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
Indecap Guide 2 är en värdepappersfond enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars långsiktiga placeringsinriktning är att vara exponerad cirka 50 procent mot
den svenska aktiemarknaden, 30 procent mot den globala
aktiemarknaden och 20 procent mot tillväxtmarknader.
Genom att placera i aktier och andra fonder samt få
exponering mot andra fonder genom placeringar i
derivat, med olika förvaltningsstilar som placerar i olika
tillgångsslag på olika geografiska marknader, blir fonden
något mindre känslig för oförutsedda händelser på aktiemarknaden.
Målsättningen är att genom investeringar i aktier, aktiefonder samt derivat med aktieexponering och aktiv
förvaltning av dessa- med tanke på såväl uppnådda
resultat som inriktning och framtida möjligheter- erbjuda
en placering med chans till långsiktigt konkurrenskraftig
avkastning.

För att öka avkastningsmöjligheterna och risken kan
fonden använda hävstång. Hävstång innebär att fondens
exponering är större än vad som följer det tillskjutna
kapitalet.
Fonden lämnar ej utdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
vardagar.
Fonden riktar sig till dig som tror på aktiv förvaltning
och vill ta del av utvecklingen på svenska-, globala- och
tillväxtmarknadsaktier.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Vår utgångspunkt är att bolag som väger in både
möjligheter och risker från ett hållbarhetsperspektiv har
bäst chans till en långsiktigt god avkastning. Läs mer
om detta arbete i respektive fonds hållbarhetsrelaterade
upplysningar som du hittar på vår hemsida.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
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Riskindikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori
6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 betyder inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden flytta både till höger och till
vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för framtida risk/
avkastning. Fonden placerar i värdepapper som kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög
avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i
fonden.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift
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Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

Presentationsbaserade avgiften grundas på faktiska utgifter från föregående år. Den prestationsbaserade avgiften
beräknas utifrån det mervärde som skapas, d.v.s avkastning utöver index efter samtliga kostnader i fonden.

1,35%

Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera
från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift,
depåavgif samt transaktionsavgifter.
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TIDIGARE RESULTAT
Fondandelsklass B startade 2018-06-01.
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PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Indecap Guide Q30 framgår
av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och heloch halvårsrapporten.

Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas
till fondbestämmelserna, se hemsidan. Indecap Fonder
AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas
dagligen och publiceras i dagstidningar samt
månatligen på hemsidan.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering:

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

www.indecapfonder.se
08-409 454 00
Swedbank AB (publ)
Securities
105 30 Stockholm

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2021.

