
Portföljanalys
Största innehav (%)

Skandia Penningmarknadsfond 18,0
Skandia Global Exponering A 18,0
Skandia Kapitalmarknadsfond 16,0
Carnegie Sverige 15,0
Stewart Inv Worldwide Sustainable 8,0
Odin Sverige 8,0
RIC Acadian Emerging Markets Equity $ 6,0
Norron Target 5,0
Nordea European High Yield Bond 3,0
T. Rowe Price Japanese Equity A EUR 3,0

Regionsfördelning (aktier %)

Sverige 39,0
Västeuropa exkl Sverige 15,9
Östeuropa 1,0
Nordamerika 22,0
Latinamerika 1,3
Japan 9,0
Asien exkl Japan 10,2
Afrika och Mellanöstern 0,6
Australien och Nya Zeeland 1,2

Branscher aktier (%)

Cyklisk 36,8
Råvaror 6,1
Konsument Cyklisk 10,4
Finans 17,9
Fastigheter 2,4

Dynamiskt 40,1
Kommunikation Tjänster 3,0
Energi 2,9
Industri 20,3
Teknik 13,8

Stabil 23,1
Konsument Stabil 11,8
Sjukvård 9,7
Allmännyttigt 1,6

Portföljstatistik
P/E tal (kurs/vinst) 11,5
P/C tal (kurs/kassaflöde) 7,1
P/B tal (kurs/eget kapital) 1,6

10 största aktier (%)

Volvo AB B 1,2
Hennes & Mauritz AB B 1,1
Nordea Bank AB 1,1
Atlas Copco AB B 1,0
Essity AB Class B 1,0
Investor AB B 1,0
Holmen AB B 0,9
Lifco AB Class B 0,8
Autoliv Inc DR 0,7
Skandinaviska Enskilda ... 0,7
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Portfölj 0,9 4,2 8,8 7,6 8,4 10,1

1. Skandia Penningmarknadsfond (18/12) -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,1 0,3
2. Skandia Global Exponering A (18/12) 3,2 12,0 12,7 8,6 12,2
3. Skandia Kapitalmarknadsfond (18/12) -0,1 0,5 0,4 0,5 1,0 2,0
4. Carnegie Sverige (18/12) 0,2 3,0 12,3 11,5 11,4 16,6
5. Stewart Inv Worldwide Sustainable (18/12) 1,5 7,0 15,5 12,5
6. Odin Sverige (18/12) 1,5 2,8 13,9 14,6 19,8 21,1
7. RIC Acadian Emerging Markets Equity $ (18/12) 0,0 5,6 24,8 21,3 12,0 9,9
8. Norron Target (18/12) 0,3 1,0 2,1 2,8 3,3 4,9
9. Nordea European High Yield Bond (18/12) 0,0 0,5 6,0 6,5 5,4 6,7

10. T. Rowe Price Japanese Equity A EUR (18/12) 2,5 15,1 21,1 18,6 21,0 20,1
Fördelning
- tillgångsslag

Aktier 58,8%

Lång ränta 39,0%

Kort ränta 1,3%

Övrigt 0,8%

Risk

Analyserade avtal
Portföljanalysen är inte uppbyggd av olika avtal.
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Marknadsföringsmaterial: 2017-12-19
Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonden och riskerna
finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Alternativt kan dokumenten beställas kostnadsfritt från Skandia på telefon: 0771-55 55 00.

Viktig information
Informationen i detta dokument har sammanställts av Morningstar och tillhör Morningstar. Den får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras
utan Morningstars medgivande. Även om informationen baserar sig på källor som Morningstar bedömt som tillförlitliga kan varken Morningstar
eller Skandia garantera att uppgifterna är korrekta eller fullständiga och varken Morningstar eller Skandia ansvarar för skada som uppkommer av
att du använder informationen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs i detta är avsedda för distribution eller försäljning i USA - eller
till  person bosatt  i  USA, så kallad U.S.  Person -  och all  sådan distribution är  otillåten.  Informationen är  vidare endast  avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar. Du ansvarar alltid själv för dina investeringsbeslut och bör
därför alltid ta del av fullständig information om fonden i dess faktablad och informationsbroschyr eller dess
prospekt innan du fattar beslut om en investering. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella
förutsättningar rekommenderar vi alltid att du kontaktar din rådgivare hos Skandia.
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Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information 

som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att 

läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Risk/avkastningsprofil 

 

 
bankerna normalt är öppna i Irland. För ytterligare information, 
se avsnittet ”Repurchase Applications” i 
informationsbroschyren. 
  
Rekommendation: Denna Fond kan vara olämplig för 
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.  
   
Acadian Asset Management LLC har utnämnts till 
penningförvaltare för Fonden. 
 

Fonden har som målsättning att uppnå långsiktig tillväxt på din 
investering genom att placera i aktier i bolag på 
tillväxtmarknader eller i bolag som bedriver huvuddelen av sin 
verksamhet på tillväxtmarknader (i utvecklingsländer).  
 
Fonden är brett diversifierad över olika länder och 
industrisektorer.  
 
Minst 80 % av Fondens tillgångar investeras i bolag på 
tillväxtmarknader. 
 
Fonden kan använda specialiserade finansiella tekniker (kända 
som derivat) för att hantera Fondens riskexponering eller 
förvalta Fonden mer effektivt. 
  
Fonden kan köpa och sälja värdepapper ofta som del av 
investeringsstrategin. Detta kan medföra högre 
transaktionskostnader för Fonden. 
 
Fondens avkastning kommer att redovisas som utdelning och 
sedan återinvesteras för att öka värdet på din investering. 
 
Du kan sälja dina andelar i Fonden vilken dag som helst när 

Klass A USD ackumulerande  
(ISIN: IE00BH7Y7K21)   
 
Valuta: amerikanska dollar 

 

Mål och placeringsinriktning 

 

Marknadsrisk:  Fonden investerar i aktier, och värdet på dessa 
aktier kan falla och stiga på grund av ett antal faktorer, inklusive 
marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden samt 
branschrelaterade, geografiska och politiska händelser. Fonden 
kan även investera i tillgångar som utfärdats i andra valutor än 
Fondens basvaluta, och valutakursfluktuationer kan påverka 
värdet på din placering negativt. Värdet på din investering kan 
falla och stiga, och det är inte säkert att investerarna återfår de 
belopp som ursprungligen investerades. 
 
Derivatrisk: Fonden kan använda särskilda finansiella tekniker 
(kända som derivat) både för att minska och jämna ut risk, samt 
i investeringssyfte. Värdet på ett derivat beror framför allt på 
den underliggande tillgångens resultat. Mindre fluktuationer i 
värdet på den underliggande tillgången kan orsaka stora 
fluktuationer i derivatets värde och orsaka att värdet faller eller 
stiger. 
 
Valutakursrisk: Fonden investerar i tillgångar som utfärdas i 
andra valutor än Fondens basvaluta. Valutakursfluktuationer 
kan orsaka fluktuationer i värdet på din placering. 
 
För en mer detaljerad förklaring av riskerna, se avsnittet ”Risk 
Considerations” i informationsbroschyren. 

Lägre risk Högre risk 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Fondens riskkategori har beräknats med hjälp av syntetisk och 
historisk information och den har baserats på hur volatila 
Fondens andelar kan antas vara. Riskkategorin är inte 
nödvändigtvis en pålitlig indikator för Fondens framtida 
riskprofil. Det kan inte garanteras att den angivna riskkategorin 
förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden.  
   
Risk/avkastningsprofilen har klassificerats per den syntetiska 
och historiska fluktuationen (d.v.s. volatiliteten) hos 
andelsklassens substansvärde, och inom denna klassificering 
innebär kategorierna 1–2 att de historiska fluktuationerna legat 
på en låg nivå, 3–5 att de legat på en medelhög nivå och 6–7 
att de legat på en hög nivå. En kategori 1-fond är inte en riskfri 
placering – risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men 
så även möjligheten att göra vinster. 
 
