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.
Indecap Guide Företagsobligation, andelsklass A

Indecap Fonder AB, org nr 556971-7340

ISIN-kod: SE0001608837

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Indecap Guide Företagsobligation är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och
varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i
fonden. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som
rör fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig
skyldigheter.
Fonden är en aktivt förvaltad obligationsfond. Grunderna i fondens placeringsinriktning är att investera i företagsobligationer
utgivna i Norden.
Fonden kan placera sina medel i: räntefonder, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera
i derivatinstrument.
Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga avkastning
på lång sikt med en god riskspridning.
Fonden lämnar ingen kontantutdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
Fonden riktar sig till dig som vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande. Till
dig som önskar exponering mot företagsobligationer och tror på
aktiv förvaltning.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Riskindikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg till medelhög 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. Likviditetsrisken, d.v.s. risken att
ett värdepapper blir svårvärderat, eller inte kan säljas eller köpas
direkt när det är önskvärt utan att det leder till att priset blir
ofördelaktigt, återspeglas inte helt i indikatorn. Fonden placerar
på företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens
och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera
mer till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. En begränsad likviditet i marknaden kan, i sällsynta fall, innebära att uttag
inte kan ske omedelbart när det begärs. Dessa omständigheter
ställer större krav på hanteringen av kassan så att fonden alltid
har beredskap att möta inlösen och ta tillvara på affärstillfällen
som ligger i andelsägarnas intresse att utnyttja. Fonden ska dessutom ha en lämplig sammansättning av innehav för att även på
detta sätt kunna sprida risken och därigenom hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift

0%
0%

Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera från
år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgif
samt transaktionsavgifter.

0,10%

TIDIGARE RESULTAT
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag
för årlig 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.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Fondandelsklass A startade 2006-01-31. Fonden
ändrade placeringsinriktning 2013-03-01 och bytte
namn från Guide Obligationsfond Sverige.
Fondandelsklass C startade 2014-04-11.
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PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information framgår av informationsbroschyren,
fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten.
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.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn
över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering:

Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:

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

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas
dagligen och publiceras i dagstidningar samt
månatligen på hemsidan.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2022.

