
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONSBROSCHYR 

Specialfonden CenturyOne 

Publicerad den 2019-10-14 



Sammanfattning 

Fondfakta 

Fond    CenturyOne 

ISIN-Koder    Andelsklass A SEK SE0012854362 Andelsklass B EUR SE0012854370 

Strategi och förvaltningsmål 

Strategi     Global valutafond med modellbaserad handel 

Avkastningsmål    Skapa en positiv riskjusterad avkastning över en marknadscykel om minst sju år  

Standardavvikelse   Mellan 8 och 15 procent årlig standardavvikelse 

Korrelation    Målsättning om låg korrelation med de globala aktie- och obligationsmarknaderna  

Avgifter (per andelsklass) 

Fast arvode   1 procent per år 

Prestationsbaserat arvode   20 procent av den del av avkastningen som överstiger tröskelräntan 

Tröskelränta    Andelsklass A SEK: SSVX 90 dagar, Andelsklass B EUR: Euribor 90 dagar 

High-water mark    Ja, kollektiv 

Teckningsavgift   Ingen 

Inlösenavgift    Ingen 

Teckning och inlösen  

Teckning     Dagligen 

Inlösen     Dagligen 

Teckningsanmälan    Svensk bankdag innan kl. 12:00, svensk bankdag före helgdag innan kl. 10:00 

Inlösenanmälan    Svensk bankdag innan kl. 12:00, svensk bankdag före helgdag innan kl. 10:00 

Minsta investering    Andelsklass A SEK: SEK 100 000, därefter SEK 25 000 vid respektive teckningstillfälle 

    Andelsklass B EUR: EUR 100 000, därefter EUR 25 000 vid respektive teckningstillfälle 

Tillsyn 

Tillståndsgivande myndighet   Finansinspektionen 

Förvaringsinstitut    Swedbank AB (publ) 

Revisor     Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB  

Förvaltare 

Förvaltare    Century Analytics AB 

Organisationsnummer   559044-1316 

Förvaltad fond    CenturyOne 

Bolaget grundat    2015-12-22 

Aktiekapital    1 373 882,96 SEK 

Bolagets säte   Malmö 

Postadress    Bredgatan 4, SE-211 30 Malmö 

Telefon     +46 (0) 1 0750 06 80 

E-post     info@century.ai 

Webbadress    www.century.ai 

Styrelse    Daniel Leveau, Sven Totté, Lennart Lundqvist 

Verkställande direktör   Hans Nelfelt 

  



Allmänt 

Förevarande informationsbroschyr är upprättad i enlighet med 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 § lagen 

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”) och 13 kap. 

Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.  

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger investering i 

specialfonden CenturyOne ska noggrant läsa specialfondens faktablad, informationsbroschyr 

och fondbestämmelser. Dessa dokument finns tillgängliga på specialfondens hemsida 

www.century.ai.  

Att investera i specialfonden CenturyOne innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti 

för framtida avkastning. Det kapital som placeras i specialfonden kan både minska och öka i 

värde och det är inte säkert att ni får tillbaka det insatta kapitalet.  

CenturyOne 

CenturyOne är en specialfond enligt 1 kap. 11 § 23 p. LAIF (”Fonden”). Fonden förvaltas av 

Century Analytics AB, org. nr. 559044-1316, (”Bolaget”). Bolaget har Finansinspektionens 

tillstånd att förvalta Fonden och står under Finansinspektionens tillsyn. Till följd av att Fonden är 

en specialfond, har Fonden ett friare placeringsreglemente än vad som gäller för 

värdepappersfonder. CenturyOne har av Finansinspektionen beviljats undantag från vissa av de 

begränsningar som gäller för värdepappersfonder, dessa undantag beskrivs i detalj i avsnitt 5.2 i 

fondbestämmelserna. 

Investeringsstrategi 

Fondens investeringar sker till stor grad i valuta, där Fonden avser skapa avkastning från 

marknadsrörelser i valutakursförändringar. Investeringarna kan ske bl.a. genom s.k. valuta spot-

transaktioner och genom derivatinstrument med valuta som den underliggande tillgången. 

Utöver investering i valuta sker även investeringar i räntebärande instrument, främst för att 

tillgodose de krav på likviditetshantering som ställs på Fonden. Bolagets affärsidé är att erbjuda 

en specialfond som genererar en hög riskjusterad avkastning och som dessutom utgör ett bra 

komplement till en standard investeringsportfölj som innefattar aktie- och ränteexponering.  

Historisk avkastning 

Fonden är nystartad och det finns följaktligen ingen historisk avkastning att redovisa. 

Andelsklasser 

Fonden har två aktiva andelsklasser med följande beteckning samt vad som utmärker respektive 

andelsklass:  

- A SEK, med tröskel för minsta första teckning SEK 100 000; och,  

- B EUR, med tröskel för minsta första teckning EUR 100 000. 

