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 det så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
fondens
startdatum
standardavvikelse.

SENSOR SVERIGE SELECT

baserat

på

fondens

Fondens namn: Sensor Sverige Select
Fondens ISIN-kod: SE0002801290
Fondbolagets namn: Sensor Fonder AB, org.nr;
556583-8363
Fondens startår: 2009
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Sensor Sverige Select är en aktivt förvaltad
blandfond som kan ha upp till 100 % i antingen
aktier eller räntebärande värdepapper beroende på
förvaltarens uppfattning om marknadsläget.
Fonden har som målsättning att genom en aktivt
förvaltad portfölj uppnå en värdetillväxt som över
tiden överstiger fondens jämförelseindex, 50 % x
SIXRX + 50 % x OMRX T-bill.
Fondens medel kan investeras i fondpapper,
penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument,
fondandelar samt på konto i kreditinstitut.
Derivatinstrument används i förvaltningen som en
del av placeringsinriktningen. Fonden investerar
enbart på svenska marknader.
Fonden lämnar ingen utdelning.
återinvesteras i fonden.

Alla inkomster

Sensor Sverige Select tillhör kategori 5, vilket
betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar
i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är
riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger
och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn
bygger på historisk data som inte är en garanti för
framtida risk/avkastning.
Sensor Sverige Select investerar i aktier vilket
generellt innebär en hög risk, men också en
möjlighet till hög avkastning. Sensor Sverige Select
är en blandfond som kan variera aktieandelen i
fonden från 0 % till 100 % vilket medför att fondens
risknivå kommer att stiga vid en hög exponering
mot aktiemarknaden samt sjunka vid en låg
exponering mot aktiemarknaden. Till följd av
fondens möjligheter att förändra allokeringen
mellan aktie- och ränteplaceringar kan både risken
och möjligheten till avkastning öka och minska i
förhållande till vad indikatorn fångat upp historiskt.
Fonden använder emellanåt derivatinstrument och
hävstångsprodukter, vilka båda kan höja respektive
sänka risken i fonden. Indikatorn speglar de
viktigaste riskerna i fonden.
AVGIFTER

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig
för investerare som planerar att ta ut sina pengar
tidigare än 3 år.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift

0,00 %

RISK / AVKASTNINGSPROFIL

Uttagsavgift

0,00 %

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

1

2

3

Högre möjlig avkastning

4

5

6

7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i
fonden. Indikatorn beskriver historisk risk från

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av
dina pengar innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

1,25 %

Avgifter sin tagits ut ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift *

0,68 %
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BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Årlig och prestationsbaserad avgift avser kalenderår
2019. De kan variera år från år.
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.
* Beräkning: 20 % dagligen av fondens avkastning
över sitt jämförelseindex 50 % x SIXRX + 50 % x
OMRX T-bill. Avgiften tas ur fonden månadsvis
och beräknas kollektivt. För ytterligare information
om beräkning se fondens informationsbroschyr.
TIDIGARE RESULTAT

Skatt: Den skattelagsstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på
din personliga skattesituation. Kontakta din
rådgivare kring skattefrågor.
Minsta investeringsbelopp mm: För information
om minsta investeringsbelopp och stopptider
hänvisas till:
.
http://www.sensorfonder.se/sv/investera.aspx
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller
per den 28:e januari 2020.
Ersättningspolicy: Samtliga anställda på Sensor
Fonder AB har endast rätt till fast ersättning enligt
sina anställningsavtal.
Sensor Fonder AB kan hållas
ett påstående i detta faktablad
oförenligt med de relevanta
informationsbroschyr.
Investerare med hemvist i
fonden.

Diagrammet visar fondens historiska utveckling i
svenska kronor med utdelningarna återinvesterade.
Fondens avkastning är beräknad efter att samtliga
kostnader som har belastat fonden har beaktats.
Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Fonden startade år 2009.
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Sensor Sverige Select
framgår
av
informationsbroschyr,
fondbestämmelser,
årsberättelse
och
halvårsredogörelse. Dessa finns att tillgå
kostnadsfritt på vår hemsida.
Hemsida: www.sensorfonder.se
Telefonnummer: 08-400 440 50
Förvaringsinstitut: Swedbank AB
Revisorer: BDO AB
Teckning och inlösen av andelar: sker dagligen
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet
dagligen och publiceras på vår hemsida.

beräknas
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