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INFORMATIONSBROSCHYR – Arte Collectum I AB (publ) 

Informationen nedan avser Arte Collectum I AB (publ), org.nr 559350-6909, (”Fonden”) 

som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder (”LAIF”).  

Detta dokument har sammanställts av AIFM Capital AB, org. nr 556737-5562,  

(”AIF-förvaltaren”) för att delge informationen enligt kraven i 10 kap. 1 § LAIF, och 

13 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

(FFFS 2013:10). 

För Fonden finns följande av Finansinspektionen registrerade registreringsdokument: 

Prospekt 11 mars 2022, FI Dnr 21-34192 (”Grundprospektet”). 

Inför en investering i Fonden och dess kapitalandelslån uppmanas investeraren att ta del av 

hela Grundprospektet och övriga dokument som det hänvisas till i Grundprospektet samt göra 

en allmän omvärldsbedömning, för att därefter kunna göra en bedömning huruvida en 

investering ska göras. 

Det finns inga garantier att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Detta gäller även 

vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är 

ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som 

minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Fonden återfår sitt investerade 

kapital. 

Denna informationsbroschyr ska inte ses som en rekommendation om investering i Fonden. 

Det ankommer på var och en som önskar investera i Fonden att göra sin egen bedömning av 

en investering i denna och de risker som är förknippade därmed. Fondens faktablad och 

Grundprospekt publiceras på Fondens hemsida, www.artecollectum.com samt på AIF-

förvaltarens hemsida www.aifmgroup.se.  

Övriga dokument såsom Fondens finansiella rapporter kommer att publiceras på Fondens 

hemsida så snart dessa finns tillgängliga. Samtliga dokument enligt ovan avseende Fonden 

kommer att finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och Fonden och på begäran kostnadsfritt 

tillställas den som önskar ta del av dokumenten. 
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Nr1 Information 

1. Fondens investeringsstrategi  

och mål. 

Se avsnitt 4.3 i Grundprospektet. 

1. De omständigheter under vilka 

fondens investeringsstrategi och 

mål eller investeringspolicy kan 

ändras. 

Se avsnitt 4.3.8 i Grundprospektet. 

2. Var mottagarfonden är etablerad 

om fonden är en matarfond till en 

alternativ investeringsfond samt 

information om var de 

underliggande fonderna är 

etablerade om fonden är en  

fond-i-fond. 

Fonden är inte en fond-i-fond eller en matarfond 

till en alternativ investeringsfond. 

3. De tillgångsslag som fonden får 

placera i. 

De tillgångsslag som Fonden får placera i framgår 

av avsnitt 4.3.1 i Grundprospektet.  

3. Fondens riskprofil. Fondens riskprofil beskrivs i avsnitt 2 

i Grundprospektet. 

3. Information om användande av 

finansiell hävstång. 

Se avsnitt 4.3.6 och 2.2.4 i Grundprospektet.  

4. De viktigaste rättsliga följderna av 

en investering i fonden. 

Fonden är ett svenskt publikt aktiebolag och 

regleras av svensk rätt. En investering i Fonden 

motsvaras av att investerarna tecknar sig för 

vinst- och kapitalandelslån (”Andelslån”) som 

emitteras av Fonden. Dessa värdepapper är 

dematerialiserade och avses att tas upp till handel 

på en reglerad marknad i Sverige. Genom att 

teckna sig för Andelslån som emitterats av 

Fonden förbinder sig investeraren till de slutliga 

villkor som framgår av avsnitt 11 i 

Grundprospektet (”Slutliga Villkoren”). 

Då Fonden är en självständig juridisk person som 

kan förvärva rättigheter eller ta på sig 

skyldigheter kan Fondens förmögenhet utmätas. 

Fonden kan också försättas i konkurs. Detta 

innebär att investerarnas fordran på Fonden 

behandlas i den prioritetsordningen som relevant 

lagstiftning uppställer, dvs att Andelslånen 

kommer att behandlas som Fondens övriga icke 

säkerställda och oprioriterade fordringar. Detta 

innebär att för det fall Fonden har förpliktelser 

och skyldigheter till någon annan (t.ex. på grund 

 
1 Punkt enligt 10 kap. 1 § första stycket LAIF. 
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av lagbestämmelser) finns därmed risk att sådana 

skyldigheter och förpliktelser kan komma att 

uppfyllas och/eller återbetalas före Fondens 

återbetalning av Andelslån och/eller 

räntebetalningar enligt de Slutliga Villkoren 

5. AIF-förvaltare. Se avsnitt 4.5 i Grundprospektet.  

5. Förvaringsinstitut. Se avsnitt 4.12 i Grundprospektet. 

5. Revisorer. Se avsnitt 6.5 i Grundprospektet. 

5. Andra tjänsteleverantörer. Se avsnitt 4.10 i Grundprospektet. 

6. Ansvarsförsäkring eller tillgängliga 

medel i enlighet med 7 kap. 5 § 

LAIF för att täcka eventuella 

skadeståndsanspråk. 

