
 

 

Basfakta för investerare 
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan 
fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

HI Numen Credit Fund, SEK D-andelar (”Fonden”) 

en delfond i Hedge Invest International Funds Plc (”Bolaget”), ISIN: IE00BYPB0389 

Mål och placeringsinriktning 

Fondens mål är att skapa en positiv avkastning för investerarna oavsett 
marknadens rörelser. 

För att uppnå detta mål tillämpar fonden olika risk-
/avkastningsbaserade investeringsstrategier med en lämplig 
handelsmetod. Dessa strategier omfattar sådana som går ut på att 
hitta avvikelser mellan marknadsvärde och verkligt värde på 
värdepapper eller mellan värdet på olika typer av värdepapper från 
samma emittent, eller strategier som baseras på fundamental analys 
av en marknad, bransch eller ett geografiskt område, makrotrender på 
kreditmarknader och finansiella derivatinstrument (avtal mellan två 
eller flera parter vars värde beror på hur värdet på den underliggande 
tillgången stiger eller faller).  

Fonden investerar främst i noterade kreditinstrument, inklusive (men 
inte begränsat till) företags- och/eller statsobligationer med fast eller 
rörlig ränta, skuldebrev och obligationer, överlåtbara lån och 
vinstandelslån och lån mot säkerhet (inklusive låne-, skuld- och 
inteckningsbaserade obligationer). Kreditinstrumenten som fonden 
investerar i kan ha alla kreditbetyg eller sakna kreditbetyg och kan vara 
emitterade av enheter i alla jurisdiktioner i världen, inklusive 
tillväxtmarknader. 

Dessutom kan fonden från tid till annan investera i eller exponeras mot 
finansiella derivatinstrument (avtal mellan två eller flera parter vars 
värde beror på hur värdet på den underliggande tillgången stiger eller 
faller), andra instrument som aktier (t.ex. andelar eller preferensaktier) 
eller valutor för att dra fördel av marknadsförhållandena. 

Fonden kan ta långa positioner (köpa och inneha ett värdepapper för 
att dra fördel av värdetillväxten på lång sikt) eller använda finansiella 
derivatinstrument för att ta korta positioner (exponering mot ett 
värdepapper för att dra fördel av dess fallande värde) med avseende 
på instrumenten den investerar i.  

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument i syfte att förvalta 
portföljen på ett effektivt sätt, bidra till riskhanteringen och i 
investeringssyfte. Fonden kan tillfälligt utnyttja en hävstångseffekt 
genom investering i finansiella derivatinstrument.  
Hävstångseffekten kan leda till vinster eller förluster som är större 
än beloppet som betalades för derivatinstrumentet. 

Eventuell inkomst minus utgifter kommer inte att delas ut till 
investerare utan kommer att ackumuleras i substansvärde per aktie. 

Investerare kan lösa in aktier varje fredag då bankerna i Dublin och 
London är öppna för handel (en ”Bankdag”) samt, om dagen inte är 
en bankdag, föregående bankdag. 

Portföljens transaktionskostnader har troligtvis en betydande effekt 
på avkastningen på din investering på grund av fondens 
investeringsstrategi. Kostnaderna betalas från fondens tillgångar 
utöver de kostnader som anges i avsnittet Avgifter nedan. 

Du hittar fullständig information om investeringsmål och -inriktning i 
avsnittet ”Investment Objectives and Policies” i bilagan till fonden. 

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare 
som planerar att ta ut sina pengar inom 12 månader. 

Risk-/avkastningsprofil 
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Fonden har kategori 3 baserat på den takt som värdet på fonden 
och den hypotetiska representativa portföljen har rört sig uppåt 
och nedåt under de 5 senaste åren. 

Riskindikatorn är beräknad utifrån delvis simulerade data och är 

inte tillförlitlig som indikation på fondens framtida riskprofil. Den 

angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att 

förändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att 

investeringen är riskfri. 

I sin strävan att nå sitt mål exponeras fonden mot risker, inklusive: 

Kreditrisk: Investering i krediter innebär en viss risk i samband med 
variationer i beloppet och tidpunkten då kapitalbeloppet och 
räntan tas emot. 

Koncentrationsrisk: Fondens tillgångar kan ibland koncentreras 

till vissa branscher och/eller emittenter, i enlighet med 

centralbankens krav, vilket kan exponera fonden mot större 

variationer i substansvärdet än en bred investering. 