Utdelning 

Samtliga av Fondens andelsklasser är icke-utdelande.  

Målgrupp 

Fonden är främst riktad till investerare som har en god kunskap om de finansiella marknaderna.  

http://www.century.ai/


Fondens riskprofil 

Bolaget eftersträvar att Fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse 

över en tolvmånadersperiod, ska uppgå till 8 till 15 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att 

den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga 

marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.  

Utöver marknadsrisk, som innefattar risken som Fonden utsätts för i samband med prisrörelser, 

så är Fonden exponerad mot följande risker: 

Motpartrisk – uppstår när en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot Fonden, exempelvis 

genom att inte betala fastställt belopp eller inte leverera tillgångar enligt överenskommelse.  

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.  

Value at risk 

Fondens sammanlagda exponeringar beräknas med en absolut Value at Risk-metod med 

historisk beräkningsgrund. Metoden är ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått för att mäta en 

portföljs risk. Vid användningen av Value at Risk-metoden används en tidshorisont på en dag 

och med 95 procents ensidigt konfidensintervall. 

Fondens sammanlagda exponering uttryckt enligt Value at Risk-metoden får uppgå till högst 

3,16 procent vid varje enskild tidpunkt. Begräsningen avseende Value at Risk-metoden på 3,16 

procent till en 95 procents sannolikhet kan tolkas som att Fondens dagsresultat vid 95 av 100 

dagar aldrig får innebära en större förlust än 3,16 procent av fondförmögenheten. 

Finansiell hävstång 

Fonden får använda finansiell hävstång som en del i placeringsinriktningen för att skapa 

avkastning och effektivisera förvaltningen. Hävstång kan skapas bland annat genom 

derivatinstrument och andra liknande instrument. Exponeringen genom derivatinstrument och 

andra liknande instrument ökar den totala risknivån i Fonden men ger också möjlighet till högre 

avkastning. De risker som primärt påverkas av användandet av derivatinstrument och andra 

liknande instrument är Fondens marknadsrisk, motpartsrisk och likviditetsrisk. Särskilt avseende 

likviditetsrisk kan den uppstå till följd av att marginalsäkerhetskrav kan tvinga Fonden att 

avveckla derivatpositioner eller andra liknande instrument vid ogynnsamma tidpunkter. 

Beräkningen av nivån på finansiell hävstång utförs i enlighet med åtagandemetoden och 

bruttometoden, där beräkningsförfarandet framgår av Kommissionens delegerade förordning 

(EU) nr. 231/2013. Bruttometoden beräknar absolutbeloppet av alla positioners exponering, 

vilket medför att varje derivatinstrument omräknas som en motsvarande position i den 

underliggande tillgången. Åtagandemetoden gör samma exponeringsberäkning för varje 

position, men syftar till att ge en uppfattning om den extra exponering som derivatpositioner 

innebär jämför med direktinvestering i den underliggande tillgången. Hävstångsmåttet enligt 



åtagandemetoden redovisas därför som summan av absolutbeloppen av kvarvarande 

exponeringar efter att exponeringarna har reducerats med hänsyn till nettnings- och 

risksäkringsarrangemang.  

Den finansiella hävstången, uttryckt som exponeringen delat med Fondens nettotillgångsvärde, 

får uppgår till högst 5 000 procent enligt bruttometoden och 5 000 procent enligt 

åtagandemetoden.  

Eventuellt ställda säkerheter för Fondens åtaganden överförs till motparten med äganderätt i 

enlighet med på marknaden sedvanliga villkor. Om motparten inte kan lämna tillbaka 

säkerheterna begränsas förlustrisken av att Fondens åtaganden nettas mot de ställda 

säkerheterna, vilket innebär att det är mellanskillnaden som går förlorad. 

Likviditetshantering 

Bolaget har lämpliga system och förfaranden för övervakning av likviditetsrisker för att 

säkerställa att Fondens likviditetsprofil överensstämmer med dess underliggande skyldigheter. 

Bolaget gör regelbundna stresstester, under normala samt exceptionella likviditetsförhållanden, 

som möjliggör bedömning av Fondens likviditetsrisk. 

Rapportering av risk och likviditetshantering samt finansiell hävstång 

Bolaget kommer i årsberättelsen och halvårsredogörelsen för Fonden att lämna information till 

andelsägare om: 

- Andelen icke-likvida tillgångar i Fonden; 

- Ändringar i Fondens likviditetshantering; 

- Fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas; 

- Det totala beloppet för den finansiella hävstången som Fonden använt; 

- Förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som Bolaget får använda för 

Fondens räkning; samt 

- Rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordning för 

finansiell hävstång. 

Avgifter och ersättning 

Avgifter 

Det utgår ingen teckningsavgift eller inlösenavgift vid köp respektive försäljning av fondandelar i 

Fonden. 

