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 en investerare att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med denna. Investeraren rekommenderas att läsa den som underlag för att fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
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MÅL OCH
PLACERINGSINRIKTNING
Fonden är en specialfond vars medel placeras i
börshandlade produkter med exponering mot
aktie-,
ränte-,
valutaoch/eller
råvarumarknaden i totalt åtta olika strategier
med låg korrelation till varandra och som
bygger på olika analysmetoder. Fondens mål är
att generera ett konkurrenskraftigt resultat
jämfört med liknande aktörer på marknaden
med låg korrelation till aktiemarknaden.
Fondens medel får placeras i tillgångsslagen
överlåtbara
värdepapper,
fondandelar,
penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument samt på konto hos
kreditinstitut. Finansinspektionen har tillåtit
undantag från placeringsbestämmelserna som
anges i 5 kap. lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.
Fonden använder derivatinstrument (inklusive
OTC-derivat)
som
ett
led
i
placeringsinriktningen.
Med
hjälp
av
derivatinstrument kan fonden skapa en så
kallad hävstångseffekt. Fonden utnyttjar
blankning. Fondens medel får investeras i
obligationer och andra skuldförbindelser
emitterade av företag, stater, kommuner,
statliga eller kommunala myndigheter eller av
något mellanstatligt organ.
Fonden lämnar ingen utdelning. Teckning och
inlösen av andelar sker månadsvis genom
förvaltaren. Minsta insättning i fonden är som
huvudregel 10 000 000 kr. Fonden lämpar sig
främst för investerare som önskar en bred
exponering mot den totala globala ekonomin
genom alla tillgångsklasser. En investerare i
fonden bör ha en placeringshorisont på minst
fem år.
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Fonden är ny dvs. ingen
tillgänglig historik finns.
Fonden tillhör kategori 5 enligt fondens
målsättning eftersom den prognostiserade
standardavvikelsen (volatiliteten) förväntas
uppgå till 7-10 procent.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden komma att förändras.
Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida riskeller avkastningsnivå. I och med att fonden är
nystartad är beräkningar gjorda enligt fondens
jämförelseindex. I takt med att fondens verkliga
månadsavkastningar blir kända ersätter dessa
de historiska siffrorna.
Att köpa andelar i en fond är alltid förenat med
risk. Med risk i placeringssammanhang avses
osäker avkastning. Aktier och råvaror är
generellt sett förknippade med en högre risk än
obligationer och valutor.
Risk och möjlighet till högre avkastning är
normalt sett kopplade till varandra och
investeraren behöver ta någon form av risk för
att kunna få ersättning i form av högre
avkastning.
Fonden har åtta olika oberoende strategier med
låg inbördes korrelation som kombineras till en
enda portfölj.
Strategierna har olika tidshorisonter, från
väldigt kortsiktigt (minuter) till väldigt
långsiktigt (år). De är även diversifierade över
många tillgångsslag och skiljer sig i
angreppssätt där en del är baserade på
fundamental analys och andra är baserade på
ren teknisk analys.
Denna konstruktion avser att medföra en lägre
risk än andra multistrategifonder och fonder
baserade på enstaka strategier.

Följande risker bedöms som viktiga men
återspeglas nödvändigtvis inte i riskindikatorn:
Likviditetsrisker: kan vara att underliggande
fonders positioner inte kan avyttras till ett
rimligt pris beroende på otillräcklig likviditet i
underliggande marknad.
Motpartsrisker och kreditrisker; uppstår om en
motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot
fonden.
Operativa risker: är främst kopplade till
förvaltarens operativa verksamhet.
Derivatrisker: fonden har möjlighet att använda
derivatinstrument vars värde beror på värdet av
underliggande tillgångar. Små prisförändringar
i dessa kan resultera i stora prisförändringar i
derivatinstrumentet.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter
du investerat
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

1%

Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift*

20%

Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av
fonden samt kostnader för marknadsföring.
Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
Angiven årlig avgift är en uppskattning för
2021. Fonden är nystartad och faktisk avgift
kan komma att överstiga förväntad avgift.
Andelsägare uppmärksammas på att fonden
belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av
de fonder i vilka fonden investerar.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser eller
på www.antiloophedge.com.
*Beräkning: 20% per år av den del av total avkastningen som överstiger en avkastningströskel, se närmare i fondens
informationsbroschyr och fondbestämmelser. Den prestationsbaserade avgiften betalas ut i efterskott.

TIDIGARE RESULTAT
Fonden är nystartad och det finns inget tidigare resultat att redovisa.

PRAKTISK INFORMATION
Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:
Fondandelsvärde:
Investeringsbelopp:
Skatt:
Auktorisation:
Publicering:

www.antiloophedge.com
+46 (0) 8 120 40 140
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Fondandelsvärdet offentliggörs på förvaltarens hemsida och kan även
erhållas via förvaltarens ombud eller förvaringsinstitut.
Minsta insättning är 10 000 000 kronor.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en
inverkan på investerarens skattesituation.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 13 oktober 2021.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna, fondens årsberättelse samt
halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

