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.

Granit Trend 50
ISIN-kod: SE0005189511
Fonden förvaltas av Granit Fonder AB

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fondens mål är att skapa en långsiktigt stabil avkastning genom att snabbt identifiera ändringar i trender på aktie- och
räntemarknader och att hitta fonder som väl fångar trenden. Fonden placerar främst i andra fonder men använder derivat
som komplement i förvaltningen. Fonden identifierar trender på aktie- och räntemarknaden med hjälp av egen
analysmetod.
Fonden kan vid vissa tider använda sig av hävstång, vilket innebär att fonden då går upp resp. ner snabbare än
motsvarande aktiemarknader. 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- OCH AVKASTNINGSPROFIL

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden
startades i maj 2013 baseras indikatorn delvis på fondens faktiska utveckling sedan fondens start och delvis på
simulering av tillgångarnas utveckling enligt fondens regelverk. Beräkning är gjord för perioden 26 juni 2009 till 30
juni 2014.
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. Skalan
bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Fonden placerar från tid till annan i tillgångsslag med relativt hög risk såsom aktieindex och råvaruindex som generellt
kännetecknas av ganska hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Dock är den förväntade risken lägre än vid
investering i enskilda aktier och råvaror.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte alla risker.
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FONDENS AVGIFTER
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift

0%

Uttagsavgift

0%

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

2,72 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.
Insättning och uttagsavgiften avser maximala avgifter.
Uppgifter om gällande avgift kan fås från din
återförsäljare eller via fondbolagets hemsida om du
investerar direkt via fondbolaget. I den årliga avgiften
ingår avgifter i underliggande fonder med 0,72 %,
baserat på beräkningar för 2015. Den kan variera från
år till år. Ytterligare information om avgifter finns i
fondens Informationsbroschyr som kan hittas på
www.granitfonder.se

Ingen

HISTORISK AVKASTNING
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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 den 24 maj 2013.
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PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.granitfonder.se
Telefonnummer: 08-588 927 80
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
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 9 maj 2016.
Ytterligare information om Granit Trend 50 framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande 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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