Fast förvaltningsersättning 

Andelsklass A SEK 

Det utgår en fast förvaltningsersättning på högst 2 procent per år. Gällande fast 

förvaltningsersättning är 1 procent per år som tas ut för att täcka kostnaderna för förvaltning, 

inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsersättningen 

beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och erläggs den sista bankdagen i varje 

månad. 

Andelsklass B EUR 



Det utgår en fast förvaltningsersättning på högst 2 procent per år. Gällande fast 

förvaltningsersättning är 1 procent per år som tas ut för att täcka kostnaderna för förvaltning, 

inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsersättningen 

beräknas dagligen med 1/365-del på Fondens värde och erläggs den sista bankdagen i varje 

månad.  

Prestationsbaserad ersättning 

Andelsklass A SEK 

Det utgår en rörlig prestationsbaserad ersättning på 20 procent på all avkastning som överstiger 

High Water Mark och tröskelräntan, s.k. överavkastning. Den prestationsbaserade ersättningen 

beräknas varje dag, men förfaller till betalning sista svenska bankdagen i varje kvartal. Under 

kvartalet kan den inneboende prestationsbaserade ersättningen både minska och öka. 

Andelsklassen A SEK tillämpar en tröskelränta vilken beräknas genom genomsnittet av 

Riksbankens fixing av tremånaders svenska statsskuldväxlar på föregående kalenderkvartals tre 

sista bankdagar omräknat till relevant tidsperiod. 

Andelsklass B EUR 

Det utgår en rörlig prestationsbaserad ersättning på 20 procent på all avkastning som överstiger 

High Water Mark och tröskelräntan, s.k. överavkastning. Den prestationsbaserade ersättningen 

beräknas varje dag, men förfaller till betalning sista svenska bankdagen i varje kvartal. Under 

kvartalet kan den inneboende prestationsbaserade ersättningen både minska och öka.  

Andelsklassen B EUR tillämpar en tröskelränta vilken beräknas genom genomsnittet av fixing av 

tremånaders Euribor på föregående kalenderkvartals tre sista bankdagar omräknat till relevant 

tidsperiod. 

Principen om High Water Mark tillämpas på respektive andelsklass, vilket innebär att under de 

kvartal som Fonden inte har skapat någon överavkastning tas ingen prestationsbaserad 

ersättning ut och den underavkastning som uppstår kvarstår och avräknas mot framtida 

överavkastning, det vill säga när avkastningen överträffar High Water Mark. Först när hela 

underavkastningen är kompenserad genom avkastning i Fonden kan den prestationsbaserade 

ersättningen tas ut ur Fonden. Sådan ersättning erläggs av Fonden, men belastar respektive 

andelsägare i relation till respektive andelsägares fondandelsvärde. 

Kostnader som belastar Fonden utgörs av transaktionskostnader som exempelvis courtage, 

skatter, leverans- och övriga kostnader i anledning av Fondens tillgångar och köp och 

försäljningar. Kostnaderna varierar och det finns inget maximibelopp för Fondens kostnader.  

Fondandelar och likabehandling 

Varje fondandel är alltid lika stor och innebär att andelsägaren har lika rätt till de tillgångar som 

ingår i Fonden. Sammanfattningsvis innebär principen om likabehandling att andelsägare i en 

andelklass i en specialfond behandlas lika utifrån de villkor som gäller för Fondens andelsklass.  

De viktigaste rättsliga följderna av en investering i Fonden 

Fonden och dess tillgångar ägs av fondandelsägarna gemensamt. Fonden är inte en juridisk 

person och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i 



Fonden får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden. 

Bolaget företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör Fonden.  

Förvaltaren 

Century Analytics AB, organisationsnummer 559044–1316, står under Finansinspektionens 

tillsyn och förvaltar CenturyOne sedan fondens start. Datum för bildandet av Bolaget, vilket är ett 

svenskregistrerat aktiebolag, är den 22 december 2015. Bolagets aktiekapital uppgår till 1 373 

882,96 SEK, och Bolaget har sitt säte i Malmö. Merparten av Bolaget ägs av nyckelpersoner 

aktiva i Bolaget. Utöver förvaltning av specialfonden CenturyOne utför även Bolaget diskretionär 

förvaltning av investeringsportföljer. 

Styrelsen  

Styrelsen i Bolaget består av tre ledamöter:  

Daniel Leveau (styrelseordförande, investment strateg IPM) 

Sven Totté (styrelseledamot, konsult inom bolagsledning) 

Lennart Lundqvist (styrelseledamot, vd Betterwealth FTS AB) 

Revisor 

Leif Lüsch är ansvarig revisor. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till 

grund för årsberättelsen för fonden.  

