
 Fondutbud 
i Skandia Link
 För avtalspension FTP från 2012  



Välj hur dina pengar ska placeras
Den första premien som betalas in från din arbetsgivare 
till din fondförsäkring kommer att placeras i Skandia 
SMART Balanserad – en blandfond med medelhög risk 
som placerar i både aktier och räntebärande papper. Du 
kan när som helst byta fond och du kan välja att  fördela 
pengarna på upp till tio fonder ur det sortiment som 
fi nns för avtalsområde FTP.

När du bestämt vilka fonder du vill placera i meddelar 
du oss dina önske mål via skandia.se. Du kan ändra ditt 
fondval hur ofta du vill utan att det kostar dig något 
extra.

Urvalsprocess
Skandia Link gör det enkelt för dig att välja fonder. I vårt 
erbjudande för FTP har vi samlat ett urval av fonder. 
När vi väljer fonder till vårt fondsortiment arbetar vi 
efter en noggrann urvalsprocess där bara de förval-
tare som lever upp till våra högt ställda krav väljs ut. 
Skandia  Fonder är inget undantag. Vi startar fonden och 
administrerar den, men låter sedan en extern förvaltare 
förvalta fonden (t.ex. DNB Asset Management, Goldman 
Sachs, Wellington, Lazard). 

Urvalsprocessen pågår ständigt och vi byter ut de för-
valtare som inte håller måttet. Med hjälp av vår kunskap 
och erfarenhet har du alltid tillgång till fonder av högsta 
kvalitet. Nedan ser du de faktorer som avgör vårt val av 
förvaltare. Vi kallar vår utvärderingsmodell för 4P efter 
de fyra viktigaste kriterierna:
• Placeringsfi losofi 
• Process
• Personer
• Prestation

De fonder som är märkta med kvalitetsstämpel är 
ut värderade enligt 4P-processen.

Fonder i sortimentet 
Aktuella kurser hittar du på skandia.se där du också 
hittar utförlig information om våra fonder.

Observera att för just den här försäkringen har du inte 
tillgång till hela Skandia Links fondutbud. Anledningen 
är att kollektivavtalsparterna har bestämt att utbudet 
ska begränsas till ett visst antal fonder i ett visst antal 
branscher. Den maximala fondförsäkringsavgift som 
parterna beslutat begränsar också utbudet av de fonder 
du kan välja bland.

Välkommen 
till Skandia Link

Du har valt fondförsäkring i Skandia Link för din avtalspension FTP. 
Du kan enkelt genomföra ett antal tjänster via internet. Alla våra 
tjänster är helt kostnadsfria och vi uppdaterar informationen dagligen 
så att du kan följa utvecklingen i de fonder du har valt. Om du undrar 
över något är du alltid välkommen att höra av dig till kundservice 
på 0771-55 55 00.



Förvaltningsavgifterna ovan gäller för närvarande. Dessa kan komma att ändras i framtiden. 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 en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i fonder bör betraktas som en långsiktig placering. Komplett information 
om fonderna hittar du i respektive faktablad och informationsbroschyr som fi nns på skandia.se/fonder eller beställs via vår kundservice på telefon 0771-55 55 00.

Fond Förvalt-
ningsavgift

Fond-
nummer

Skandia Europa Exponering
En europeisk aktiefond som försöker efterlikna 
samman sättningen och avkastningen på sitt jämförelse-
index MSCI Europe Net. Fonden förvaltas av Skandia 
Investment Management.

0,4 % 1016
  
✔

Skandia Asien
En asiatisk aktiefond som förvaltas av Wellington 
Asset Management.

0,9 % 1002
  
✔

Skandia Japan
En japansk aktiefond som förvaltas av Skandia 
Investment Management.

0,6 % 1004
  
✔

Tillväxtmarknader

Skandia Tillväxtmarknad
Fonden placerar i globala aktier i tillväxt- och 
utvecklingsekonomier. Fonden förvaltas av Lazard 
Asset Management.

1,1 % 1048
  
✔

Långa räntefonder

Skandia Kapitalmarknad
Fonden investerar främst i svenska obligationer. 
Fondens genomsnittliga löptid ska överstiga ett år. 
Fonden förvaltas av Skandia Investment Management.

0,3 % 1009
  
✔

Skandia Realräntefond
Fonden investerar främst i svenska realränte-
obligationer – obligationer som ger en fast avkastning 
utöver infl ationen. Fondens genomsnittliga löptid 
ska överstiga fem år. Fonden förvaltas av Skandia 
Investment Management.

0,3 % 1017
  
✔

Korta räntefonder

Skandia Penningmarknad
Fonden investerar främst i svenska räntebärande 
värdepapper med kort löptid. Fondens genom snittliga 
löptid ska understiga ett år. Fonden förvaltas av Skandia 
Investment Management.

