Stockholm den 13 mars, 2017

PSG Capital AB inleder processen att avsluta den aktiva förvaltningen av PSG Micro Cap
Bäste andelsägare,
Sedan starten i augusti 2009 och fram till sista februari 2017 har fonden PSG Micro Cap avkastat 205
procent, vilket motsvarar 16 procent i årstakt. Vi kan konstatera att vi därmed har överträffat vår
målsättning om en årlig avkastning om 15 procent. Med en förvaltad volym om SEK 325 miljoner har
vi dock inte lyckats uppnå vår målsättning avseende fondens storlek. Kostnaderna för att förvalta
fonden har successivt ökat och fondbolagets ägare, tillika grundare, bedömer inte att volymen är
tillräcklig för att långsiktigt driva fonden vidare med tillfredställande lönsamhet. Styrelsen har därför
beslutat att inleda processen för att avsluta den aktiva förvaltningen av PSG Micro Cap.
Det är givetvis ett svårt beslut att fatta, men då det för närvarande går mycket bra för i stort sett
samtliga bolag i portföljen samtidigt som intresset för småbolagsaktier är starkt är dock
förutsättningarna goda för genomförandet.
Grundarna av fondbolaget, som står för en majoritet av det förvaltade kapitalet i fonden, kommer att
lösa in sina andelar i fonden först efter att övriga andelsägare har fått möjlighet till inlösen.
Kommande tillfällen för inlösen är den 31 mars 2017 samt den 30 april 2017. Sista dag för anmälan
om inlösen för dessa datum är den 17 mars 2017, respektive den 12 april 2017. Efter dessa
inlösentillfällen kommer grundarna att lösa in sina andelar och den aktiva förvaltningen av fonden
kommer sedan att avslutas.
Med en stark utveckling för fonden senaste åren och med en historisk högstanotering för
andelsvärdet den sista februari känner vi att vi kan avsluta på ett positivt sätt. Vi vill avslutningsvis
tacka för det stora förtroende som andelsägarna har visat oss genom åren.
För eventuella frågor vänligen kontakta:
Richard Hellekant, VD
Mobil: 0705-14 16 64
E-mail: rh@psgcapital.se

Med vänliga hälsningar,
PSG Capital

PSG Capital AB, Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm
Tel. 08-505 652 94, Fax 08-505 652 96
www.psgcapital.se