Externa funktioner 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med Swedbank AB gällande förvaringsinstitutstjänster. 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med Swedbank AB gällande administrationstjänster, 

inbegripet funktionen för oberoende värdering samt administration av andelsägarregistret. 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med RPM Risk & Portfolio Management AB gällande 

riskhantering. 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med SE Compliance AB gällande regelefterlevnadstjänster. 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med Änglarum i Skillinge AB gällande internrevision. 

Bolaget har ingått ett uppdragsavtal med Carina Hedlund Redovisning AB gällande 

ekonomitjänster. 

Förvaringsinstitut 

Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ). Förvaringsinstitutet ska, i enlighet med 9 

kap. 9-12 §§ LAIF, övervaka fondens penningflöden, ta emot och förvara den egendom som 

ingår i Fonden, samt verkställa och kontrollera förvaltaren i vissa avseenden. 

Förvaringsinstitutet ska ersätta skada som tillfogats en andelsägare genom att 

förvaringsinstitutet överträtt lagen om alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna. 

Primärmäklare 

Bolaget har anlitat LMAX Broker Limited som primärmäklare för Fonden. Primärmäklaren 

används i samband med blankning och handel av OTC-derivat, förvaring, exekvering och 

clearing. Primärmäklaren har rätt att förfoga över de tillgångar som förvaras hos primärmäklaren. 



Bolagets användning av primärmäklaren innebär inte att Bolaget överför något ansvar för 

förvaltningen av Fonden till primärmäklaren. 

Fondandelsregistret 

Genom uppdragsavtal har Swedbank AB (publ) ansvar för att föra register över samtliga 

andelsägare och deras innehav. 

Teckning respektive inlösen av fondandelar  

Teckning respektive inlösen 

Teckning (kundens förvärv av fondandelar) respektive inlösen (kundens avyttring av 

fondandelar) av fondandelar behandlas i 9 § fondbestämmelserna.   

Kunden ska till Bolaget, eller den Bolaget anvisar, inskicka en anmälan om teckning respektive 

inlösen. Anmälan om teckning respektive inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls 

av Bolaget. Kunden ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, att de uppgifter som 

anges är korrekt ifyllda och att övriga handlingar som Bolaget vid var tid kräver har tillställts 

Bolaget, eller den Bolaget anvisar.  

Minsta tecknings- och inlösenbelopp 

Andelsklass A SEK 

Minsta belopp vid första teckning för andelsklass A SEK är 100 000 SEK, därefter lägst 25 000 

SEK per teckningstillfälle. 

Minsta belopp för inlösen för andelsklass A SEK är 10 000 SEK för det fall att inte inlösen avser 

hela andelsinnehavet.  

Andelsklass B EUR 

Minsta belopp vid första teckning för andelsklass B EUR är 100 000 EUR, därefter lägst 25 000 

EUR per teckningstillfälle. 

Minsta belopp för inlösen för andelsklass B EUR är motsvarande 10 000 SEK för det fall att inte 

inlösen avser hela andelsinnehavet.  

Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej limiteras eller återkallas om inte Bolaget medger 

det.  

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden till kunden så snart som möjligt, och senast fem 

bankdagar efter den bankdag då Bolaget erhållit formenlig anmälan om inlösen.  

Fonden har inga insättnings- eller uttagsavgifter.  

Tidpunkt för teckning respektive inlösen 

Teckning respektive inlösen av fondandelar sker som huvudregel varje svensk bankdag 

(”Handelsdagen”). Begäran om teckning respektive inlösen av andelar ska vara Bolaget 

tillhanda senast kl. 12.00, eller bankdag före helgdag kl. 10.00, för att teckning respektive 

inlösen ska ske till det andelsvärde som fastställs senare samma dag. Inkommer anmälan om 

teckning respektive inlösen till Bolaget efter kl. 12.00, eller bankdag före helgdag kl. 10.00, ska 

Bolaget verkställa begäran nästkommande Handelsdag.  



Tecknings- respektive inlösenpris 

Tecknings- respektive inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat i enlighet med 8 § 

fondbestämmelserna på Handelsdagen. Tecknings- respektive inlösenpriset är ej känt när 

begäran om teckning respektive inlösen inkommer till Bolaget. 

Bolaget har i enlighet med 10 § fondbestämmelserna möjlighet att skjuta upp beräkningen av 

tecknings- respektive inlösenpriset.  

Upphörande eller överlåtelse av verksamheten  

Förvaltningen av Fonden ska övertas av förvaringsinstitutet ifall något av följande inträffar: 

i) Finansinspektionen återkallar Bolagets tillstånd;

ii) Bolaget har enligt lag trätt i likvidation;

iii) Bolaget försätts i konkurs; eller

iv) Bolaget vill upphöra med förvaltningen av Fonden.

