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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Denna specialfond förvaltas av Crescit Asset Management AB
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MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fondens mål är att ge sina andelsägare en
aktielik avkastning med tryggheten av ett
kapitalskydd och att utbytet mellan avkastning
och risk – den riskjusterade avkastningen –
ska vara bättre än MSCI World Index.

Teckning av fondandelar kan ske vid den
tidpunkt förvaltaren anvisar och därefter sista
dagen i varje månad (teckningsdagen) och
med sådant högsta belopp som förvaltaren
anger.

För att uppnå detta mål kommer fondförmögenheten att placeras dels i säkerställda
obligationer utgivna av stater och kassa
(”Passiv del”) samt dels placeras i Total return
swap och andra finansiella derivatinstrument
(”Aktiv del”).

Andelsägaren kan begära inlösen av
fondandelar den sista dagen i varje månad.
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Risk/avkastningsindikatorn bygger på historiska data som inte
är en garanti för framtida risk/avkastning.
Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder
en medel risk för förändringar i andelsvärdet i
fonden. Kategori 1 innebär inte att fonden är
riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till
höger och vänster på skalan.
Beräkningar är gjorda enligt Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndighetens
(European Securities and Markets Authority,
ESMA) rekommendationer. Fonden startade
april 2019 varpå en femårig historik ej finns
tillgänglig. I takt med att fondens
månadsavkastningar blir kända tas dessa i
beaktning.

Fonden placerar i finansiella instrument utan
geografisk avgränsning och utan avgränsning
mot särskild bransch. Allokeringen mellan
tillgångsslagen varierar över tiden. Fonden ska
vid var tid tillämpa principen om riskspridning.
Indikatorn speglar framförallt upp- och
nedgångar i de finansiella instrument fonden
placerat i. Indikatorn i fondens faktablad
speglar de viktigaste riskerna i fonden, men
inte följande risker:
Motpartsrisker: uppstår om en motpart inte
fullgör sina skyldigheter gentemot fonden,
exempelvis genom att inte betala en fastställd
summa eller inte leverera värdepapper enligt
överenskommelse.
Likviditetsrisker: uppstår om en del av
fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss
tidpunkt eller till ett rimligt pris.
Operativa risker: är risk för förlust på grund
av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av
den mänskliga faktorn eller av externa
händelser.
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
investerar
Insättningsavgift

0.00%

Uttagsavgift

0.00 %

Årlig avgift avser avgift för 2021.

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
medel innan de investeras (insättningsavgift) eller
innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).
Uppgifter om gällande insättnings- och uttagsavgift
finner du i informationsbroschyren.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

Avgifterna omfattar fondbolagets förvaltning av
fonden samt kostnader för förvaring, tillsyn och
revisorer. Dessa minskar fondens potentiella
avkastning.

Ytterligare information om avgifter kan hittas i
fondens informationsbroschyr eller på
www.crescit.se.

Andelsklass B: 0.95 %
Andelsklass C: 0.75 %

TIDIGARE RESULTAT

Fonden startade den 3 april 2019. Fondens avkastning är beräknad efter avdrag för avgifter. Värdet för
samtliga månader är beräknade i amerikanska dollar. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
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PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.crescit.se
Telefonnummer: 08-12 13 76 76
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ).
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet
offentliggörs på fondbolagets hemsida och kan
även erhållas via fondbolagets ombud eller
förvaringsinstitutet.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsynen över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare
gäller per den 22 Januari 2021.

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

Ytterligare information om Crescit framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. För information om minsta teckningsbelopp och
månadssparande hänvisas till vår hemsida. Crescit Asset Management AB kan hållas ansvarig endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

