
 
 

 

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. 

World xFund Allocation 
ISIN Andel A: SE0015949904 

 
AIFM Capital AB, 

dotterbolag till AIFM Group AB 

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING 
Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i 
aktier och räntebärande värdepapper. Fondbolaget avgör, 
med hänsyn till marknadens förutsättningar, fördelningen 
mellan aktier och räntor samt geografisk fördelning. Fonden 
förvaltas med en väldiversifierad portfölj av tillgångar. 
Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller 
geografi. 

Fondens målsättning är att över en rullande treårsperiod 
överträffa jämförelseindexet bestående av 50 % Dow Jones 
Global Index och 50 % OMRX BOND ALL INDEX. 

 

 Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster 
återinvesteras i fonden. Köp och inlösen av andelar i fonden 
kan normalt göras varje bankdag. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. 
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Risk/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. 

Den här fonden tillhör kategori 4, 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. Detta beror på 
att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti 
för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 4 
beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) 
har varit mellan 5 % till 10 %. 

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen 
garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. 
Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i 
fonden. Den visar inte risken för: 

 

 Likviditetsrisk: risken att ett värdepapper blir svårvärderat 
samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora 
kostnader, kan vara högre i fonder som handlar 
företagsobligationer än i korta räntefonder eller aktiefonder. 
Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och 
likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till 
följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en 
begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden 
innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser 
samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart 
efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen 
samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. 
Risken hanteras även genom fondens exponering mot 
räntebärande instrument och fondbolagets möjlighet att 
begränsa fondens storlek. 
Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande 
papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller 
återbetala lånet på förfallodagen. 
Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska 
beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt. 
 

 

  



 

 
    

 

AVGIFTER 
Engångsavgifter som tas ut före eller efter 
investeringstillfället: 
Teckningsavgift 
Uttagsavgift 

Ingen 
Ingen 

Avgifter som tagits ur fonden under året: 

Årlig avgift 0,85 % 

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

0,00 

  

 Uttagsavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande 
avgift kan du få av din återförsäljare.  

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive 
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens 
potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte 
transaktionsbaserade avgifter och bankavgifter. 

Eftersom fonden är nystartad är uppgiften om årlig avgift en 
uppskattning. Den kan variera något från år till år. Avgifterna 
minskar fondens potentiella tillväxt. 

* Beräkning: 20 % av fondens avkastning över 
jämförelseindex. Även vid negativ avkastning kan 
prestationsrelaterat arvode utgå. Detta under förutsättning 
att en andelsklass avkastning överstiger referensräntan. 

TIDIGARE RESULTAT 
Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor 
efter avgifter och med återinvesterade utdelningar. Tidigare 
resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden 
startar 2021. 

  

Då fonden startar 2021 saknas historisk data 

PRAKTISK INFORMATION 
Ytterligare information om World xFund Allocation framgår 
av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- 
och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår 
hemsida. 

Hemsida: www.aifmgroup.com 
Telefonnummer: 0480-36 36 66 
Förvaringsinstitut: Swedbank AB(publ). 

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och 
publiceras på vår hemsida. 

 

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

AIFM Capital AB kan hållas ansvarig endast om ett påstående 
i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt 
med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 

Ersättningspolicy: AIFM Capitals Styrelse har antagit en 
ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund 
och effektiv riskhantering. Uppgifter om fondbolagets 
aktuella ersättningspolicy finns på www.aifmgroup.com. En 
papperskopia av informationen kan på begäran erhållas 
kostnadsfritt, vänligen kontakta fondbolaget. 

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

PUBLICERING 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-04-21. 

 