Då förvaringsinstitutet övertagit förvaltningen av Fonden ska Fonden snarast överlåtas till annat 

bolag om så tillåts av Finansinspektionen. I annat fall ska Fonden upplösas genom att dess 

tillgångar säljs och nettobelåningen i Fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Beslut om 

upphörande ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt hållas tillgängligt hos 

förvaringsinstitutet och Bolaget.  

Skatteregler 

Fondandelsägarna schablonbeskattas årligen för sitt andelsinnehav i Fonden. Schablonintäkten 

för privatpersoner beräknas som 0,4 procent av värdet på fondandelarna vid kalenderårets 

ingång. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. 

Schablonskatten uppgår således till 0,12 procent av fondandelarnas värde. En schablonintäkt 

som understiger 200 SEK beskattas inte om andra intäkter saknas. Vid vinst eller förlust vid 

avyttring av fondandelarna beskattas fysiska personer i inkomstslaget kapital. Vinsten beräknas 

till skillnaden mellan värdet av andelarna när andelarna avyttrades och summan av det tecknade 

beloppet. Om endast en del av fondandelarna avyttras ska genomsnittsmetoden tillämpas för 

beräkning av anskaffningsvärdet. Skatt utgår med 30 procent på kapitalvinsten.  

För fysiska andelsägare är förlust vid avyttring avdragsgill samma år som den uppstått, men 

endast till 70 procent.  

Fonden utför inga utdelningar. 

För juridiska personer och utländskt skatteskyldiga juridiska eller fysiska personer gäller andra 

regler. Dessa entiteter rekommenderas söka lämplig skatterådgivning.  

Skadeståndsansvar 

Bolaget har extra egna medel för att täcka risker för skadeståndsansvar i enlighet med 7 kap. 5 

§ LAIF.

Ansvarsbegränsning 

Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt 

lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 



eller annan liknande omständighet. Förbehållet gällande strejk, blockad, bojkott och lockout 

gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk 

börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvarare eller clearingorganisation, eller 

andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Bolaget 

eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats Bolaget. Detsamma 

gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit 

insolventa. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer för 

Bolaget, andelsägare eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att 

tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument.  

Föreligger hinder för Bolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av 

omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om 

Bolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta 

emot betalning ska Bolaget eller förvaringsinstitutet respektive andelsägaren inte vara skyldig att 

erlägga dröjsmålsränta. Motsvarande befrielse från skyldigheten att erlägga dröjsmålsränta 

föreligger även om Bolaget med tillämpning av 10 § fondbestämmelserna tillfälligt skjuter upp 

tidpunkten för värdering, teckning respektive inlösen av fondandelar.  

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om 

normal aktsamhet har iakttagits. Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för 

indirekt skada eller annan följdskada.  

Andelsägare är i vissa fall ändå berättigade till skadestånd i enlighet med 8 kap. 28-31 §§ och 9 

kap. 22 § LAIF.  

Årsberättelse och fondandelsvärde 

Fonden är nystartad och årsberättelse således inte upprättats för Fonden. Bolaget kommer att 

lämna en årsberättelse för Fonden inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. 

Redogörelse ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgänglig hos 

Bolaget och förvaringsinstitutet.  

Fondandelsvärdet offentliggörs på Bolagets hemsida, men kan även offentliggöras via andra 

medium.   

_____________________________ 



Fondbestämmelser CenturyOne 

§ 1 Fondens beteckning och rättsliga

ställning

Specialfondens namn är CenturyOne

(”Fonden”). Fonden är en specialfond i enlighet

med 1 kap. 11 § 23 p. lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder

(”LAIF”).

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna 

gemensamt. Fonden är inte en juridisk person 

och kan därför inte förvärva rättigheter eller ta på 

sig skyldigheter. Egendomen som ingår i Fonden 

får inte utmätas och andelsägarna svarar inte för 

förpliktelser som avser Fonden. Century 

Analytics AB, som agerar förvaltare i enlighet 

med 2 §, företräder fondandelsägarna i alla 

frågor som rör Fonden, beslutar om egendom 

som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter 

som härrör ur egendomen. Fonden riktar sig till 

en avgränsad krets investerare. Kretsen 

avgränsas genom ett minsta första 

investeringsbelopp om 100 000 kronor samt de 

begränsningar som framgår enligt 17 §.  

Fonden har tre andelsklasser med följande 

beteckning samt vad som utmärker respektive 

andelsklass:  

- A SEK, med tröskel för minsta första

teckning SEK 100 000;

- B EUR, med tröskel för minsta första

teckning EUR 100 000; och,

- C USD, med tröskel för minsta första

teckning USD 100 000.

Andelarna i andelsklasserna medför lika rätt till 

tillgångarna som ingår i Fonden. Villkoren för 

respektive andelsklass är gemensamt med 

undantag för 9 och 11 §§.  

Fondbestämmelserna är upprättade i enlighet 

med 12 kap. 3-4 §§ LAIF och 4 kap. lagen 

(2004:46) om värdepappersfonder (”LVF”). I 

dessa fondbestämmelser så anges det i vilka 

avseenden Fonden avviker från regelverken.  