AIF-förvaltaren håller extra medel i kapitalbasen 

för att täcka risker för skadeståndsansvar på grund 

av fel eller försumlighet i den verksamhet som 

AIF-förvaltaren utför med stöd av sitt tillstånd 

som AIF-förvaltare. 

7. Delegering av förvaltnings- och 

förvaringsfunktioner samt 

intressekonflikter som kan uppstå 

vid delegering av förvaltnings- och 

förvaringsfunktioner. 

AIF-förvaltaren har delegerat förvaltningen av 

Fondens portfölj, se avsnitt 4.7 i Grundprospektet. 

Personer med ägarintresse i portföljförvaltaren, 

som är uppdragstagare till AIF-förvaltaren, har 

även ett ägarintresse i Fonden till vilken AIF-

förvaltaren är uppdragstagare. För att hantera 

dessa potentiella intressekonflikter har åtgärder 

vidtagits inom ramen för både 

delegationsuppdraget och förvaltaruppdraget. 

Dessa åtgärder hänför sig huvudsakligen till 

etablering av rutiner för processer och rutiner för 

utvärdering och uppföljning av uppdraget samt 

hantering av identifierade intressekonflikter, 

begränsning av möjligheten att byta ut AIF-

förvaltaren men fri rätt för AIF-förvaltaren att 

avbryta delegationen av portföljförvaltningen, 

samt säkerställande av oberoende ledamöter i 

fondens styrelse 

Förvaringsinstitutet har inte delegerat 

förvaringsfunktioner till någon annan, se avsnitt 

4.12 i Grundprospektet.   

8. Principer och rutiner för värdering 

av tillgångarna i fonden. 

Se avsnitt 5.7 och 8.15 i Grundprospektet. 

Information om marknadsvärdet för Fondens 

emitterade instrument och nettotillgångsvärde 

(NAV) finns tillgängligt på AIF-förvaltarens 

webbplats samt på Fondens webbplats 

www.artecollectum.se. 

9. Hantering av likviditetsrisker och 

rätt till inlösen. 

Andelarna i Fonden representeras av Andelslån. 

Investerarna har generellt inte rätt att lösa in eller 

sälja sina andelar på annat sätt än på 

sekundärmarknaden, se avsnitt 9.1 och 9.2 

i Grundprospektet.. Fondens likviditetsrisker är 
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därför begränsade och likviditetshanteringen 

avser primärt säker-ställande av att Fonden har 

tillräckliga medel för den löpande förvaltningen. 

AIF-förvaltaren övervakar löpande de risker som 

kan förekomma i Fondens verksamhet. 

9. Förfarande och villkor för emission 

och försäljning av andelar eller 

aktier. 

Villkor för emission och försäljning av andelar 

följer av avsnitt 9.1–9.2 i Grundprospektet. 

10. Avgifter och alla andra kostnader 

samt maximibelopp för direkta och 

indirekta avgifter och kostnader 

som belastar fondens investerare. 

Se avsnitt 4.11 i Grundprospektet.  

11. Förvaltarens principer för 

likabehandling av investerare och 

rätt till förmånligare villkor för 

någon investerare i fonden. 

De investerare som väljer att investera medel i 

Fonden behandlas i enlighet med 

likabehandlingsprincipen. Investering i Fonden 

regleras av de Slutliga Villkoren som återfinns i 

avsnitt 11 i Grundprospektet. Dessa villkor 

medger inte rätt till en förmånligare behandling 

av en enskild investerare eller någon grupp av 

investerare. 

12. Fondens primärmäklare samt 

relevanta arrangemang mellan 

sådan mäklare och fonden. 

Någon primärmäklare används inte.  

 

13. Hur och när regelbunden 

information om fonden enligt 

10 kap. 9 och 10 §§ LAIF lämnas. 

AIF-förvaltaren lämnar rapportering avseende 

Fonden på regelbunden basis i enlighet med 

tillämpliga redovisningsregelverk och regelverk 

för den reglerade marknaden på vilken Fondens 

andelar är upptagna till handel. 

I Fondens årsredovisning eller på annat lämpligt 

sätt lämnas även sådan annan information som 

AIF-förvaltaren ska tillhandahålla avseende 

Fonden enligt LAIF, såsom information om icke 

likvida tillgångar, ändringar i Fondens 

likviditetshantering, riskprofil, 

riskhanteringssystem och användningen av 

finansiell hävstång. 

14. Den senaste årsberättelsen enligt 

10 kap. 4 § LAIF. 

