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Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du
kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.
Handelsbanken Aktiv 100 (A1 NOK)
ISIN: SE0008103071
Forvaltningsselskap: Handelsbanken Fonder AB
Et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB (publ)

Investeringsmandat
Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er
ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at
fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det
underliggende markedet, definert som referanseindeksen.
Fondets valuta er i norske kroner. Investeringer i fondet er knyttet
til forskjellige aksjefond og andre aksjerelaterte finansielle
instrumenter. Fondet plasserer hovedsakelig i Handelsbanken
fond, men også i fond forvaltet av andre forvaltningsselskap.
Avhengig av hvilke bransjer, land og regioner vi vil plassere i,
velger vi de fondene som vi vurderer har de beste
forutsetningene med vekt på oppnådde forvaltningsresultater og
forvalternes investeringsprosess.
Av fondets verdi skal minst 95% være plassert i aksjefond eller
andre aksjerelaterte finansielle instrumenter.

Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan
plassere i derivatinstrumenter.
Vi sammenligner fondets utvikling med en index som består av
Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR 50,0%,
SIX SRI Nordic 200 Net Index 20,0%, Oslo Stock Exchange
Mutual Fund Index 30,0%. Da fondet er aktivt forvaltet vil
avkastningen over tid avvike fra denne indeks.
Andelsklassen deler ikke ut utbytte, dette reinvesteres i fondet.
Du kan under normale markedsforhold kjøpe og selge
fondsandeler på alle bankdager. For nærmere forklaring av den
angitte betegnelsen (A1/NOK) i parentes, henviser
fondsselskapet til prospekt og vedtekter.
Dette fondet kan være uegnet for investorer som tar sikte på å
innløse sine andeler innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
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Høyere risiko
Høyere mulig avkastning
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Risiko- og avkastingsindikatoren viser sammenhengen mellom
risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren
er normalt basert på hvordan fondets verdi har variert de siste
fem år. Ettersom vi ikke har fem år med historisk data for fondet
har vi estimert risikoprofilen ut i fra MSCI World AC Net Total
Return Index Series 50 %, VINX Benchmark Cap Net Index NOK
20 %, Oslo Stock Exchange Mutual Fund Index 30 %.
Dette fondet tilhører kategori 5, som innebærer en middels høy
risiko for stigninger og fall i fondets verdi. Et fond med kategori 1
betyr ikke at fondet er risikofritt. Over tid kan andelsklassens
risikoindikator endres, både i form av opp- og nedjusteringer. Det
skyldes at indikatoren bygger på historiske tall som ikke er en
garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i fond som plasserer sine midler i selskaper
som er notert på aksjemarkeder. Slike markeder kjennetegnes
generelt av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning.
Fondet kan plassere sine midler konsentrert i en region eller
globalt. Indikatoren speiler først og fremst opp- og nedgang i
verdien av fondets plasseringer samt endringer i valutakursene.
Indikatoren speiler de viktigste risikoene i fondet, men omfatter
ikke:
Motpartsrisiko
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Kostnader
De løpende kostnadene som belastes fondet er basert på
fjorårets kostnader. De løpende kostnadene inkluderer
forvaltningsprovisjon og andre kostnader i fondet, men ikke
transaksjonskostnader på verdipapirtransaksjoner,
rentekostnader, transaksjonsrelatert skattekostnad og eventuell
resultatsavhengig godtgjørelse. De løpende kostnadene belastes
fondets andelskurs og kan endres fra år til år.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning.
Tegningsgebyr

0,00%

Innløsningsgebyr

0,00%

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet
investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.
Kostnader som årlig belastes fondet.
Løpende kostnader

Fondet kompenseres fult ut for den faste forvaltningsprovisjonen
når fondet investerer i andre Handelsbanken fond. Fondet kan
bare investere i eksterne fond der forvaltningsprovisjonen ikke
overstiger 3 % og der eventuell resultatsavhengig godtgjørelse
ikke overstiger 30 %. Ved beholdning i fond utenfor
Handelsbanken konsernet får fondet normalt tilbake en viss andel
av forvaltningsprovisjonen.

1,55%

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle
forhold.
Resultatavhengig godtgjørelse
Ingen
Tegnings- og innløsningsgebyr er oppgitt som maksimale
prosentsatser.

De løpende kostnadene er beregnet syntetisk og innebærer
fondets egne løpende kostnader i tillegg til forskjellen av de
underliggende fondenes forvaltningsgebyr og deres (sist
tilgjengelige) løpende kostnader.
Ytterligere informasjon om kostnadene finner du i fondets
prospekt og i § 11 i vedtektene som du finner på vår nettside,
www.handelsbanken.no/fond.

Historisk avkastning
Fondets utvikling sammenlignes med en sammensatt indeks,
som omfatter de indeksene som fremgår under punktet
investeringsmandat ovenfor.

I prosent inklusive utbytte

Grafen viser fondets resultat (avkastning) i norske kroner. I
resultatet er det tatt hensyn til de løpende kostnadene. Det er
derimot ikke tatt hensyn til skatt for investor eller inflasjon.
Fondets avkastning vil som følge av aktiv forvaltning avvike fra
indeksen.
Fondet byttet referanseindeks i 2019, derfor vil den historiske
avkastningen før dette sammenlignes med tidligere anvendt
indeks.
Vi gjør oppmerksom på at tidligere resultater har ingen garanti
som indikator for fremtidige resultater.
Fondet ble etablert april 2016.
Andelsklassen ble etablert april 2016.
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19,03%

-6,38%
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-

-

-

18,10%

-3,74%

Praktisk informasjon
Ytterligere informasjon om Handelsbanken Aktiv 100 (A1 NOK)
og fondets prospekt, halvårs- og årsrapport finnes på vår
nettside. Sistnevnte dokumenter er på svensk og tilbys
kostnadsfritt.
Internett:
www.handelsbanken.no/fond
Depotmottaker:
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondets andelsverdi:
Siste andelsverdi publiseres daglig på
www.handelsbanken.no/fond.

Skatteregler i fondets hjemland kan ha betydning for investoren.
Detaljer om fondets godtgjørelsesordning finnes på fondets
hjemmeside. Informasjonen finnes også i en papirutgave som
kan fås gratis ved forespørsel.
Handelsbanken Fonder AB kan bare holdes ansvarlig for
opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige
eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.

GODKJENNING: Handelsbanken Fonder AB og dette fondet er godkjent i Sverige og er under tilsyn av Finansinspektionen, Sverige.
PUBLISERING: Nøkkelinformasjon er korrekt pr 19.09.2019.