§ 2 Fondförvaltaren

Fonden förvaltas av Century Analytics AB, org. 

nr. 559044-1316 (”Bolaget”). 

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB 

(publ), org. nr. 502017-7753 

(”Förvaringsinstitutet”). 

Förvaringsinstitutet ska enligt 9 kap. 9-12 §§ 

LAIF övervaka Fondens penningflöden, där 

Förvaringsinstitutet särskilt ska se till att alla 

betalning från investerare har tagits emot och att 

alla likvida medel i Fonden har bokförts på 

likvidkonton som har öppnats i Fondens namn 

eller i Bolagets eller Förvaringsinstitutets namn 

för Fondens räkning.  

Förvaringsinstitutet ska depåförvara alla 

finansiella instrument som kan registreras hos 

Förvaringsinstitutet och alla finansiella 

instrument som kan levereras till 

Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska även 

kontrollera Bolagets, för Fondens räkning, eller 

Fondens äganderätt eller Fondens äganderätt till 

övriga tillgångar samt föra och hålla uppdaterat 

register över dem.  

Förvaringsinstitutet ska verkställa Bolagets 

instruktioner, om de inte strider mot lag, 

fondbestämmelser, bolagsordningen eller 

motsvarande regelverk samt se till att: 

- Försäljning, emission, återköp, inlösen och

makulering av andelar eller aktier i Fonden

genomförs enligt lag, fondbestämmelserna

bolagsordningen eller motsvarande

regelverk;

- Värdet av fondandelarna i Fonden beräknas

enligt lag och fondbestämmelserna,

bolagsordningen eller motsvarande

regelverk;

- Ersättning för transaktioner som berör

Fondens tillgångar betalas in till Fonden utan

dröjsmål; och,

- Fondens intäkter enligt lag och

fondbestämmelserna, bolagsordningen eller

motsvarande regelverk.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en specialfond som i huvudsak 

investerar sina tillgångar i dels valutarelaterade 

instrument och dels räntebärande instrument, 

med en fördelning i enlighet med 5.1 §, och 

skiljer sig därför mot traditionella aktie- och 

obligationsfonder. Fondens huvudsakliga 

avkastningsdrivare är spekulation i 
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valutakursförändringar. Fondens målsättning är 

att skapa en positiv riskjusterad avkastning över 

en marknadscykel om minst sju år samt att 

Fondens avkastning ska uppvisa låg korrelation 

med de globala aktie- och obligations-

marknaderna.  

§ 5 Fondens placeringsinriktning

§ 5.1 Allmänt

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen 

överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, 

fondandelar samt placering på konto hos 

kreditinstitut. Tillgångarna i Fonden ska placeras 

med beaktande av de restriktioner som framgår 

av dessa fondbestämmelser.  

Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. 

Fondens medel kan med en andel om 0-100 

procent placeras i ränterelaterade instrument 

och med 0-100 procent placeras på konto hos 

kreditinstitut eller bank. Allokeringen mellan 

tillgångsslagen varierar över tiden. 

En placering i en enskild fond eller fondföretag 

får inte överstiga 10 procent av 

fondförmögenheten. 

Fonden placerar i finansiella instrument utan 

geografisk avgränsning och utan avgränsning till 

särskild bransch. 

Fonden får sälja finansiella instrument som 

Fonden inte äger men dock förfogar över, s.k. 

äkta blankning.  

§ 5.2 Fondens avvikelser från LVF och FFFS

2013:9

Fonden har beviljats följande undantag från

bestämmelserna i LVF och Finansinspektionens

föreskrifter (FFFS 2013:9) om

värdepappersfonder (”FFFS 2013:9”) avseende

placeringsinriktningen:

1. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 6 §

2 st. 1 p. LVF då Fonden får ha ett innehav

om upp till 50 procent av Fondens totala

innehav i obligationer och andra

skuldförbindelser utgivna eller garanterade

av en stat, en kommun eller en statlig eller

kommunal myndighet i länder inom EES

samt utgivna eller garanterade av Australien,

Japan, Nya Zeeland, Kanada eller USA.

2. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 11 §

LVF då Fonden får placera högst 30 procent

av Fondens tillgångar på konto hos ett

enskilt kreditinstitut och placera högst 30

procent av Fondens tillgångar på konto hos

en enskild bank.

3. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 21 §

LVF då Fonden högst kan inneha exponering

mot ett och samma företag eller mot företag i

en och samma företagsgrupp uppgående till

30 procent av Fondens värde vid de

omständigheter som framgår av 5 kap. 6 § 1

st. och 2 st. 3 p. samt 11 och 14 §§ LVF.

