Stockholm den 30 maj 2018
The Single Malt Fund AB (publ) org.nr. 559118–4949

Angående förlängning av teckningsperiod för The Single Malt Fund AB (publ)

Bästa investerare, whiskyälskare och vänner,
Som säkert de flesta av Er noterat har styrelsen för The Single Malt Fund valt att förlänga
teckningsperioden vid två tillfällen sedan vi gick ut med teckningserbjudandet i början av året.
Jag vill med detta mail till Er förklara bakgrund och motivation till detta, samt förklara varför vi nu
väljer att förlänga en tredje gång.
Först vill jag meddela att vi har fått in tillräckligt med kapital för att starta fonden.
Så varför stänger vi inte teckningen nu och startar fonden? Låt mig förklara:
Hade vi haft samma förutsättningar som en "vanlig fond” så hade vi tveklöst startat redan i februari.
En stor del av den svenska allmänheten äger andelar i så kallade UCITS-fonder som är det absolut
vanligaste fondformatet. Dessa är som regel öppna för kontinuerlig handel och har därmed ett
rörligt kapital att arbeta med under hela sin livstid. Sådana fonder kan alltså lanseras och startas
med ett väldigt begränsat kapital från början, för att sedan successivt öka fondens kapital. Det kan ta
flera år innan optimalt kapital är på plats, och under tiden säljs fonden av banker och olika
kommissionärer, och kapitalet fylls på i lugn och ro. Tyvärr är det inte så för oss.
Vårt speciella fondformat - en så kallad AIF-fond, riktad mot allmänheten - är en produkt som
nästan uteslutande finns tillgänglig för den professionella investerarmarknaden. Det är en ”stängd
fond” vars andelar noteras och handlas på börsen. På grund av det särskilda regelverk vi lyder under
så innebär det att i samma stund vi startar fonden, så stänger vi också möjligheten att ta in mer
kapital. Detta gör att vi har enbart en chans, en period, då vi kan ta in fondens kapital: det vill säga
under en avgränsad teckningsperiod. Vi har givetvis bett våra advokater undersöka olika
möjligheter för att starta fonden nu och vid ett senare tillfälle göra en så kallad fyllnadsemission,
men tyvärr är det inte möjligt.
Detta är vår första fond, och det är oerhört viktigt att vi lyckas i vårt uppsåt med att leverera en bra
fond, med god avkastning till fondspararna. Att vi valt att förlänga teckningsperioden har enbart
med detta att göra. För att lyckas spelar kapitalets konstitution och volym stor roll. Dels måste vi
uppnå en god spridning av kapitalet - det anser vi att vi redan har uppnått. Dels måste vi ha
tillräckligt med kapital, inte bara för att kunna starta, utan även för att ge fonden de bästa
förutsättningarna till att kunna prestera väl. Ju mer kapital vi har i fonden, desto större möjligheter
har vi att leverera god avkastning.

Fortsättning på nästa sida.

Vad händer nu?
Eftersom fonden nått en lägstanivå av kapital och har en förhållandevis god en spridning,
men ännu inte är fulltecknad, så måste fondens styrelse välja mellan två alternativ:
1) Att starta fonden nu med begränsat kapital och sämre förutsättningar till god avkastning.
2) Att förlänga teckningsperioden för att attrahera mer kapital och därigenom skapa ännu bättre
förutsättningar att leverera en exceptionell avkastning till fondens investerare.
I dagsläget för styrelsen samtal med flera större intressenter, institutionella och professionella
investerare (inklusive så kallade ”Family Offices”) som skulle kunna gå in och fylla fonden.
Då flera av dessa diskussioner är relativt långt gångna, bedömer styrelsen att det är värt att återigen
förlänga teckningsperioden.
Igår, den 29 maj, fattade Finansinspektionen beslut om att godkänna ett Tillägg till fondens
Prospekt, som innebär att sista teckningsdag skjuts till den 31:e augusti.
Vi hade alltså kunnat starta fonden nu, men har gjort bedömningen att för att driva den operativa
verksamheten med bästa förutsättningar till god avkastning behöver vi öka kapitalet ytterligare.
Ett svårt men riktigt beslut. Förlängningen av teckningsperioden är med andra ord en
försiktighetsåtgärd i syfte att säkerställa lönsamhet och avkastning till fondspararna. Ju bättre
sammansättning av kapitalet i fonden, desto större möjligheter har vi att lyckas med detta.
För Er som redan tecknat betyder denna förlängning ingenting annat än att vi får be Er hålla ut lite
till. Inga pengar dras från Er depå/konto förrän vid teckningsperiodens slut, då avräkningsnotor
skickas ut till de som tecknat sig. Därefter noteras fondens andelar på börsen (NGM).
Mot bakgrund av fondens investeringsperspektiv på 6 år, så torde denna förlängning
inte påverka fondens utveckling på något sätt.
Slutligen vill jag understryka att styrelsen har sedan tidigare fastslagit att svenska privatpersoner
ges företräde vid teckningen och där medlemmar i en SWF-ansluten whiskyklubb kommer allra
först. Givetvis gäller detta även fortsättningsvis.
Sláinte!
Christian Svantesson
VD, The Single Malt Fund AB (publ)
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