Riskkategorin tar inte hänsyn till följande betydande risker: 
 
Tillväxtmarknadsrisk: investeringar på tillväxtmarknader eller i 
mindre utvecklade länder ökar Fondens exponering mot möjlig 
risk och avkastning. Det kan vara svårt att köpa och sälja 
investeringar i sådana länder. Fonden kan vara exponerad mot 
prisinstabilitet, valutarörelser och ändringar av ekonomiska, 
politiska, regulatoriska och statliga förhållanden som kan 
påverka Fondens resultat. 
 

 
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II (”Fonden”) 
En delfond till Russell Investment Company plc (”Fondföretaget”) 
förvaltad av Russell Investments Ireland Limited 
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 5,00 % 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Det finns inte tillräckligt med  
information för att ge en användbar  

indikation på andelsklassens  
tidigare resultat. 

Det tidigare resultatet kommer inte att ta hänsyn till några 
insättnings-, uttags- eller bytesavgifter, men det kommer 
att ta hänsyn till den årliga avgift som framgår av avsnittet 
om ”Avgifter” ovan. 
 
Andelsklassens resultat beräknas i amerikanska dollar. 
 
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. 
 
Fonden lanserades den 9 maj 2014. Andelsklassen 
började utfärda andelar den 9 maj 2014. 
 
 

De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och 
distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning. 

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala 
avgifter. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få reda på 
detta från din finansiella rådgivare eller distributör. 
En avgift på upp till 5,00 % kan tas ut vid byte från andelar i 
Fonden till andelar i en annan av fondföretagets delfonder. 
Under Fondens senaste räkenskapsår som slutade den 31 
mars 2016 togs ingen prestationsbaserad avgift ut. 
Siffran för den årliga avgiften har baserats på avgifterna för 
året som slutade i juli 2017. Denna siffra omfattar varken 
portföljens transaktionskostnader (förutom sådana insättnings- 
och uttagsavgifter som tagits ut vid köp/byte av andelar i andra 
fonder) eller prestationsbaserade avgifter. Denna siffra kan 
variera från år till år. 
Du kan få mer detaljerad information om avgifterna genom att 
läsa avsnittet ”Fees and Expenses” i informationsbroschyren, 
som finns tillgänglig på https://russellinvestments.com. 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 
Insättningsavgift Ingen 
Uttagsavgift Ingen 
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras och innan behållningen av din investering betalas ut. 
Avgifter som tagits ur Fonden under året 
Årlig avgift 1,60 % 
Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter 
Prestationsbaserad 
avgift 

20,00 % av den del av fondens resultat som överträffar 
index skall betalas till vissa, men inte alla, av Fondens 
penningförvaltare.  Avgiften kan uppgå till upp till 20 % 
av värdeökningen på den del av Fondens tillgångar som 
förvaltas av en penningförvaltare.  Vid fastställandet av 
avgiften kommer hänsyn även att tas till eventuell 
tidigare negativ utveckling (s.k. ”clawing back”).  

 
 
 

Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 

Andelskursen publiceras varje affärsdag och finns tillgänglig på Internet på www.bloomberg.com. 

Ytterligare information om Fonden, kopior av informationsbroschyren och de senaste hel- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad 
genom att skriva till Russell Investments, P.O. Box 786055, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, England. De är även 
tillgängliga på internet på https://russellinvestments.com. 

Denna Fond regleras av irländska lagar och regler för beskattning. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka den skatt du 
personligen måste betala. För ytterligare information, tala med din skatterådgivare. 

Du kan utan kostnad byta dina andelar till andelar i en annan av Fondföretagets delfonder. En administrativ avgift på 5 % tas ut för detta. För 
ytterligare information se avsnittet ”Administration of the Company” i informationsbroschyren. 

Dessa basfakta för investerare är specifika för denna andelsklass. Fonden erbjuder andelar som inte är andelar i Klass A USD 
ackumulerande, enligt vad som framgår av informationsbroschyren. Informationsbroschyren, hel- och halvårsrapporterna tas fram för hela 
Fondföretaget.  

Acadian Emerging Markets Equity UCITS II it är en delfond till Fondföretaget. Varje delfonds tillgångar och skulder hålls åtskilda, vilket 
innebär att en delfonds tillgångar inte kan användas för att betala en annan delfonds skulder. 

Russell Investments Ireland Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt  eller oförenligt 
med de relevanta delarna av Fondföretagets informationsbroschyr.  

Då detta krävs enligt gällande rätt för Fondföretag (UCITS-Fonder) är Russell Investments Ireland Limiteds utdelningspolicy tillgänglig här: 
https://russellinvestments.com/uk/legal/remuneration-policy, och en papperskopia kommer också att finnas tillgänglig gratis på begäran. 

 

 

 

 
 
 
 

Avgifter för denna Fond 

Praktisk information 

Tidigare resultat 

Denna Fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. 
  
Russell Investments Ireland Limited är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. 
 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 augusti 2017. 
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Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information 

som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att 

läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Carnegie Sverigefond 
ISIN-kod: SE0000429789 

Carnegie Fonder AB 
Organisationsnummer: 556266–6049

 

Mål- och placeringsinriktning 

Carnegie Sverigefonds målsättning är att i första hand skapa 

en stabil och positiv avkastning. 

Fonden investerar långsiktigt i mogna och etablerade bolag 

som fondbolaget anser är undervärderade.   Fonden kan 

placera sina medel i överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i 

kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan 

fonden också investera i derivatinstrument.  Fonden är 

aktivt förvaltad och saknar jämförelseindex. 

Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade 

överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i 

Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets 

säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. 

Fonden kommer alltid att placera minst 80 % av tillgångarna 

i börsnoterade aktier och kan placera upp till 10 % av 

tillgångarna i onoterade aktier eller fondandelar. Fonden får 

placera högst 10% av fondens värde på konto hos 

kreditinstitut. 

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare 

som planerar att ta ut sina pengar tidigare än fem år. 

Fonden lämnar ingen utdelning. 

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla 

vardagar. 

 

Risk/avkastningsprofil 

 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och 

möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn 

speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har 

varit under de senaste 5 åren. Den sjugradiga skalan är 

komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två 

gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är 

nödvändigtvis inte det samma som avståndet mellan 5 och 6. 

Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri 

investering. 

Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk 

för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan 

ändras över tiden. Indikatorn bygger på historiska data vilket 

inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn 

speglar inte risken för att en andelsägare, vid extrema 

förhållanden på aktiemarknaderna, inte kan sätta in och ta ut 

medel ur fonden inom utsatt tid. 

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som 

kännetecknas av hög risk men också av möjligheten till hög 

avkastning. Då fonden placerar koncentrerat i ett land, har 

fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven 

mellan flera länder.  

Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i 

indikatorn och bör också beaktas:  

• Motpartsrisk - risken för förlust på grund av att 

motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet 

med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera 

värdepapper eller likvida medel. 

• Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar 

är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt 

pris. 

• Operativ risk - är risk för förlust på grund av 

exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn eller 

av externa faktorer. 

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte 

säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För 

en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens 

informationsbroschyr och till hemsidan 

www.carnegiefonder.se. 

 

Lägre risk  Högre risk 

Lägre möjlig avkastning  Högre möjlig avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.carnegiefonder.se/
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Avgifter 

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive 

marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens 

potentiella avkastning. 

Årlig avgift avser kalenderåret 2016. 

 

Tidigare resultat 
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Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för 

årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- 

och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i 

svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i 

fonden. 

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. 

Fonden startade 1987. 

 

 

 

Praktisk information 

Ytterligare information om Carnegie Sverigefond framgår av 

informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och 

halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida 

på både svenska och engelska. 

Hemsida: www.carnegiefonder.se 

Telefonnummer: 08-12 15 50 00 

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ). 

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och 

publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på 

text-tv.  

LEI: 549300P4XGIJ8567OR33 

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens 

auktorisationsland (Sverige) kan ha en inverkan på din 

personliga skattesituation. 