Fondens årsredovisning finns tillgänglig på AIF-

förvaltarens webbplats, www.aifmgroup.se samt 

på Fondens webbplats www.artecollectum.se. 

14. Det senaste beräknade 

nettotillgångsvärdet (NAV) eller 

marknadsvärdet för fondens andelar 

eller aktier. 

Information om marknadsvärdet för Fondens 

emitterade instrument och NAV finns tillgängligt 

på AIF-förvaltarens webbplats samt på Fondens 

webbplats www.artecollectum.se. 

http://www.aifmgroup.se/
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15. Historisk avkastning. Bolaget presenterar NAV halvårsvis. Rapporterna 

återfinns på AIF-förvaltarens webbplats samt på 

Fondens webbplats www.artecollectum.com.  

Då Fonden är nystartad finns för närvarande inte 

någon uppgift om historisk avkastning.  

* * * 

http://www.artecollectum.com/
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INFORMATION OM FONDEN 

AIF-förvaltare 

AIF-förvaltare för Fonden är AIFM Capital 

AB. AIFM Capital AB är ett svenskt 

aktiebolag med säte i Kalmar som bildades 

den 3 september 2007 och registrerade av 

Bolagsverket den 12 september 2007.  AIF-

förvaltaren har ett aktiekapital om 1 300 000 

SEK och dess besöksadress är Larmgatan 50, 

392 32, Kalmar. Styrelsen i AIF-förvaltaren 

består av Thomas Dahlin, Per Netzell 

(ordförande) och Alf-Peter Svensson. 

Verkställande direktör är Thomas Dahlin.  

Fonden – Arte Collectum I AB (publ) 

Register över samtliga innehavare av 

Andelslån i Fonden förs av Euroclear Sweden 

AB, organisationsnummer 556112-8074. 

Andelslånen är fritt överlåtbara enligt svensk 

rätt men det föreligger inte någon rätt till 

förtida inlösen.  

Fondens Andelslån avses att tas upp till handel 

på segmentet Nordic AIF hos NGM – Main 

Regulated.  

Fondens målgrupp 

Investering i Andelslånen som emitteras av 

Fonden är öppet utan förbehåll för 

allmänheten i Sverige. Investering i 

Andelslånen är lämplig för investerare med en 

placeringshorisont om 6 år, som avser att 

investera kapital under Fondens hela 

livslängd. Investerare i Andelslånen kan vara 

både fysiska och juridiska personer. Inve-

steraren ska beakta att Fondens styrelse kan 

komma att förlänga återbetalningstiden för 

Andelslånen med upp till 2 år från emiss-

ionsdagen. 

Ändringar i fondbestämmelser 

AIF-förvaltaren kan besluta att ändra Fondens 

investeringspolicy förutsatt att sådana 

ändringar (a) inte väsentligt förändrar 

karaktären av Fondens verksamhet, och (b) 

Andelsägarkommittén samtycker till 

ändringen.  

Vidare får Fonden eller AIF-förvaltaren ensi-

digt ändra de Slutliga Villkoren i syfte att (a) 

avhjälpa eventuella oklarheter eller korrigera 

eller komplettera någon bestämmelse i de 

Slutliga Villkoren som är ofullständig eller 

oförenlig med andra bestämmelser i de 

Slutliga Villkoren eller korrigera skrivfel eller 

liknande, (b) säkerställa efterlevnad av 

tillämplig lag, i enlighet med AIF-förvaltaren 

eller Fondens bedömning, eller (c) tillvarata 

Andelsinnehavarnas gemensamma intresse, 

under förutsättning att sådan ändring inte 

gynnar övriga Andelsinnehavare på en enskild 

Andelsinnehavares bekostnad.  

Ändringar av fondbestämmelserna kan 

potentiellt påverka fondens egenskaper, t.ex. 

dess placeringsinriktning, avgifter och 

riskprofil.  

Upphörande eller överlåtelse av Fonden 

Av Slutliga Villkoren framgår under vilka 

förutsättningar Fonden kan upphöra.  

Historisk avkastning 

Eftersom Fonden är nystartad finns inga 

uppgifter om historisk avkastning.  

Skatteregler  

Fonden är strukturerad som ett svenskt 

aktiebolag och följer således den svenska 

skattelagstiftningen. Se vidare i avsnitt 8.16 

i Grundprospektet.  

Skadeståndsansvar 

Om en innehavare av Andelslån tillfogas 

skada genom att AIF-förvaltaren eller en 

uppdragstagare överträtt LAIF, andra 

författningar som reglerar AIF-förvaltarens 

verksamhet, interna instruktioner med grund i 

en författning som reglerar AIF-förvaltarens 

verksamhet eller Fondens fondbestämmelser, 

bolagsordning eller motsvarande interna 

regelverk, ska AIF-förvaltaren ersätta skadan. 