4. Fonden har erhållit undantag från 25 kap. 15

§ FFFS 2013:9 då Fonden får använda sig

av derivatinstrument utan att ha

leveranskapacitet av den underliggande

tillgången eller likvärdiga tillgångar. Detta

innebär att Fondens handel med

derivatinstrument kan leda till att Fonden får

ha negativa exponeringar i underliggande

tillgångar.

5. Fonden har erhållit undantag från 5 kap. 23 §

första stycket 3 LVF då Fonden får sälja

finansiella instrument som den inte innehar

vid affärstidpunkten (oäkta blankning).

§ 5.3 Särskilt avseende VaR-modellen

Fondens exponering beräknas enligt en absolut 

Value at Risk-modell med historisk 

beräkningsgrund (”VaR-modellen”). Risken i 

Fonden, enligt VaR-modellen, får uppgå till högst 

3,16 procent. Vid beräkningen används en 

tidshorisont på en dag och en sannolikhet på 95 

procent. Begräsningen avseende VaR-modellen 

på 3,16 procent till en 95 procents sannolikhet 

kan tolkas som att Fondens dagsresultat vid 95 

av 100 dagar aldrig får innebära en större förlust 

än 3,16 procent av fondförmögenheten. 

Fonden har erhållit tillstånd enligt 25 kap. 4 § 

FFFS 2013:9 att använda VaR-modell för att 

beräkna den sammanlagda exponeringen. 

§ 5.4 Risknivå och riskmått

Bolaget eftersträvar att Fondens genomsnittliga 

risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över 

en tolvmånadersperiod, ska uppgå till 8 till 15 

procent. Det bör särskilt uppmärksammas att 



den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan 

komma att över- eller underskridas vid ovanliga 

marknadsförhållanden eller extraordinära 

händelser.  

§ 6 Marknadsplatser

Köp och försäljning av finansiella instrument som 

är noterade eller på annat sätt upptagna till 

handel på en börs eller annan marknadsplats 

ska ske på en reglerad marknad eller 

handelsplattform inom EES eller på motsvarande 

marknad eller handelsplattform utanför EES. 

Handeln får även ske på annan marknad inom 

eller utom EES som är reglerad och öppen för 

allmänheten. 

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara 

värdepapper och penningmarknadsinstrument 

som avses i 5 kap. 5 § LVF. 

Fonden får använda derivatinstrument som ett 

led i Fondens placeringsinriktning. 

Derivatinstrument får nyttjas om de omsätts på 

en reglerad marknad i enlighet med 5 kap. 3 § 

LVF och den underliggande tillgången hänför sig 

till:  

- Någon av tillgångarna som medel i

Fonden får placeras i enligt 5.1 §;

- Finansiella index;

- Räntesatser;

- Växelkurser; eller,

- Utländska valutor.

Fonden får även placera sina medel i onoterade 

derivatinstrument (s.k. OTC-derivat) som enligt 5 

kap. 12 § 2 stycket LVF handlas direkt mellan 

parterna om: 

- Motparten omfattas av tillsyn och tillhör

de kategorier av företag som godkänts

som motparter av Finansinspektionen;

och,

- Derivatinstrumenten är föremål för en

daglig, tillförlitlig och kontrollerbar

värdering och de vid varje tidpunkt på

Bolagets begäran kan säljas, lösas in

eller genom en utjämnande transaktion

till ett rimligt värde.

Fonden kan komma att använda tekniker och 

instrument som avses i 25 kap. 21 § FFFS 

2013:9 för att skapa hävstång i Fonden. 

Fonden får använda valutaderivat i syfte att helt 

eller delvis valutasäkra Fondens andelsklasser  

§ 8 Värdering

§ 8.1 Värdering av tillgångar

Fondens värde beräknas dagligen genom att 

från Fondens tillgångar (finansiella instrument, 

likvida medel och andra tillgångar inklusive 

upplupen avkastning) dra av de skulder som 

avser Fonden (upplupen ersättning enligt 11 § 

samt skatter och övriga skulder).  

Överlåtbara värdepapper, penningmarknads-

instrument, derivatinstrument och fondandelar 

värderas till marknadsvärde. Härmed avses den 

vid värderingstidpunkten senast noterade 

betalkursen eller, om sådan inte finns, senaste 

köpkurs eller genomsnittskurs. Om kurser inte 

kan erhållas eller är missvisande enligt Bolagets 

bedömning ska värdering ske till den kurs som 

Bolaget på objektiv grund bestämmer. Vid 

värdering på objektiv grund fastställs ett 

marknadsvärde exempelvis på pris som erhålls 

från marketmaker. Om sådan uppgift inte finns 

får marknadsvärdet grundas på information från 

oberoende mäklare eller andra externa 

oberoende källor. 