För information om minsta investeringsbelopp och 

månadssparande hänvisas till: 

www.carnegiefonder.se/sverigefond. 

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig 

på www.carnegiefonder.se. En papperskopia av 

informationen kan fås kostnadsfritt på begäran. 

Carnegie Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett 

påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller 

oförenligt med de relevanta delarna av fondens 

informationsbroschyr.

 

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.  

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 maj 2017. 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift 0 % 

Uttagsavgift 0 % 

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar 

innan behållningen tas ut. 

Avgifter som tagits ur fonden under året 
Årlig avgift 1,45% 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda 

omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen 

http://www.carnegiefonder.se/
http://www.carnegiefonder.se/sverigefond.


Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Skandia Global Exponering A
ISIN-kod: SE0005281847
Skandia Fonder AB, ett dotterbolag i Skandiakoncernen.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål: Fondens mål är att följa avkastningen på sitt
jämförelseindex, före avdrag för avgifter.
Jämförelseindex: MSCI World Net - ett brett
globalt aktieindex bestående av cirka 1 600 företag
med återinvesterade utdelningar. (För mer
detaljerad information se www.msci.com.)
Investeringar: Fonden investerar i globala aktier.
Investeringarna fördelas över olika länder,
branscher och valutor. Derivatinstrument får
användas för att minska kostnader och risker i
förvaltningen.
Hållbarhetskriterier: Fonden investerar inte i bolag
vars omsättning till 30 procent eller mer kommer
från utvinning av kol för energiändamål, som är
inblandade i kontroversiella vapen, producerar
tobak eller som bryter mot internationella normer
(t ex FN Global Compact) utan att visa förändrings-

vilja.
Strategi: Förvaltningen av fonden är indexnära och
strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt
jämförelseindex genom fysisk replikering. Det
förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen
mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i
förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler
för miljö- och samhällsansvar.
Utdelning: Fondens andelklass A lämnar ingen
utdelning.
Handel: Normalt kan du köpa och sälja andelar i
fonden varje svensk bankdag.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
sju år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. En högre placering på skalan
betyder möjlighet till högre avkastning, men också
större risk att förlora pengar. Kategori 1 betyder inte
att fonden är riskfri.
Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av
fondens historiska avkastningsdata, vilket inte kan
användas för att förutsäga fondens framtida
kategori.
Den här fonden tillhör kategori 5. Det betyder att
fonden har medelhög risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.
Fonden investerar i aktier, vilket generellt
kännetecknas av hög risk. Fondens värde svänger
upp eller ned ungefär lika mycket som den globala
aktiemarknaden. Då vissa företag som ingår i

fondens jämförelseindex inte ingår i fonden kan det
uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och
jämförelseindex. Dessa skillnader kan vara både
positiva och negativa under olika perioder.
En placering i den globala aktiemarknaden har
historiskt präglats av en relativt medelhög risk för att
vara en aktieplacering, tack vare god riskspridning
mellan olika länder, branscher och valutor. Därför
kan det förväntas att fonden även i fortsättningen
kommer att uppvisa en sådan risknivå i jämförelse
med andra aktiefonder med inriktning på vissa
branscher, regioner eller aktier i mindre bolag.
Fondens investeringar valutasäkras inte, vilket får
till följd att fonden påverkas av förändringar i
växelkurser för de valutor som fonden investerar i.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden,
men tar inte hänsyn till följande:
Likviditetsrisk - risken för att du som kund vid
extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte
kan köpa och sälja andelar i fonden inom utsatt tid.
Operativ risk - risken för förlust på grund av
otjänliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,
systemhaveri eller externa händelser.



AVGIFTER

Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller
efter du investerar:
Insättningsavgift Ingen
Uttagsavgift Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2016 0,42 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter:
Prestationsbaserad
avgift

Ingen

- - - - Observera att förvaltningsavgiften sänktes
till 0,25 procent den 1 december 2017. - - - -
Fonden tar inte ut någon insättnings- eller
uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift, inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar
fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är
baserad på det senaste kalenderårets avgifter och
kan variera något från år till år.
Uppgift om gällande avgift kan du få från din
återförsäljare.
Mer information om avgifter finns i fondens
informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT
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Skandia Global Exponering A
MSCI World Index Net

Grafen och tabellen visar fondens
årliga resultat efter avdrag för årlig
avgift. Värdet för samtliga år är
beräknat i svenska kronor och med
tidigare utdelningar återinvesterade i
fonden.
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning. De pengar
som placeras i fonden kan både öka
och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet.
Fondandelsklassen startade
2015-09-02.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns i
informationsbroschyren, fondbestämmelserna,
halvårsredogörelsen och årsberättelsen. Dessa
finns på Skandia Fonders hemsida och kan även
beställas kostnadsfritt per telefon.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken
Hemsida: www.skandia.se/fonder
Telefonnummer: 0771-55 55 00
Andelsvärdet beräknas dagligen och finns tillgänglig
på fondbolagets hemsida samt i ledande dags-
tidningar.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
hemland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

Information om Skandia Fonders ersättningspolicy
finns på www.skandia.se/fonder. En papperskopia
av informationen kan på begäran erhållas
kostnadsfritt.
Skandia Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-12-01.



Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Skandia Kapitalmarknadsfond
ISIN-kod: SE0000810863
Skandia Fonder AB, ett dotterbolag i Skandiakoncernen.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål: Fondens mål är att i genomsnitt över en
treårsperiod årligen uppnå samma avkastning som
sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter.
Jämförelseindex: OMRX Bond All Index.
Investeringar: Fonden investerar i obligationer i
svenska kronor med hög kreditvärdighet, främst
nominella statsobligationer och säkerställda
bostadsobligationer. Derivatinstrument får användas
för att minska kostnader och risker i förvaltningen
samt för att öka avkastningen eller för att skapa
hävstång.

Strategi: Fondens förvaltning kännetecknas av
långsiktig makroekonomisk analys.
Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning.
Handel: Normalt kan du köpa och sälja andelar i
fonden varje svensk bankdag.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
tre år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. En högre placering på skalan
betyder möjlighet till högre avkastning, men också
större risk att förlora pengar. Kategori 1 betyder inte
att fonden är riskfri.
Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av
fondens historiska avkastningsdata, vilket inte kan
användas för att förutsäga fondens framtida
kategori.
Den här fonden tillhör kategori 3. Det betyder att
fonden har måttlig risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.
Fonden investerar i räntebärande värdepapper,
vilket generellt kännetecknas av måttlig risk.
Fondens värde svänger upp eller ned ungefär lika

mycket som den svenska stats- och bostads-
obligationsmarknaden. Fonden förvaltas aktivt och
det kommer att uppstå skillnader i avkastningen
mellan fonden och dess jämförelseindex. Dessa
skillnader kan vara både positiva och negativa
under olika perioder.
Eftersom fonden investerar i värdepapper med
längre löptider medför det en något högre risk än en
fond som investerar i värdepapper med kortare
löptider. Fonden har lägre risk än en aktiefond.
Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa
hävstång i fonden, dvs fondens investeringar
överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska
fondens risknivå.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden,
men tar inte hänsyn till följande:
Kreditrisk - risken för förlust på grund av att utgivare
av företagsobligationer ställer in betalningar till
investerarna.
Operativ risk - risken för förlust på grund av
otjänliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,
systemhaveri eller externa händelser.



AVGIFTER

Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller
efter du investerar:
Insättningsavgift Ingen
Uttagsavgift Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2016 0,60 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter:
Prestationsbaserad
avgift

Ingen

Fonden tar inte ut någon insättnings- eller
uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift, inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar
fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är
baserad på det senaste kalenderårets avgifter och
kan variera något från år till år.
Uppgift om gällande avgift kan du få från din
återförsäljare.
Mer information om avgifter finns i fondens
informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT
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Skandia Kapitalmarknadsfond
OMRX Bond All Index.
T o m 2013-06-30: OMRX Treasury Bond Index.