Andra alternativa investeringsfonder som 

förvaltas av Fondens AIF-förvaltare 

AIF-förvaltaren förvaltar även följande 

alternativa investeringsfonder: Bodil Fond I 

KB, Nordic Tech Fund AB Pamica 2 AB, SBP 

Kredit AB (publ), SBP Kredit II AB (publ), 

Skogsfond Baltikum AB (publ), Svenska BRF 

Lån 1 AB (publ), SSID CV Fund AB.

https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/foretagsinfo.do?frame=true&sokningstyp=valjforetag&orgnrSok=5561128074&lopnrSok=&sekelSok=
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HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av 

miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering. 

☐ Fonden har hållbara investeringar som mål  

☒ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

☐ Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar 

miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål 

☐ Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

Fondens förklaring:  

Hållbarhetsrisker definieras som en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad 

händelse eller omständighet som skulle kunna ha en negativ inverkan på 

investeringens värde. Fonden beaktar till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och 

i den löpande förvaltningen för att minska risken för potentiellt negativa effekter på 

fondens avkastning. Sådana avvägningar speglas bland annat i Fondens 

investeringspolicy och beskrivs närmare i nedan avsnitt ”Hållbarhetsrelaterade 

egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 

målsättning” nedan. 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som 

ingår i fondens målsättning: 

☐ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

☒ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och 

likabehandling). 

☐ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till 

ledande befattningshavare och motverkande av korruption). 

☐ Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper: [**]. 

[Specificera eventuella andra hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas.] 

Fondens förklaring:  

Fondens investeringspolicy är explicit inriktad på investeringsobjekt som 

producerats av kvinnor eller/samt etniska och kulturella minoriteter som historiskt 

varit marginaliserade på konstmarknaden, men vars konstnärliga uttryck nu 

uppvärderats till följd av en revidering av konsthistorien. Genom att förvärva och 

aktivt förvalta denna typ av investeringsobjekt främjar fonden ökad jämställdhet 

mellan män och kvinnor samt bidrar till en starkare ställning för etniska och 

kulturella minoriteter. Dessa metoder beskrivs ytterligare i avsnittet ”Metoder som 
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används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 

egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål” nedan. 

Referensvärden 

☐ Fonden har följande index som referensvärde: [**] 

☒ Inget index har valts som referensvärde. 

Fondens förklaring:  

Fonden bedömer inte att det finns något relevant jämförelseindex för 

konstinvesteringar. Fonden har därför inte valt något index som referensvärde. 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma 

kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket 

ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är 

förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för 

samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen 

beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera 

i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför 

bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga 

uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin.  

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att 

investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära 

betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande 

skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som 

antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade 

upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har 

underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter.  

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja 

miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett 

hållbarhetsrelaterat mål 

☒ Fonden väljer in:  

• Konst från kvinnliga konstnärer.  

• Konst från konstnärer som på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet 

haft en marginaliserad ställning på konstmarknaden.  



3 

INFORMATIONSBROSHYR ARTE COLLECTUM I AB (PUBL) 

PUBLICERINGSDATUM [●] 

 

☒ Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.  

☒ Klusterbomber, personminor 

☒ Kemiska och biologiska vapen 

☒ Kärnvapen 

☒ Vapen och/eller krigsmateriel 

☒ Alkohol 

☒ Tobak 

☒ Kommersiell spelverksamhet 

☒ Pornografi 

☒ Fossila bränslen (olja, gas och kol) 

☒ Olja 

☒ Gas 

☒ Kol 

☒ Uran  

☒ Genetiskt modifierade organismer 

☐ Övrigt:  

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och 

överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och affärsetik. 

☒ Fonden investerar inte i bolag eller tillgångar som kränker internationella 

normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en 

underleverantör. 

☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta 

med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att 

komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som 

rimlig i det enskilda fallet. 

Länder 

☒ Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa 

länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. 

Fondens kommentar: Fonden gör inte en landspecifik hållbarhetsanalys genom 

vilken tillgångar från vissa länder exkluderas. Däremot avser Fonden att inte 
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handla med motparter som är etablerade i högrisktredjeländer. Fonden gör även en 

hållbarhetsanalys inför varje investeringsbeslut i syfte att mitigera 

hållbarhetsrelaterade risker i förhållande till varje investeringsobjekt. 

Fondbolaget påverkar 

☐ Ja, fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag 

i hållbarhetsrelaterade frågor.  

☒ Nej. 

☐ Bolagspåverkan i egen regi 

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

☐ Röstar på bolagsstämmor 

☐ Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 

☐ Annan bolagspåverkan:  

Fondens förklaring: Ovan är inte relevant för Fondens investeringar som utgörs 

av fysiska tillgångar. 

* * * 
 


