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.

Basfonden, andelsklass A
ISIN-kod: SE0004546588
Fonden förvaltas av Granit Fonder AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fondens målsättning är att över tid skapa en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex som är 50 procent OMRX
T-Bond och 50 procent MSCI World. Då fonden växlar mellan tillgångsslag som led i sin strategi kan avvikelserna från
jämförelseindex vara stora på kort sikt.
Basfonden är en värdepappersfond som söker avkastning i positiva trender genom en egenutvecklad modell.
Exponeringen sker via breda index mot utvalda tillgångar så som olika aktieindex, obligationer, ränteindex, råvaror samt
likvida medel.
Fondens medel placeras i skuldförbindelser från kommun, stat och företag av investment grade enligt Standard & Poor’s
eller Moody’s eller någon av de svenska bankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbankens rating. Fonden har ingen
särskild geografisk inriktning.
Fonden får placera i derivat som ett led i placeringsinriktningen.
Fonden lämnar ingen utdelning.
Teckning och inlösen av fondandelar kan lämnas varje vardag före kl 15.00.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder måttlig risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Då fonden
är nystartad men bedöms tillhör kategori 4 vilket är en medelhög risk.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte
kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk), risker kopplade till fondbolagets operativa verksamhet
såsom mänskliga fel, systemfel och legala risker (operativ risk), risker för att emittenter eller motparter kan komma att
ställa in sina betalningar (motparts- och kreditrisk) samt risker relaterade till bolagets strategier för att skapa hävstång i
fonden (påverkan av finansiell teknik).
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FONDENS AVGIFTER
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift

0%

Uttagsavgift

0%

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.
Insättnings- och uttagsavgiften avser maximala
avgifter. Uppgifter om gällande avgift kan fås från din
återförsäljare eller via fondbolagets hemsida om du
investerar direkt via fondbolaget.
Årlig avgift avser kalenderåret 2016. Den kan
variera från år till år.
Ytterligare information om avgifter finns i fondens
Informationsbroschyr som kan hittas på
www.granitfonder.se

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

2,50 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift*

0%

* Beräkning: 20% per år av fondens avkastning över jämförelseindex,
[50 % MSCI World 50 % OMRX T-Bond], för dessa avgifter.
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Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag
för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i
svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i
fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Fonden startades juni 2012.
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PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.granitfonder.se
Telefonnummer: 08-588 927 80
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ), Huvudsaklig verksamhet: Bankrörelse
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på nätet.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 februari 2017.
Ytterligare information om Basfonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande, samt information om bolagets ersättningspolicy, hänvisas till: www.granitfonder.se Granit Fonder
AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående
i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr
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