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.
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MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning och karaktär: Fonden är en modellbaserad global aktiefond som placerar i aktier i företag inom olika
branscher. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där algoritmisk analys och optimering är
viktiga delar i strategin. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade
i förhållande till övriga bolag. Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex
Placeringsinriktning: Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Minst 90 procent av Fondens värde ska placeras i aktier och
aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i fondandelar.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar.
Jämförelseindex: MSCI World Net.
Utdelning: Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i Fonden.
Den här fonden tillhör kategori 4 vilket betyder en medelrisk
för både upp- och nedgångar. Fonden kan med tiden flytta
både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att
indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för
framtida risk/avkastning. I och med att fonden är nystartad
är indikatorplaceringen estimerad utifrån en tänkt
placeringsallokering enligt fondens investeringsmodell.
Fondens målsättning är att i alla situationer ha en
välbalanserad risknivå. Fondens värde kan variera kraftigt på
grund av dess sammansättning, den marknad om fonden är
exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren
använder sig av. Sparande i aktier innebär risk för stora
kurssvängningar (marknadsrisk). Fonden kan komma, från
en tid till annan, att placera i räntebärande värdepapper vilket

innebär en ränterisk.
Risker som inte visas i indikatorn: Nedan risker är viktiga
men återspeglas inte i riskindikatorn.
Motpartsrisk - Insolvens hos Fondens motparter kan leda
till ekonomisk förlust.
Operativ risk - Förlust på grund av exempelvis
systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av
externa händelser.
Likviditetsrisk - Att en position inte kan avvecklas till en
rimlig tid och pris.
Ovan nämnda riskfaktorer är inte uttömmande. Andra
faktorer kan påverka prissättningen av fondens
underliggande värdepapper och därmed fonden.
Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet
och noggrant för att säkerställa att lagar, föreskrifter och
fondbestämmelser efterföljs. De pengar som placeras i
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
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AVGIFTER
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 behållningen betalas ut.

Avgifterna används till att betala Fondbolagets
driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och
distribution. Dessa minskar Fondens potentiella avkastning.
Fonden är startades under 2020 och årlig avgift utgår från
fondens fondbestämmelser.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,59 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
GlobeCap 100 klass A startades i mars 2020 och det finns inget tidigare resultat att redovisa. Fondandelsvärdet offentliggörs
dagligen fondplattformen Morningstar www.morningstar.se och kan även erhållas via fondbolagets ombud eller
förvaringsinstitutet.

PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som kostnadsfritt finns att
hämta på Fondbolagets hemsida. Hel‐ och halvårsrapporter kan även beställas kostnadsfritt från Fondbolaget. Alfakraft
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
Hemsida: www.alfakraft.se
Telefonnummer: + 46 8 545 188 80
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ)
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas officiellt
dagligen och publiceras på Fondbolagets hemsida.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den
2021-01-20.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till:
www.alfakraft.se.
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