genom ett beslut från fondbolagets 

styrelse samt måste godkännas av Finansinspektionen. När ett beslut om ändring har skett 

och godkänts ska detta finnas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt 

tillkännages på det sätt som Finansinspektionen anvisar. 

Faktablad 

Varje värdepappersfond ska han ett faktablad (även kallat KIID) och ska tillhandahållas en 

investerare i god tid innan investering. Faktablad finns på svenska på Coelis hemsida, 

coeli.se.  

Efter kontakt med Coeli kan även faktabladet även kostnadsfritt tillhandahållas i 

pappersformat. 
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Rapporter och andra publikationer 

Fondbolaget ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom 

två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från 

räkenskapsårets utgång. Redogörelserna finns tillgängliga på Coelis hemsida, coelli.se, för 

nedladdning där det även är möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de 

andelsägare som begär det. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos Coeli 

samt förvaringsinstitutet. 

 

Fondandelsvärdet offentliggörs dagligen på fondbolagets hemsida http://coeli.se. 

 

På fondbolagets hemsida, coeli.se finns bland annat möjlighet ladda ner fondens 

fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad, halvårsredogörelser och årsberättelser. 

Det finns även möjligt att göra en beställning i tryckt version kostnadsfritt för de 

fondandelsägare som begär det.  

 

 

Frågor och klagomål 

Om en andelsägare som kund inte är nöjd med Coeli är det viktigt att andelsägaren kontaktar 

Coeli och framför dina synpunkter.  

 

Andelsägarens ska då vända dig till Coelis klagomålsansvarige som prövar ärendet. 

Coeli Asset Management AB 

Klagomålsansvarig 

Box 3317 

103 66 Stockholm 

alternativt till klagomalsansvarig@coeli.se 

 

Om andelsägaren efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan 

andelsägaren vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Som 

konsument kan andelsägaren också få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden 

(ARN). Läs mer på www.konsumenternas.se eller www.arn.se. 

 

Ett ärende kan också alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. På 

Domstolsverkets webbplats www.domstol.se> finns mer information. 

 

Ändring av marknadsföringstillstånd 

Fonderna har marknadsföringstillstånd i Sverige och kan inte återkallas på annat sätt än att 

fonden likvideras, upplöses genom fusion eller på annat sätt upphör att existera. I det fall 

Coeli beslutar att genomföra sådan åtgärd kommer investerarna meddelas på det sätt som 

Finansinspektionen önskar. 
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