CB Fonder väljer att avveckla CB Hedge


Beslut har tagits om att avveckla CB Hedge, en s k lång/kort aktiehedgefond.



Samtliga kostnader för avvecklingen tas av CB Asset Management AB



Fonden har inte levt upp till vår målsättning samt att vi ser ett allt mer omfattande och
kostsamt regelverk för fonden
Framåt ligger all fokus på förvaltningen av våra long-only fonder CB European Quality
Fund och CB Save Earth Fund



– Vi har tagit beslutet att avveckla fonden med våra investerares bästa för ögonen. Först och främst
har inte avkastningen motsvarat våra förväntningar och därtill kommer nya regelverk för den här typen
av fonder innebära ökade kostnader, vilket vi inte anser möjligt att motivera mot bakgrund av fondens
historik. Vi kan bara beklaga utgången, men vi är övertygade om att det här är ett långsiktigt klokt
beslut. Framöver kommer vi att ha 100% fokus på vår long-only förvaltning; vår kompetens ligger i
grund och botten inom long-only och det har återigen visat sig svårt att kombinera det med lång/kort
förvaltning, säger Alexander Jansson.
– Fonden lanserades sommaren 2007 efter flera års simulering för att erbjuda våra kunder möjlighet
att ta del av vår över tid framgångsrika förvaltning av CB European Quality Fund, men i en
marknadsneutral produkt som var oberoende av marknadens svängningar. Vår målsättning var att CB
Hedge skulle ge en årlig avkastning på 10-15% till en rimlig risk. Nästan sju år senare kan vi
konstatera att vi inte lyckats, fonden har inte levt upp till vår målsättning. Det är självklart jobbigt att vi
som förvaltare inte har lyckats och vi känner mycket för fondens investerare som inte fått den
avkastning vi haft som målsättning att leverera, säger Carl Bernadotte.
Vår målsättning är att fonden likvideras per NAV 2014-03-31 och att utbetalning av likvid sker
2014-04-09. Likvidationen är avhängig godkännande från tillsynsmyndigheten i Luxemburg (CSSF),
vilket kan komma att påverka tidschemat något. Ansökan om likvidering av fonden är inlämnad till
CSSF. All handel i fonden (köp och försäljning av andelar) är stoppad. Fonden äger endast mycket
likvida tillgångar, varför likvideringsprocessen inte kommer att påverkas av avyttringen av dess
tillgångar. Inga utträdesavgifter kommer att debiteras vid likvideringen eller vid utbetalning av likvid.
Samtliga likvideringskostnader betalas av CB Asset Management AB. Berörda ISIN-koder är
LU0302609374 (EUR-klassen) och LU0302609457 (SEK-klassen).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Jansson, VD och förvaltare, alexander@cbfonder.se, +46 8 566 133 12
Carl Bernadotte, ägare och förvaltare, carl@cbfonder.se, +46 8 566 133 11

Om CB Hedge
CB Hedge är en lång/kort aktiefond med målsättning att varje år leverera absolutavkastning till
begränsad risk. Fonden investerar i samma aktier som återfinns i det univers vi använder för vår
Europafond, CB European Quality Fund, och har alltid en kort position i det breda europeiska
aktieindex, MSCI Europe. Fonden har alltid en nettolång position på mellan 0-20% av investerat
kapital, samt en maximal bruttoexponering på 300%. Fonden utvecklas positivt när aktierna i det långa
benet går bättre – stiger mer eller sjunker mindre – än MSCI Europe, vårt korta ben.
Om CB Asset Management
CB Asset Management startades 1994 och är ett fritt och oberoende förvaltningsbolag som står under
tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget erbjuder såväl privata som institutionella investerare sitt
förvaltningskoncept via tre fonder: CB European Quality Fund, CB Hedge och CB Save Earth Fund.
Våra ledord i förvaltningen är aktiv, etisk och långsiktig.
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