Valutarisk: Växelkursvariationer kan minska eller öka värdet på 

tillgångar i fonden som inte är denominerade i euro eller påverka 

andelsklasser som inte är denominerade i euro. Det kan inte 

garanteras att valutasäkring kan minska sådana effekter. 

Motpartsrisk: En part som fonden anlitar för investeringar kan 

misslyckas att uppfylla sina åtaganden eller bli insolvent, vilket 

kan leda till förluster för fonden. 

Användning av finansiella derivatinstrument och hävstång: 
Värdet på vissa finansiella derivatinstrument kan förändras 
snabbt och vissa finansiella derivatinstrument kan medföra en 
hävstångseffekt, vilket kan leda till att fonden förlorar ett större 
belopp på detta finansiella derivatinstrument än den 
ursprungligen investerade. 

Du hittar mer information om riskerna i avsnittet ”Risk Factors” i 
bolagets prospekt. 
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Avgifter  

Avgifterna som investerarna betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och 
distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. 
 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter 
investeringstillfället 

Teckningsavgift 3 %  

Inlösenavgift 3 %  

Detta är maximibeloppet som kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut 

Avgifter som debiteras fonden under ett år 

Årlig avgift 2,25 % 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter 

Bytesavgift 1 % 

Resultatrelaterad 
avgift 

20 % av beloppet med vilket fondens 
substansvärde överstiger det föregående 
högsta substansvärdet som fonden har 
uppnått (”Högvattenmärket”) i slutet av 
varje kvartal (”Resultatperiod”). Om fonden 
inte har överstigit högvattenmärket under 
resultatperioden tas ingen 
resultatrelaterad avgift ut. 

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. 
De avgifter som anges kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska 
rådgivare eller distributör har mer information om detta. 
 

Eftersom andelsklassen inte har lanserats än är årlig avgiftten 
som visas en beräkning av de avgifter som kommer att appliceras 
på aktierna baserad på den förväntade totalavgiften som tas ut 
från fonden under det första året på börsen. Denna siffra kan 
variera från ett år till ett annat. Företagets årsrapport för 
respektive räkenskapsår innehåller uppgifter om exakt vilka 
avgifter som har tagits ut. Den omfattar inte: 

• Resultatrelaterade avgifter 

• Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller en 
tecknings- eller inlösenavgift som betalas av fonden vid köp 
eller försäljning av andelar i underliggande fondföretag.  
 

Vid byte mellan andelsklasser eller delfonder i bolaget kan en 
avgift på upp till 1 % av beloppet debiteras. 

Du hittar mer information om avgifterna i bolagets prospekt 
och i bilagan till fonden, som går att få från www.hedgeinvest.it 
eller från J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited 
(”Administratören”). 

Tidigare resultat 

Det saknas för närvarande information som kan ge en användbar bild av tidigare resultat eftersom klassen ännu inte har sålt andelar 
under ett helt kalenderår. 

 

Praktisk information 

• Bolaget har utsett J.P. Morgan Bank (Ireland) plc till förvaringsinstitut. 

• Mer information om fonden (inklusive prospektet och den senaste årsredovisningen som sammanställts för bolaget samt bilagan 
för fonden i prospektet) samt information om andra andelsklasser i fonden och bolagets delfonder finns på engelska och kan 
erhållas kostnadsfritt från www.hedgeinvest.it samt från administratören. De senaste andelskurserna kan erhållas från 
administratören under normal arbetstid. 

• Fonden är en delfond i bolaget och är ett fondföretag av öppen typ med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att 
varje delfonds tillgångar är separerade enligt lag och inte kan användas för att betala skulder för en annan av bolagets delfonder. 

• De nuvarande andelarna kan bytas ut mot andelar i andra andelsklasser i fonden eller i en annan delfond i bolaget enligt styrelsens 
gottfinnande i enlighet med avsnittet ”Switching Between Funds” i bolagets prospekt.  

• Bolaget har i skattehänseende sitt säte i Irland. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation. Kontakta din 
investerings- eller skatterådgivare för information om din egen skatteplikt. 

• Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta 
delarna av fondföretagets prospekt. 

• Uppgifter om bolagets ersättningspolicy, inklusive alla nödvändiga element, finns på www.hedgeinvest.it och en papperskopia är 
tillgänglig kostnadsfritt på begäran. 

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2018. 

 