Grafen och tabellen visar fondens
årliga resultat efter avdrag för årlig
avgift. Värdet för samtliga år är
beräknat i svenska kronor och med
tidigare utdelningar återinvesterade i
fonden.
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning. De pengar
som placeras i fonden kan både öka
och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet.
Fonden startade 1990.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns i
informationsbroschyren, fondbestämmelserna,
halvårsredogörelsen och årsberättelsen. Dessa
finns på Skandia Fonders hemsida och kan även
beställas kostnadsfritt per telefon.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken
Hemsida: www.skandia.se/fonder
Telefonnummer: 0771-55 55 00
Andelsvärdet beräknas dagligen och finns tillgänglig
på fondbolagets hemsida samt i ledande dags-
tidningar.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
hemland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

Information om Skandia Fonders ersättningspolicy
finns på www.skandia.se/fonder. En papperskopia
av informationen kan på begäran erhållas
kostnadsfritt.
Skandia Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-02-15.



Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund, andelsklass HB-SEK
ISIN-kod: LU0390857802
Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A., ett bolag i Nordea Bank AB (publ)-koncernen.

Mål och placeringsinriktning
Målet med förvaltningen av delfonden är att bevara andelsägarnas
kapital och generera en avkastning som överstiger den europeiska
genomsnittsräntan på högränteobligationer. Delfonden avser att uppnå
sitt mål genom att investera direkt i värdepapper eller indirekt via
derivat.
Minst två tredjedelar av delfondens totala tillgångar (exklusive
kontanter) placeras i högränteobligationer, kreditderivat och andra
räntepapper, däribland villkorade konvertibla obligationer, som
emitteras av företag med säte i Europa eller med huvuddelen av sin
verksamhet i Europa.
Högränteobligationer betalar hög ränta på grund av deras höga
kreditrisk.
Villkorade konvertibla obligationer är räntepapper utgivna av banker
eller finansinstitut, som under vissa omständigheter omvandlas till ett
bestämt antal aktier eller skrivs ned helt eller delvis. Utlösande händelser
kan vara att emittentens kapitaltäckningsgrad sjunker till en viss nivå,
eller att emissionen/emittenten blir föremål för en regleringsåtgärd eller
ett beslut av den ansvariga tillsynsmyndigheten på emittentens
hemmamarknad.
Delfonden kan placera högst 10 procent av sina totala tillgångar
(exklusive kontanter) i värdepapperiserade krediter, däribland CLO-
och CDO-obligationer.
Delfonden kan exponeras för andra valutor än basvalutan genom
investeringar och/eller kontantinnehav. I denna delfond är majoriteten
av samtliga valutaexponeringar säkrade till basvalutan.
Delfonden får placera i derivat för att uppnå en effektiv fondförvaltning,
minska risken och/eller i syfte att generera ytterligare inkomster eller
kapital. Ett derivat är ett finansiellt instrument som härleder sitt värde
från en underliggande tillgång. Det är varken kostnads- eller riskfritt att
använda derivat.

Fonden får använda värdepapperslån.
Uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. Fonden kan vara
olämplig för sparare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Delfonden har ett jämförelseindex, Merrill Lynch European Currency
High Yield Constrained Index – Total Return 100 % (säkrad mot euron),
men kan fritt välja de värdepapper som den tror på.
Den här andelsklassen ger ingen kontantutdelning. Inkomster från
fondens investeringar återinvesteras.
Delfonden är noterad i EUR. Investeringar i andelsklassen regleras i SEK.
En stor del av utvecklingen för den här andelsklassen valutasäkras mot
förändringar av värdet på EUR gentemot SEK.

Risk/avkastningsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Lägre risker Högre risker

Lägre avkastning Högre avkastning

Indikatorn visar hur stora svängningarna i delfondens andelsvärde har
varit under de senaste fem åren. Delfonden tillhör kategori 3. Det innebär
att köp av andelar i delfonden är förenat med medelrisk för sådana
svängningar.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av
samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på fondföretagets
framtida riskprofil. Kategorin kan ändras i framtiden.

Följande risker bedöms också som viktiga, men speglas inte i
riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:
2 Motpartsrisk: En motpart (dvs. en inrättning som tillhandahåller

tjänster såsom förvaring av tillgångar, eller som agerar som motpart
till ett derivat eller annat instrument) kan hamna på obestånd och
därmed inte kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot delfonden.

2 Kreditrisk: Risk för förlust som uppstår på grund av att en emittent
av skuldinstrument tvingas ställa in sina betalningar avseende ränta
och kapitalbelopp till delfonden.

2 Derivatrisk: Derivat används för att höja, sänka eller bibehålla
delfondens risknivå. Dessa finansiella instrument är beroende av
värdet på en underliggande tillgång. En liten förändring i priset på
den underliggande tillgången kan leda till stora prisförändringar på
derivatet och därmed betydande förluster.

2 Händelserisk: Oförutsebara händelser som till exempel devalveringar,
räntenedgångar, politiska händelser etc. kan påverka delfonden
negativt.

2 Likviditetsrisk: Under vissa omständigheter kan det vara svårt att
sälja en del tillgångar till ett skäligt pris och de kan därmed säljas till
en lägre kurs än vad de är värderade till.

Mer information om de risker som delfonden är exponerad mot finns i
avsnittet "Riskinformation" i prospektet.
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Basfakta för investerare
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund, HB-SEK

Avgifter
Avgifterna används för att täcka fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring och försäljning. Avgifterna dras från ditt innehav och minskar
värdet på ditt sparande.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift högst 3.00%

Inlösenavgift högst 1.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/
innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter 1.33%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Delfonden har ingen prestationsbaserad
avgift.

Insättnings- och uttagsavgifterna i tabellen är maximiavgifter. Du kan i
vissa fall betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare eller
distributör.
Den årliga avgiften baseras på föregående års kostnader (2016), och denna
avgift kan variera från år till år. Den täcker inte prestationsrelaterade
avgifter och transaktionskostnader, såsom mäklararvode till tredje part
och bankavgifter för värdepapperstransaktioner.
För mer information om avgifter, vänligen se kapitel 16 i fondens
prospekt, vilket finns tillgängligt på www.nordea.lu.
Fondens andelskurs justeras med hänsyn till nettoflödet av kapital till
eller från fonden.

Tidigare resultat
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund HB-SEK
ML Europ. Ccy High Yield Constrained Index - TR 100% Hedged

%

2 Historisk utveckling är ingen garanti för framtida
utveckling.

2 Fondens tidigare resultat beräknas genom att jämföra
fondens andelsvärden (NAV till NAV) med insättnings- och
uttagsavgifter avdragna.

2 Delfonden lanserades 2002 och andelsklassen 2008.
2 Utvecklingen anges i SEK.
2 Fondens jämförelseindex är ML Europ. Ccy High Yield

Constrained Index - TR 100% Hedged.

Praktisk information
2 Nordea 1, SICAV är ett fondbolag med paraplystruktur vars fonder

ger ut en eller flera andelsklasser. Detta faktablad har tagits fram för
en andelsklass. Varje fond i Nordea 1, SICAV svarar ensamt för sina
tillgångar och skulder, vilket innebär att fonderna inte påverkar
varandra.

2 Ytterligare information om Nordea 1, SICAV framgår av fondbolagets
prospekt, och hel- och halvårsrapporter. Dessa finns kostnadsfritt på
vår hemsida:

Hemsida: www.nordea.lu 
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

2 Andra andelsklasser finns tillgängliga för denna fond. Mer
information finns på www.nordea.lu. Du kan byta dina andelar i den
här fonden mot andelar i andra Nordea 1-fonder. Mer information
finns i prospektet för Nordea 1, SICAV.

2 Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på www.nordea.lu.
2 Nordea Investment Funds S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett

påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.