0,2 % 1010
  
✔

Hedgefonder

Norron Target
Fonden är en hedgefond som investerar i stora nordiska 
börs bolag. Förvaltarna bedömer löpande aktie- och 
räntemarknadens aktuella avkastningsmöjligheter och 
risker och anpassar portföljen därefter. 

0,8 %* 2551
     

Övriga fonder

Skandia SMART Försiktig
Fonden investerar brett i svenska korta och långa 
räntebärande värdepapper respektive svenska och 
globala aktier, med 80/20-fördelning som normalläge 
och möjlighet att aktivt variera andelarna. Fonden 
förvaltas av Skandia Investment Management.

0,4 % 1022
  
✔

Skandia Idéer för livet
En nordisk aktiefond som förvaltas av Skandia Fonder. 
Investeringarna görs med hänsyn till etiska och miljö-
mässiga aspekter. Upp till 2 procent av fondens värde 
utdelas årligen till Stiftelsen Idéer för Livet som stöder 
arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella 
organisationer, skolan, föreningar och kommuner. 

0,5 % 1018
  
✔

Skandia Cancerfonden
En svensk aktiefond som förvaltas av DNB Asset 
Management. Fonden avstår investeringar i företag 
vars verksamhet strider mot Cancerfondens 
riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde 
Cancerfonden, Riksföreningen mot Cancer.

0,6 % 1024
  
✔

Skandia Världsnaturfonden
En svensk aktiefond som förvaltas av DNB Asset 
Management. Fonden avstår investeringar i företag 
vars verksamhet strider mot Världsnaturfonden WWF:s 
riktlinjer. Årligen tillfaller 2 procent av fondens värde 
Världsnaturfonden WWF.

0,6 % 1033
  
✔

Fond Förvalt-
ningsavgift

Fond-
nummer

Instegsfond

Skandia SMART Balanserad
Fonden investerar brett i svenska och globala aktier 
respektive svenska korta och långa räntebärande 
placeringar med 50/50-fördelning som normalläge 
och möjlighet att aktivt variera andelarna. Fonden 
förvaltas av Skandia Investment Management.

0,4 % 1011
  
✔

Svenska aktiefonder

Skandia Sverige
En svensk aktiefond som förvaltas av DNB Asset 
Management.

0,6 % 1005
  
✔

Skandia Sverige Exponering
Skandia Sverige Exponering förvaltas passivt och strävar 
efter att efterbilda sammansättningen och avkastningen 
på sitt jämförelseindex, det viktbegränsade OMX 
Stockholm Benchmark. Fonden förvaltas av Skandia 
Investment Management.

0,4 % 1045
  
✔

Skandia Småbolag Sverige
En svensk aktiefond med inriktning mot mindre 
och medelstora bolag som förvaltas av DNB Asset 
Management.

0,6 % 1025
  
✔

Aktefonder – Sverige hävstång

Alfred Berg Bull
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning 
som motsvarar cirka 150 procent av den dagliga 
förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 
GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 
procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent 
och om Indexet sjunker 1 procent så sjunker fondens 
värde med cirka 1,5 procent. Fonden kan liknas vid en 
indexfond med en  hävstångseff ekt.

0,8 % 2006
  
✔

Alfred Berg Bear
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning 
som motsvarar cirka 90 procent av den dagliga 
motsatta förändringen av det svenska indexet OMX 
Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om 
Indexet stiger 1 procent så minskar fondens värde med 
cirka 0,9 procent och om indexet sjunker 1 procent så 
stiger fondens värde med cirka 0,9 procent.

0,8 % 2007
  
✔

Global/Region

Skandia Världen
En global aktiefond som förvaltas av Lazard Asset 
Management.

0,6 % 1013
  
✔

Skandia Global Exponering
Fonden förvaltas passivt och strävar efter att efter -
likna sitt jämförelseindex MSCI World Net. Förvaltas 
av Skandia Investment Management.

0,4 % 1049
  
✔

Skandia SMART Off ensiv
Fonden investerar brett i svenska och globala aktier 
med 50/50 som utgångsläge samt möjlighet att 
övervikta endera delen eller placera en mindre del i 
räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas av 
Skandia Investment Management.

0,6 % 1020
  
✔

Skandia USA
En amerikansk aktiefond som förvaltas av Goldman 
Sachs  Asset Management.

0,6 % 1007
  
✔

Skandia Nordamerika Exponering
Skandia Nordamerika Exponering förvaltas passivt 
och strävar efter att efterbilda sammansättningen 
och avkastningen på sitt jämförelseindex MSCI North 
America Net. Fonden förvaltas av Skandia Investment 
Management.

0,4 % 1047
  
✔

* En rörlig förvaltningsavgift används. Mer information fi nns i fondens faktablad på skandia.se.

Fonden är utvärderad och utvald av Skandia Link.

Hållbarhetsprofi len gör det möjligt att få information om och hur fonder tillämpar 
hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

✔
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