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.

Atlant Stability

ANDELSKLASS A

ISIN: SE0002623553

ATLANT FONDER är ett fristående fondbolag

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Atlant Stability är en aktivt förvaltad räntefond med
huvudsaklig inriktning mot företagsobligationer utgivna av
företag med hög kreditvärdighet (investment grade).
Fonden får även investera i företagsobligationer med låg
kreditvärdighet (high yield) och i företag som saknar
kreditrating. Fonden kan, som ett led i placeringsinriktningen, använda derivatinstrument i syfte att göra
fondens placeringsverksamhet mer kostnadseffektiv,
förstärka riskkontrollen av fondens tillgångar, öka eller
minska risken i fondförmögenheten samt att tillvarata
marknadens förväntade kursrörelser för att öka tillväxten
av fondens värde.

svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att
uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar
till en risk som i genomsnitt över tid motsvarar risken för
den nordiska kreditmarknaden.

Fonden eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa
en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den

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

Fonden har även som målsättning att skapa positiv
avkastning minst åtta av tio kalendermånader, och endast
i undantagsfall gå ner med mer än 1 procent under en
enskild kalendermånad.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
vardagar.

RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL
på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats
de senaste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 3 vilket motsvarar låg risk
för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan
med tiden flytta sig, både till höger och vänster,

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).

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 investering eller utbetalning.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0,60 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
0,52 %

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens
potentiella avkastning.
Den årliga avgiften visar hur mycket du betalt för
förvaltning, administration, marknadsföring och andra
kostnader för fonden. I den årliga avgiften ingår inte
rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage).
Avgiften avser kalenderåret 2020 och kan variera något
från år till år.
Prestationsbaserad avgift avser kalenderåret 2020. Den
utgår med 20 procent av den avkastning som överstiger
jämförelseräntan SSVX 90 dagar.

TIDIGARE RESULTAT
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för
årlig avgift och prestationsbaserad 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 2008. Första hela året var 2009.

PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Atlant Stability framgår av
informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och
halvårsrapport. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

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

Hemsida: www.atlantfonder.se

För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande hänvisas till hemsidan.

Telefonnummer: 046-39 39 69
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Revisor: Nilla Rocknö, Grant Thornton Sweden AB
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen
och publiceras på vår hemsida.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på
hemsidan och kan, på begäran, även erhållas kostnadsfritt
i en papperskopia.
Atlant 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 15 oktober 2021.