2 Skatter: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland
kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

2 En sammanfattning av den senaste versionen av ersättningspolicyn
finns tillgänglig på www.nordea.lu under ”Download Centre”.
Policyn inkluderar en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas och information om de personer som ansvarar för att bevilja
ersättningar och förmåner, däribland medlemmarna i ersättningskommittén,
om det finns en sådan. Investerarna kan kostnadsfritt erhålla ett
exemplar av gällande ersättningspolicy från förvaltningsbolagets säte.

Nordea 1, SICAV är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nordea Investment Funds S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-11-30.
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Basfakta för investerare
De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
informa on som krävs enligt lag för a hjälpa dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat investeringsbeslut.

NORRON SICAV - Target - en delfond i NORRON SICAV
klass RC SEK (LU0580531472)
Fondbolag: SEB Fund Services S.A.

Mål och placeringsinriktning
.

Delfonden har som målsä ning a skapa stabil avkastning över d,
kombinerat med låg vola litet, oavse kapitalmarknadernas utveckling.

För a uppnå målsä ningen får delfonden placera i nordiska ak er och
räntebärande instrument och den llämpar då en kombina on av olika
strategier.

Exponering mot ak er kan uppnås genom a använda olika typer
av instrument, inklusive derivat (komplexa investeringsinstrument).
Delfonden kommer också a hålla korta posi oner i ak er genom derivat
för a säkra mot ak eexponering.

Exponering mot räntemarknaderna kommer a uppnås genom
räntebärande instrument, derivat och penningmarknadsinstrument.

Exponeringen mot ak er kommer a säkras i varierande grad och
exponeringen mot räntemarknaderna kommer a ta upp en stor del av
placeringsverksamheten.

Delfonden får även placera upp ll 10% av llgångarna i andra fonder.

Delfonden får även använda sig av derivat för a uppfylla delfondens
investeringsmål eller mildra risker.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i
Luxemburg, förutom den 24 december.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster
återinvesteras i fonden.

Rekommenda on
Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar a ta ut sina
pengar inom 0-3 år.

Risk/avkastningsprofil
.

Lägre risk Högre risk
.
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Vad betyder denna synte ska risk & avkastningsindikator?
• Andelarna i klass RC SEK llhör kategori 4 e ersom andelarnas värde

kan variera i må lig grad. Risken för förlust och möjligheten ll vinst
är därmed må lig.

• Riskkategorin har fastställts genom a använda maximalt llåtna
riskbegränsning for denna andelsklass. Riskkategorin är inte
nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens fram da
riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan
komma a förändras med den.

• Skalan med de sju kategorierna är komplex, ll exempel så innebär
inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan
riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet
mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri
investering - risken a du förlorar dina pengar är begränsad, men
även möjligheten a göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte llräckligt av risk &
avkastningsindikatorn?

• Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande
instrument, t ex obliga oner. Om en utgivare av e sådant

instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan
investeringen förlora en stor del av eller hela si värde.

• Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt a köpa
eller sälja e investeringsinstrument i rimlig d, och priset kan bli
lägre eller högre än förväntat.

• Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur
kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha
större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande
ak en eller investeringsinstrumentet direkt.

• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter
gentemot delfonden, exempelvis genom a inte betala en fastställd
summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

• Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra
valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför
s ga och falla på grund av valutafluktua oner.

• Opera v risk: risk för förlust på grund av systemfel,mänskliga fel eller
externa händelser.

Hur kan jag få mer informa on om riskerna med delfonden?
Mer informa on om riskerna med a investera finns under motsvarande
rubriker i fondens informa onsbroschyr.



Avgi er
.

De avgi er du betalar används för a täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribu on av andelar.
Dessa avgi er minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgi er som tas ut före eller e er du investerar
Insä ningsavgi 0,00%
U agsavgi 0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan behållningen betalas ut.
Avgi er som tagits ur fonden under året

Årlig avgi 1,09%
Avgi er som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Presta onsbaserad avgi 20% av ökningen av andelarnas värde, om

vissa villkor uppfyllts.

Insä nings- och u agsavgi erna som anges är den högsta procentandelen
som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du
betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör
för a få informa on om de fak ska insä nings- och u agsavgi erna.

Konvertering av några eller alla andelar ll andelar i en annan delfond eller
en annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgi en härför sig ll de avgi er som belastat fonden under e
år och beräknades den 31.12.2016. Den årliga avgi er kan variera från år
ll år.

Uppgi en om årliga avgi er som tagits ur fonden omfa ar inte:

• Presta onsbaserad avgi

• Avgi er för värdepapperstransak oner, bortse från avgi er vid
köp och försäljning av målfonder.

Den presta onsbaserade avgi en för andelsklassens senaste räkenskapsår
uppgick ll 0,78%.

Mer informa on om avgi er finns under rubriken “Fees and expenses” i
fondens informa onsbroschyr.
Mer informa on omden presta onsbaserade avgi en finns även i fondens
informa onsbroschyr.

Tidigare resultat
.

Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortse från insä nings- och
u agsavgi er.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garan för fram da avkastning.

Denna delfond startades år 2011 och andelsklassen startades år 2011.

Prak sk informa on
.

Förvaringsins tut
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informa on och kurser
Mer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren, den
senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar
i NORRON SICAV - Target kan utan kostnad beställas från fondbolaget,
fondens förvaringsins tut, fondens distributörer eller elektroniskt på
h p://fundinfo.sebfundservices.lu/NorronSICAV/. En uppdaterad och
detaljerad papperskopia av fondbolagets ersä ningspolicy som beskriver
hur ersä ningar är beräknade samt ansvarig person för lldelningen
av ersä ningen finns llgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor
och på webbplatsen www.sebfundservices.lu, under avsni “Investor
Informa on”.
Fondens informa onsbroschyr samt den senaste års- och
halvårsrapporten finns a llgå på engelska. Fondbolaget kan informera
dig om vilka språk som dessa dokument är llgängliga på.

Ansvar
SEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående i
de a faktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informa onsbroschyr.

Ska er
Fonden omfa as av Luxemburgs ska elags ning. Din ska emässiga
hemvist kan påverka din personliga ska emässiga ställning.

Särskild informa on
Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden ll Norron AB.

Delfonden NORRON SICAV - Target kan även ge ut andra andelsklasser.
Informa on om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i di
land finns a llgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i NORRON SICAV.
Informa onsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela
NORRON SICAV.

Du har rä a konvertera din investering från andelar i en delfond
ll andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta

informa on om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens
informa onsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i NORRON SICAV
hålls separerade enligt lag och i och med de a kan delfondens llgångar
inte användas för a betala skulder för andra delfonder i NORRON SICAV.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och llsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och llsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 07.03.2017.

http://fundinfo.sebfundservices.lu/NorronSICAV/
http://www.sebfundservices.lu


Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

ODIN Sverige C - Aktiefond
ISIN: NO0008000023
UCITS: Ja
Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS, Norge.

Mål och placeringsinriktning
Mål
Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har
sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Sverige. Fondens
långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den svenska
aktiemarknaden.

Investeringsstrategi
Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad
investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars
aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets
verkliga värde.

Investeringar i fonden baseras på en kvantitativ och
kvalitativ analys. Förvaltaren väljer ut företag oberoende

av vilka företag som ingår i fondens jämförelseindex. För
närvarande används inga derivatinstrument i fonden.

Jämförelseindex
Fondens jämförelseindex är OMXSB Cap GI.

Utdelning
Den utdelning som fonden erhåller återinvesteras i
fonden.

Rekommendation
Denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Du kan normalt köpa och sälja andelar i fonden bankdagar
i Norge.

Risk/avkastningsprofil
1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk ............................... Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. En hög siffra
betyder att fonden har hög risk, det vil säga risk för stora
kurssvängningar. Är siffran låg, är risken låg. Lägg märke
till att kategori 1 inte innebär att investeringen är riskfri.

