
  

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. 

Mål och placeringsinriktning 

Placeringsinriktning: Fonden placerar i de största 

valutorna genom bl.a. derivatinstrument och andra 

finansiella instrument. Fonden kan även investera i 

obligationer utgivna av stater, kommuner och företag. 

Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget A enligt 

Standard & Poor’s skala. Förvaltningsarbetet följer en 

systematisk investeringsstrategi, vilket inkluderar 

kvantitativa modeller grundat på bl.a. maskininlärning för 

att förutspå prisrörelser på den globala 

valutamarknaden. 

Målsättning: Målet är att på lång sikt skapa en positiv 

avkastning med hänsyn till fondens risknivå. Ytterligare 

målsättning är att fondens avkastning ska uppvisa låg 

korrelation med de globala aktie- och 

obligationsmarknaderna. Detta innebär att fondens 

värde ökar eller minskar oberoende av hur de generella 

aktie- respektive obligationsmarknaderna utvecklas. 

Detta är en specialfond och det innebär att fonden bl.a. 

kan ha en högre koncentration i en tillgång än 

värdepappersfonder.  

Fonden utnyttjar hävstångstekniker, dvs. rörelserna i 

valutakurser förstärks. Nivån av hävstång kan förändras 

dagligen.  

Transaktionskostnader kan ha en stor påverkan på 

fondens resultat till följd av att många transaktioner 

utförs dagligen. Dessa kostnader belastar fondens 

resultat utöver de avgifter som nämns under avsnittet 

”Avgifter”.  

Fonden lämnar inga utdelningar utan vinster 

återinvesteras i andelsklassen. 

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla 

vardagar. 

Andelsklassen har SEK som basvaluta.  

Jämförelseindex: Riksbankens 90 dagars 

statsskuldsväxel 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 

investerare som planerar ta ut sina pengar inom sju år. 

Risk/avkastningsprofil

 

 

 

 

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar 

sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en 

investering i fonden. En högre placering på skalan 

betyder möjlighet till högre avkastning, men också högre 

risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att 

investeringen är riskfri. Riskkategorin utgör ingen 

framtida garanti och kan ändras över tiden.  

Fondens placering: Fonden tillhör kategori 6. Det 

betyder att fonden har en hög risk för upp- och 

nedgångar i andelsvärdet. Till följd av att fonden inte har 

någon historisk prestation är risknivån beräknad utifrån 

en simulering av historisk data och fondens 

investeringsstrategi. Historisk data, som använts vid 

beräkning av samlingsindikatorn, kan vara ett otillfölitligt 

mått på fondens framtida riskprofil. I samband med att 

fondens verkliga avkastning blir känd ersätter dessa den 

simulerade avkastningen.  

Risker som inte fångas upp av indikatorn: Följande 

risker återspeglas inte helt i risk- och avkastnings-

indikatorn, men påverkar likaväl fondens värde: 

Likviditetsrisk – uppstår om en del av fondens tillgångar 

är svåra att avyttra vid en given tidpunkt eller till ett 

rimligt pris.  

Operativ risk – uppstår till följd av systemhaveri, fel 

orsakade av den mänskliga faktorn eller extrema 

händelser.  

Derivatrisk – uppstår vid användandet av derivat, då 

små prisförändringar kan resultera i stora 

prisförändringar i derivatinstrument. 
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Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 

Högre risk Lägre risk 



Avgifter 

Årlig avgift utgör betalning till AIF-förvaltaren för fondens 

driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. 

Dessa avgifter minskar investeringens potentiella 

avkastning. I den årliga avgiften ingår inte rörliga 

kostnader som uppkommer i samband med handel med 

värdepapper och andra instrument. Den årliga avgiften 

kan variera från år till år. Det belopp för årliga avgifter 

som anges är en skattning. Skattning har använts till 

följd av att fonden är nystartad. Den årliga avgiften 

utgörs av den fasta förvaltningsavgiften. Fondens 

årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla 

närmare uppgifter om de exakta avgifterna. 

Den prestationsbaserad avgift beräknas dagligen och 

betalas kvartalsvis. Den utgörs av 20% av den 

totalavkastning som överstiger tröskelräntan efter avdrag 

av den fasta förvaltningsavgiften. Tröskelräntan 

motsvarar genomsnittet av Riksbankens fixing av 

tremånaders statsskuldsväxlar på föregående 

kalenderkvartals tre sista bankdagar omräknat till 

relevant tidsperiod. Vid beräkningen av den 

resultatrelaterade avgiften tillämpas den s.k. high 

watermark-principen, vilket innebär att den 

prestationsrelaterade avgiften endast tas ut då eventuell 

underavkastning från tidigare perioder har 

kompenserats. Debiterad prestationsbaserad avgift 

ersätts inte då underavkastning i förhållande till 

tröskelräntan uppstår. Styrelsen i AIF-förvaltaren har 

tillsvidare beslutat att tillämpa en tröskelränta om 0% för 

det fall att räntan på tremånaders statsskuldsväxlar är 

negativ. 

För närmare uppgifter om avgifter, inklusive den 

prestationsbaserade avgiften och hur den beräknas, se 

fondens informationsbroschyren, vilken kan laddas ned 

från AIF-förvaltarens hemsida.

Tidigare resultat 

Eftersom fonden är nystartad har den inget historiskt resultat.  

Praktisk information 

Ytterligare information om fonden framgår av fondens informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och 

halvårsrapporterna. Dessa kan hämtas på www.century.ai. AIF-förvaltarens ersättningspolicy finns också på 

www.century.ai och en papperskopia av dessa dokument kan på begäran skickas kostnadsfritt av AIF-förvaltaren. För 

fondens rättsliga ställning se fonbestämmelserna. Det finns inga risker förknippade med fondens rättsliga ställning. 

Informationen finns tillgängligt på svenska. 

 

Hemsida: www.century.ai 
Telefonnummer: +46 (0) 1 0750 06 80 
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) 
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet beräknas dagligen och fondandelsägarna får fondandelsvärdet 

månadsvis genom utskickad rapport. 
Skatt: Till följd av att fonden har hemvist i Sverige, kan den svenska skattelagstiftning påverka 

din personliga skattesituation 
Investeringsbelopp: För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till fondbestämmelserna 
Fondens revisor: Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB 
Ansvarsbegränsning Century Analytics AB kan endast hållas ansvariga om ett påstående i detta faktablad 

är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens 
informationsbroschyr. 

  
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsynen över fonden utövas av 

Finansinspektionen 
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 13 november 2019. 
  

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift Ingen 

Uttagsavgift Ingen 

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan 
behållningen betalas ut 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 1,0 % 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift 0,0 %  
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