
 
 

 

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. 
 

 
Fond: Penser Yield  
 
Anderlsklass: B 

AIF-förvaltare: FCG Fonder AB 
  
ISIN: SE0012990588

 

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING 
 
Placeringsinriktning: Fondens medel får placeras i 
överlåtbara värdepapper, 
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, 
fondandelar och på konto hos kreditinstitut.   
 
Fonden eftersträvar en stabil avkastning genom en 
ström av kuponger och utdelningar över året från 
överlåtbara värdepapper kombinerat med en 
hedgefondstrategi. Fonden eftersträvar en 
avkastning med låg korrelation mot 
aktiemarknaden. 
 
De överlåtbara värdepapper som fonden placerar i 
kan vara utgivna av emittenter av såväl bättre som 
sämre kreditkvalité, inklusive sådana med en 
kreditrating lägre än motsvarande ”investment 
grade” eller sådana som saknar kreditrating. 
 
Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden 
till exempel kan ha mer koncentrerade innehav till 

enskilda fonder än en traditionell 
värdepappersfond. Information om specifika 
undantag återfinns i fondbestämmelserna. 
 
Målsättning: Fondens målsättning är att över tid 
generera en genomsnittlig avkastning som 
överstiger NOMX Credit SEK Total Return Index. 
 
Andelsklassen lämnar normalt en utdelning om 4 
% - 6 % på årsbasis. Utdelning betalas ut 
kvartalsvis. Se informationsbroschyr för mer 
information. 
 
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt 
ske varannan måndag. 
 
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för 
investerare som planerar att ta ut sina pengar 
inom 5 år.

 

RISK / AVKASTNINGSPROFIL 
 

 
 
Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn 
visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning 
vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på 
hur fondens värde har förändrats de senaste fem 
åren. 
 
Fondens placering: Eftersom fonden inte har fem 
års historik finns inte tillräcklig historik att tillgå. 
Baserat på fondens eftersträvade risknivå enligt 
fondbestämmelserna uppskattas fonden hamna i 
kategori 3 på denna skala. 

 
Riskkategori 3 innebär medelhög risk för upp- och 
nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte 
att fonden är riskfri.  
 
Fonden kan med tiden både flytta till höger och till 
vänster på skalan eftersom indikatorn baseras på 
historiska data. Historisk avkastning är inte en 
garanti för framtida avkastning. 
 
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, 
men inte risken för att, vid extrema förhållanden, 
inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom 
utsatt tid (likviditetsrisk). 
 
 

Lägre risk Högre risk
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Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
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AVGIFTER 
 
Engångsavgifter innan eller efter investering: 

Insättningsavgift n/a 

Uttagsavgift n/a 

 
Avgift som tagits ut ur fonden under året: 

Årlig avgift 0,85 % 

 
Prestationsbaserad avgift 

Årlig avgift 10 % 

 
Årlig avgift visar hur mycket du betalt för 
förvaltning, administration, marknadsföring och 
andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte 

rörliga kostnader för handel med värdepapper 
(courtage). Eftersom fonden lanserades under 
2019 är den årliga avgiften ett estimat. Den kan 
variera något från år till år. 
 
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader 
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa 
minskar fondens potentiella avkastning. 
 
Prestationsbaserad avgift utgår på överavkastning i 
förhållande till NOMX Credit SEK Total Return 
Index. Se informationsbroschyr för räkneexempel. 
  
 

TIDIGARE RESULTAT 
 
Fonden startade år 2019, information om tidigare resultat saknas därmed. 
 

PRAKTISK INFORMATION 
 
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och 
halvårsrapporten. Andelsägare i fonden kan få dessa på begäran från AIF-förvaltaren. AIF-förvaltarens 
ersättningspolicy och information om ägarutövande finns på www.fcgfonder.se och en papperskopia av dessa 
policies kan på begäran fås kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. 
 
AIF-förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av en uppgift som ingår i detta dokument som är 
vilseledande, felaktigt eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 
 
Hemsida och telefonnummer 
http://www.fcgfonder.se, 08-410 75 910 
 
Förvaringsinstitut  
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081 
 
Fondens andelsvärde 
Andelsvärdet beräknas normalt varannan måndag och finns tillgängligt för fondens andelsägare hos AIF-
förvaltaren. 
 
Skatt 
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga 
skattesituation. 
 

AUKTORISATION 
 
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. 
 

PUBLICERING 
 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 september 2019. 
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