Det är inte säkert att de historiska data som används för att
beräkna risken ger en tillförlitlig bild av fondens framtida
riskprofil. Det finns ingen garanti för att dagens risk förblir
oförändrad. Fonden kan komma att tillhöra en annan
riskkategori i framtiden.

Riskindikatorn tar inte höjd för devalveringar, politiska
ingrepp eller plötsliga svängningar på aktiemarknaden.

Fonden investerar i aktier, som generellt kännetecknas av
hög risk.

Kurssvängningarna i fonden under de senaste fem åren gör
att fonden placeras i kategori 5, vilket betyder hög risk för
både upp- och nedgångar i andelsvärdet.



Basfakta för investerare ODIN Sverige C

Avgifter
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter
investeringstillfället
Insättningsavgift 0,25%
Uttagsavgift 0,25%
För närvarande tas inga avgifter ut vid teckning eller inlösen
av andelar i fonden. Ovanstående procentsats är det
maximala som kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året (föregående år)
Årlig avgift 1,20%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift Ingen

Årlig avgift omfattar fast förvaltningsavgift på
1,20 procent samt eventuella extraordinära avgifter som
fonden kan debiteras med (med undantag för
transaktionsavgifter).

Årlig avgift bygger på föregående års avgift och
procentsatsen kan ändras från år till år. Årliga avgifter och
rörliga avgifter betalas till fondbolaget för att täcka
kostnaderna för förvaltning, administration och
marknadsföring av fonden. Avgiften minskar den potentiella
avkastningen.

Mer information om avgifter finns under avsnittet
"Kostnader" i fondens informationsbroschyr, vilken du hittar
på hemsidan www.odinfonder.se.

Tidigare resultat
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på
marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens
risk samt kostnader för teckning, förvaltning och inlösen.
Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller.

All avkastning anges i svenska kronor, med avdrag för
förvaltningsavgifter och eventuella tecknings- och
inlösenavgifter. Utbetald utdelning till fonden är inräknad i
avkastningen.

Fonden startades 1994-10-31.

Praktisk information
Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut är Handelsbanken

Ytterligare
information

Ytterligare information om fonden finns på vår webbplats www.odinfonder.se. Här finns
också aktuella offentliga andelsvärden, fondens prospekt, års- och halvårsrapporter.
Vänd dig till kundservice på telefon +46 8 407 14 00 för att få informationsmaterialet
sänt till dig utan kostnad. Materialet finns att tillgå på norska och engelska.

Fonden förvaltas av ODIN Forvaltning AS, som är ett dotterbolag till SpareBank 1
Gruppen AS.

Skatt Den skattelagstiftning som tillämpas i Sverige kan påverka din personliga
skattesituation. Mer information om skatt finns i informationsbroschyren, avsnitt "Skatt".

Ansvarsbegränsning ODIN Forvaltning AS kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

Denna fond och ODIN Forvaltning AS är auktoriserad i Norge och tillsyn över fonden utövas av Finanstilsynet.
Dessa basfakta för investerare är uppdaterat per 2017-02-13.



Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Skandia Penningmarknadsfond
ISIN-kod: SE0000810897
Skandia Fonder AB, ett dotterbolag i Skandiakoncernen.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål: Fondens mål är att i genomsnitt över en
treårsperiod årligen uppnå samma avkastning som
sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter.
Jämförelseindex: OMRX Money Market Index.
Investeringar: Fonden investerar i räntebärande
värdepapper i svenska kronor med hög kredit-
värdighet och kort räntebindningstid. Den genom-
snittliga räntebindningstiden får vara högst ett år.
Derivatinstrument får användas för att minska
kostnader och risker i förvaltningen samt för att öka
avkastningen.

Strategi: Fondens förvaltning kännetecknas av
långsiktig makroekonomisk analys.
Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning.
Handel: Normalt kan du köpa och sälja andelar i
fonden varje svensk bankdag.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
ett år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. En högre placering på skalan
betyder möjlighet till högre avkastning, men också
större risk att förlora pengar. Kategori 1 betyder inte
att fonden är riskfri.
Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av
fondens historiska avkastningsdata, vilket inte kan
användas för att förutsäga fondens framtida
kategori.
Den här fonden tillhör kategori 1. Det betyder att
fonden har låg risk för upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.
Fonden investerar i räntebärande värdepapper,
vilket generellt kännetecknas av måttlig risk.

Fondens värde svänger upp eller ned ungefär lika
mycket som den svenska penningmarknaden.
Fonden förvaltas aktivt och det kan komma att
uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och
dess jämförelseindex. Dessa skillnader kan vara
både positiva och negativa under olika perioder.
Den svenska penningmarknaden har historiskt haft
en låg risk, men fondens placeringar är inte riskfria.
Eftersom fonden investerar i räntebärande värde-
papper med korta räntebindningstider medför det en
lägre risk än en fond som investerar i värdepapper
med längre räntebindningstider. Då fonden
investerar en del av tillgångarna i kreditpapper är
fonden exponerad mot en viss kreditrisk.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden,
men tar inte hänsyn till följande:
Kreditrisk - risken för förlust på grund av att utgivare
av företagsobligationer ställer in betalningar till
investerarna.
Operativ risk - risken för förlust på grund av
otjänliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,
systemhaveri eller externa händelser.



AVGIFTER

Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller
efter du investerar:
Insättningsavgift Ingen
Uttagsavgift Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2016 0,30 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter:
Prestationsbaserad
avgift

Ingen

Fonden tar inte ut någon insättnings- eller
uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift, inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar
fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är
baserad på det senaste kalenderårets avgifter och
kan variera något från år till år.
Förvaltningsavgiften sänktes från 0,40 procent till
0,30 procent den 1 januari 2015.
Uppgift om gällande avgift kan du få från din
återförsäljare.
Mer information om avgifter finns i fondens
informationsbroschyr.

TIDIGARE RESULTAT
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Skandia Penningmarknadsfond
OMRX Money Market Index. T o m 24 januari 2008: OMRX Treasury Bill Index

Grafen och tabellen visar fondens
årliga resultat efter avdrag för årlig
avgift. Värdet för samtliga år är
beräknat i svenska kronor och med
tidigare utdelningar återinvesterade i
fonden.
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning. De pengar
som placeras i fonden kan både öka
och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet.
Fonden startade 1990.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns i
informationsbroschyren, fondbestämmelserna,
halvårsredogörelsen och årsberättelsen. Dessa
finns på Skandia Fonders hemsida och kan även
beställas kostnadsfritt per telefon.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken
Hemsida: www.skandia.se/fonder
Telefonnummer: 0771-55 55 00
Andelsvärdet beräknas dagligen och finns tillgänglig
på fondbolagets hemsida samt i ledande dags-
tidningar.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
hemland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

Information om Skandia Fonders ersättningspolicy
finns på www.skandia.se/fonder. En papperskopia
av informationen kan på begäran erhållas
kostnadsfritt.
Skandia Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-02-15.
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Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund (fonden) 

Klass A (ackumulerad) USD (andelsklassen) 

 
 

ISIN GB00B8DDX246 

En delfond till First State Investments ICVC (Bolaget) 

First State investments (UK) Limited (bedriver verksamhet under namnet Stewart Investors), Bolagets 
auktoriserade bolagsdirektör 
 

 

Mål och placeringsinriktning 
 

Mål: Fonden strävar efter att öka värdet av din investering. 

Placeringsinriktning: Fonden investerar i aktier i företag världen över. 

Fonden kan investera både på utvecklade marknader och tillväxtmarknader 
(länder som vanligen har lägre genomsnittsinkomster och 
ledningsstandarder än utvecklade marknader). Fonden investerar i företag 
med potential att dra nytta av, och bidra till, en hållbar utveckling i de 
länder där de verkar. 

Investeringsbeslut ur ett hållbarhetsperspektiv baseras på tre viktiga 
punkter: 

° Identifiering av företag som arbetar med risker och möjligheter med 
anknytning till hållbarhet och andra som har en positiv 
hållbarhetspåverkan. 

° Hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor vid 
investeringsanalysen. 

° Direktkontakter med företag avseende identifierade hållbarhetsproblem. 

Fonden får använda derivat för att minska risken eller förvalta fonden mer 
effektivt. 

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag. Om vi får dina 
instruktioner före kl. 12.00 (brittisk tid) kommer andelarna att köpas till 
den dagens pris. 

Fondförvaltaren får göra diskretionära val vad gäller fondens investeringar. 

Fonden lämnar inte någon utdelning. All avkastning kommer att 
återinvesteras i fonden. 

Utöver de avgifter som anges i avsnittet om avgifter tas 
transaktionskostnader ut från fondens tillgångar. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som 
planerar att ta ut sina pengar inom fem år. 

 

Risk/avkastningsprofil 
 

 

Lägre risk Högre risk 
 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 Risk-/avkastningsindikatorn är inte ett mått på risken att förlora en 
investering utan visar tidigare upp- och nedgångar i andelsklassens 
värde. Om en andelsklass ännu inte har lanserats beräknas risk-
/avkastningsindikatorn med hjälp av representativa data. 

 Risk-/avkastningsindikatorn bygger på historiska data, som kanske inte är 
en tillförlitlig indikation på andelsklassens framtida risk och avkastning. 

 Vi kan inte garantera att andelsklassens riskkategori förblir konstant, den 
kan förändras med tiden. 

 Den lägsta riskkategorin (1) innebär inte att investeringen är riskfri. 

 På en skala från 1 (lägre risk) till 7 (högre risk) tillhör denna andelsklass 
kategori 5 baserat på dess tidigare resultat (eller representativa data) 
och typ av investeringar. Andelar med riskkategorin 5 kan innebära 
högre risk, men också högre avkastning. 

 Risker tas för att få en högre möjlig avkastning. Ju högre risk en fond tar, 

desto högre är dess möjliga avkastning men också dess risk för förluster. 

 Värdet på fonden och dess avkastning är inte garanterad utan kan både 
falla och stiga. Du kan få tillbaka mindre än det du ursprungligen 
investerade. 

 

Väsentliga risker som inte återges korrekt av risk-/avkastningsindikatorn: 

 Risker förknippade med tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader ger inte 
alltid investerare samma skydd som utvecklade marknader. De kan 
innebära en högre risk än en investering på utvecklade marknader. 

 Valutarisk: Fonden investerar i tillgångar som är utfärdade i andra 
valutor. Ändringar i valutakursen kommer att påverka fondens värde. 

 

Se avsnittet om riskfaktorer i bolagets prospekt för ytterligare information 
om risker. 
 

 

Basfakta för investerare 
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det 

är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med 

denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

 



 

 

 
 
Fonden är auktoriserad i Storbritannien och tillsyn över fonden utövas av brittiska finansinspektionen (Financial Conduct Authority). First State 
Investments (UK) Limited (bedriver verksamhet under namnet Stewart Investors) är auktoriserat i Storbritannien och tillsyn över First State 
Investments (UK) Limited (bedriver verksamhet under namnet Stewart Investors) utövas av brittiska finansinspektionen (Financial Conduct 
Authority). 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 01 augusti 2017. 

 
Sida 2/2 

 

 

Avgifter för denna fond 
 

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive 
marknadsföring och distribution. Dessa kostnader minskar investeringens 
möjliga avkastning. 

 

De insättnings- och uttagsavgifter som framgår är de högsta avgifter du 
kan behöva betala.  I vissa fall betalar du ett lägre belopp – din finansiella 
rådgivare kan informera dig om de faktiska insättnings- och 
uttagsavgifterna. 

Den årliga avgiften baseras på uppskattade kostnader. Den kan variera från 
år till år. Den omfattar inte eventuella transaktionskostnader och 
prestationsbaserade avgifter. 

Vid byte av delfonder utgår en avgift. Avgiften för byte till fonden är 0,5 %. 

Mer information finns i avsnittet Buying, Selling and Switching Shares i 
Bolagets informationsbroschyr. 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift  4,00% 

Uttagsavgift Ingen 

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras. 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 1,56% 

 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen  
 

Tidigare resultat 
 

 
 

 

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Det 
tidigare resultat som visas inkluderar avgifter, eventuella återinvesterade 
vinster och skatt. 

Fonden lanserades den 01 november 2012. 

Andelsklassen lanserades den 07 december 2015. Fondens tidigare 
resultat beräknas i USD. 

 

   

 
 
 

Praktisk information 
 

Förvaringsinstitut: The Bank of New York Mellon (International) Limited 

Ytterligare information: Du kan utan kostnad få Bolagets 
informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter via 
www.firststateinvestments.com eller genom att kontakta First State 
Investments, 23 St.Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB. Alla handlingar 
finns på engelska, franska, tyska, italienska och schweizertyska. Du kan också 
få alla handlingar från fondens representant eller ombud för betalningar i 
ditt land. 

Övrig praktisk information: Fondens andelskurs och övrig information om 
fonden finns på www.firststateinvestments.com. Informationsbroschyren 
samt års- och halvårsrapporterna innehåller information om alla delfonder 
och andelsklasser i Bolaget. Observera att alla delfonder och andelsklasser 
kanske inte har registrerats för distribution i din jurisdiktion. 

Skattelagstiftning: Fonden lyder under brittisk skattelagstiftning. vilket kan 
ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information 
vänligen kontakta din skatterådgivare. 

Ansvarsfriskrivning: Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett 
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt 
med de relevanta delarna av Bolagets informationsbroschyr. 

Fondinformation: Varje delfond i Bolaget ansvarar för sina egna skulder. 
Delfonderna är separerade enligt lag. Det innebär att den här fondens 
investeringar inte kan användas för att betala skulder i andra delfonder. 

Du kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan delfond – vilket 
kallas byte. En avgift kan tas ut för byten enligt vad som anges ovan 
under ”Avgifter”. 

Ersättning: Information om First State Investments (UK) Limiteds 
nuvarande ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning 
och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för 
tilldelning av ersättning och förmåner, finns på 
www.firststateinvestments.com. En papperskopia av denna information 
kan beställas kostnadsfritt från First State Investments, 23 St Andrew 
Square, Edinburgh, EH2 1BB. 
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Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonden och
riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Alternativt kan dokumenten beställas kostnadsfritt från Skandia på telefon:
0771-55 55 00.

T. Rowe Price Japanese
Equity A

Marknadsföringsmaterial: 2017-12-20

Viktig information
Informationen i detta dokument har sammanställts av Morningstar och tillhör Morningstar. Den får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras
utan Morningstars medgivande. Även om informationen baserar sig på källor som Morningstar bedömt som tillförlitliga kan varken Morningstar
eller Skandia garantera att uppgifterna är korrekta eller fullständiga och varken Morningstar eller Skandia ansvarar för skada som uppkommer av
att du använder informationen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs i detta är avsedda för distribution eller försäljning i USA - eller
till  person bosatt  i  USA, så kallad U.S.  Person -  och all  sådan distribution är  otillåten.  Informationen är  vidare endast  avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar. Du ansvarar alltid själv för dina investeringsbeslut och bör
därför alltid ta del av fullständig information om fonden i dess faktablad och informationsbroschyr eller dess
prospekt innan du fattar beslut om en investering. Om du vill ha personlig rådgivning utifrån dina individuella
förutsättningar rekommenderar vi alltid att du kontaktar din rådgivare hos Skandia.

Fakta om fonden
Fonden:
Fondförmögenhet, MSEK 1 362,3
Senaste NAV 123,5 SEK (2017-12-19)
PPM Nej
Fonden är Återinvesterande

Ansvarig förvaltare:
Namn Archibald Ciganer
Förvaltat fonden sedan 2013-12-27
Fondbolag T. Rowe Price

Avgifter:
Köp, % 0,00
Förvaltningsavgift, % 1,60
Årlig avgift 1,77

Nyckeltal
Standardavvikelse 3 år % 13,66
Totalt antal aktieinnehav 84
Totalt antal räntebärande
Morningstar Rating QQQQQ
Alfa 5,6
Beta 0,8
P/E tal (kurs/vinst) 20,4
P/C tal (kurs/kassaflöde) 11,5
P/B tal (kurs/eget kapital) 2,1

Morningstar Rating inom kategorin: Japan, sedan

2017-11-30

Utveckling av 100 SEK
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Avkastning (SEK, 2017-12-19)

Tidsperiod Fonden Jämförelseindex
I år 20,5% -
3 månader 13,4% -
6 månader 8,8% -
1 år 16,8% -
3 år 75,2% -
5 år 145,9% -
Sedan start 32,1% -
2016 18,9% -
2015 21,4% -
2014 10,1% -

Placeringsinriktning

Regionsfördelning (2017-09-30)
Japan 100,0%

Branschfördelning
- aktier (2017-09-30)
De fem största branscherna utgör
78,6 procent av aktieinnehaven.

Industri 26,6%

Konsument Cyklisk 20,9%

Teknik 11,1%

Telekommunikation 10,2%

Sjukvård 9,6%

Övrigt 21,4%

Fördelning
- tillgångsslag (2017-09-30)
Fonden har i normalläget 100 procent
investerat i aktier.

Aktier 98,1%

Kort ränta 1,9%

Innehav (2017-09-30)

5 största positionerna
Innehav Vikt
SoftBank Group Corp 3,7%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,8%
Suzuki Motor Corp 2,8%
Keyence Corp 2,7%
Miura Co Ltd 2,6%

Risk/avkastningsprofil

       

Risk/avkastningsindikatorn visar
sambandet mellan risk och möjlig
avkastning i fonden. Indikatorn baseras på
hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren.



Våra fonder

Aktiefonder
Skandia Sverige – huvudsakligen bolag på 
Stockholmsbörsen, men även upp till tio pro-
cent av fondens värde på danska, finska och 
norska aktiemarknaderna. 

Skandia Småbolag Sverige – mindre och  
medelstora svenska börsbolag. 

Skandia Norden – främst större bolag i  
Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Skandia Asien – asiatiska bolag i olika  
branscher och länder, exklusive Japan. 

Skandia USA – större amerikanska bolag, 
baserat på kvantitativ analys. 

Skandia Tillväxtmarknadsfond – bolag  
globalt i olika länder och branscher på  
tillväxt- och utvecklingsmarknader. 

Skandia Världen – större bolag globalt i  
olika länder och branscher. 

Skandia Time Global – bolag globalt  
inom TIME-sektorerna telekom, information, 
media och underhållning (entertainment). 

Indexnära aktiefonder
Skandia Sverige Exponering – strävar efter  
att efterlikna aktieindexet OMX Stockholm 
Benchmark. 

Skandia Europa Exponering – strävar efter  
att efterlikna aktieindexet MSCI Europe Net. 

Skandia Japan Exponering – strävar efter  
att efterlikna aktieindexet MSCI Japan Net.  

Skandia Nordamerika Exponering – strävar 
efter att efterlikna aktieindexet MSCI North 
America Net.  

Skandia Global Exponering – strävar efter  
att efterlikna aktieindexet MSCI World Net.  

Ideella fonder 
Skandia Cancerfonden – två procent av 
fondens värde tillfaller årligen Cancerfonden 
(Riksföreningen mot Cancer). Fonden investerar 
huvudsakligen i svenska aktier. 

Skandia Världsnaturfonden – två procent  
av fondens värde tillfaller årligen Världsnatur-
fonden WWF. Fonden investerar huvudsakligen  
i svenska aktier.

Skandia Idéer för Livet – två procent av  
fondens värde tillfaller årligen stiftelsen Idéer 
för Livet som stöder arbetet för barn och ung-
dom i samarbete med ideella organisationer. 
Fonden investerar i danska, finska, norska och 
svenska aktier.

Blandfonder
Skandia SMART (Skandia Multi Asset Return 
Target) är ett blandfondskoncept där värdering 
av olika tillgångar, riskspridning och långsiktig-
het är nyckelord. Förutom urvalet av värdepap-
per påverkas avkastningen på lång sikt även av 
fördelningen mellan de olika tillgångsslagen. 
Fonderna investerar i svenska och utländska 
aktier, svenska och utländska räntebärande 
värdepapper, valutor, alternativa tillgångar  
samt penningmarknadsinstrument. 

Skandia SMART Försiktig – fokus på kapital-
bevarande förvaltning. Fonden har lägst risk  
och lägst förväntad avkastning av de tre 
SMART-fonderna. 

Skandia SMART Balanserad – fokus på stabil 
långsiktig avkastning. Fonden ligger i mitten 
av de tre SMART-fonderna avseende risk och 
förväntad avkastning. 

Skandia SMART Offensiv – fokus på värdetill-
växt. Fonden har högst risk och högst förväntad 
avkastning av de tre SMART-fonderna. 

Räntefonder
Skandia Penningmarknadsfond – svenska 
räntebärande värdepapper med kort löptid. 
Fondens genomsnittliga löptid understiger  
ett år. 

Skandia Kapitalmarknadsfond – svenska 
nominella statsobligationer och svenska  
säkerställda bostadsobligationer med hög  
kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga  
löptid över stiger ett år.  

Skandia Realräntefond – svenska realränte-
obligationer (obligationer som ger en fast 
avkastning utöver inflationen). Fondens  
genomsnittliga löptid överstiger fem år.  

Skandia Global Företagsobligationsfond – 
globala företagsobligationer med hög kredit-
värdighet. Investeringarna fördelas över olika 
branscher, länder och valutor.

Skandia Fonder miljö- och  
samhällsansvar
Etik- och miljöhänsyn ligger till grund för alla 
Skandia Fonders investeringar. Vi undviker att 
placera i företag som bedriver verksamhet i 
strid mot väletablerade internationella konven-
tioner, till exempel FN:s konvention för mänsk-
liga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om ar-
betsrätt samt internationella miljökonventioner. 
I tillägg utesluter alla fonder placeringar inom 
tobaksproduktion samt företag som tillverkar, 
utvecklar eller distribuerar massförstörelse-
vapen, klusterbomber, antipersonella minor, 
kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. 
Det gäller såväl aktier som företagsobligationer.

Skandia Fonder för dialog med företag som inte 
följer internationella normer och försöker 
påverka dem i rätt riktning. När vi anser att 
ett företag kan förbättra sig vad gäller risker som 
är relaterade till exempelvis miljö, socialt ansvar 
eller ägarstyrning följer vi utvecklingen i 
företaget, gör vår röst hörd på bolagsstäm-mor 
och samtalar med företagets ledning. Om 
företaget inte kan nå tillräckliga resultat säljer vi 
företagets aktier/obligationer och utesluter dem 
även från framtida investering. 

Alla våra förvaltare arbetar med ansvarsfulla 
investeringar som en integrerad del av inves-
teringsprocessen. Det innebär att de beaktar 
 bolagens hållbarhetsarbete vid investeringsbe-
sluten. Alla våra förvaltare har dessutom signe-
rat PRI, vilket är FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar. Våra förvaltare placerar i möjli-
gaste mån i företag som följer vedertagna koder 
såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag och i företag som 
följer en standard för hållbarhetsredovisning.

Kort om Skandia Fonder
Skandia Fonder är ett helägt dotterbolag 
i Skandiakoncernen. Bolaget bildades den 
10 februari 1988 och har cirka 70 miljarder 
kronor i förvaltat kapital. Fondbolaget arbe-
tar med externa förvaltare, som utvärderas 
kontinuerligt i samarbete med Skandias 
fondanalytiker.

Samtliga fonder går att köpa inom Skandia 
samt via Avanza, Nordnet, MFEX, SEB m.fl.

Fonder markerade med  finns i Pensions-
myndighetens system.

Besök gärna www.skandia.se/fonder för mer 
information om vårt fondutbud.
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