För sådana överlåtbara värdepapper och 

penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 

5 § LVF fastställs ett marknadsvärde enligt 

särskild värdering. Den särskilda värderingen 

kan exempelvis vara marknadspriser från icke 

godkänd reglerad marknad eller från market-

maker, annat finansiellt instrument upptaget till 

handel på reglerad marknad (referensvärdering) 

med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och 

likviditet, diskonterade kassaflöden 

(nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det 

egna kapitalet (bokslutsvärdering). 

För OTC-derivat enligt 5 kap. 12 § andra stycket 

LVF avses med marknadsvärde senast betalkurs 

eller om sådan inte finns senast köpkurs. Om 

sådana kurser saknas får marknadsvärdet 

fastställas på objektiva grunder genom 

exempelvis allmänt vedertagna 

värderingsmetoderna såsom Black & Scholes 

eller Monte Carlo. 

§ 8.2 Värdering av fondandelar

Värdet av en fondandel är Fondens värde delat 

med antalet fondandelar. Vid beräkning av 



fondandelsvärdet sker avrundning till två 

decimaler (avrundning uppåt om tredje 

decimalen är fem eller större, annars nedåt). 

Värdet av en fondandel beräknas med 

beaktande av de villkor som är förenade med 

respektive andelsklass.  

Bolaget har i enlighet med 10 § möjlighet att 

tillfälligt skjuta upp tidpunkten för beräkningen 

och offentliggörande av fondandelsvärdet. 

§ 9 Teckning och inlösen av fondandelar

§ 9.1 Teckning respektive inlösen

Teckning (kundens förvärv av fondandelar) 

respektive inlösen (kundens avyttring av 

fondandelar) kan ske varje svensk bankdag 

(”Handelsdagen”). 

Kunden ska till Bolaget, eller den Bolaget 

anvisar, inskicka en anmälan om teckning 

respektive inlösen. Anmälan om teckning 

respektive inlösen ska ske på särskild blankett 

som tillhandahålls av Bolaget. Kunden ansvarar 

för att anmälan är behörigt undertecknad, att de 

uppgifter som anges är korrekt ifyllda och att 

övriga handlingar som Bolaget vid var tid kräver 

har tillställts Bolaget, eller den Bolaget anvisar. 

Minsta teckningsbelopp för andelsklass A SEK 

Minsta belopp vid första teckning är SEK 

100 000, därefter lägst SEK 25 000 per 

teckningstillfälle. 

Minsta belopp för inlösen för andelsklassen A 

SEK är SEK 10 000 för det fall att inte inlösen 

avser hela andelsinnehavet.  

Minsta teckningsbelopp för andelsklass B EUR 

Minsta belopp vid första teckning är EUR 

100 000, därefter lägst EUR 25 000 per 

teckningstillfälle. 

Minsta belopp för inlösen för andelsklassen B 

EUR är motsvarande SEK 10 000 för det fall att 

inte inlösen avser hela andelsinnehavet.  

Minsta teckningsbelopp för andelsklass C USD 

Minsta belopp vid första teckning är USD 

100 000, därefter lägst USD 25 000 per 

teckningstillfälle. 

Minsta belopp för inlösen för andelsklassen C 

USD är motsvarande SEK 10 000 för det fall att 

inte inlösen avser hela andelsinnehavet. 

Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej 

limiteras eller återkallas om inte Bolaget medger 

det. 

Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden till 

kunden så snart som möjligt efter det att Bolaget 

erhållit en formenlig anmälan om inlösen. 

§ 9.2 Tidpunkt för teckning respektive inlösen

Teckning respektive inlösen av fondandelar sker 

som huvudregel varje Handelsdag. Begäran om 

teckning respektive inlösen av andelar ska vara 

Bolaget tillhanda senast kl. 12.00, eller bankdag 

före helgdag kl. 10.00, för att teckning respektive 

inlösen ska ske till det andelsvärde som 

fastställs senast nästkommande Handelsdag. 

Inkommer anmälan om teckning respektive 

inlösen till Bolaget efter kl. 12.00, eller bankdag 

före helgdag klockan kl. 10.00, ska Bolaget 

verkställa begäran nästkommande bankdag.  

§ 9.3 Tecknings- respektive inlösenpris

Tecknings- respektive inlösenpris är 

fondandelsvärdet beräknat i enlighet med 8 § på 

Handelsdagen. Tecknings- respektive 

inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning 

respektive inlösen inkommer till Bolaget.  

Bolaget har i enlighet med 10 § möjlighet att 

skjuta upp beräkningen av tecknings- respektive 

inlösenpriset.  

§ 9.4 Övrigt

Fondandelsvärdet offentliggörs på Bolagets 

webbsida men kan även offentliggöras via andra 

medium.  

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och 

utträde om sådana extraordinära förhållanden 

har inträffat som gör att en värdering av Fondens 

tillgångar inte kan göras på ett sätt som 

säkerställer andelsägarnas lika rätt.  

§ 11 Avgifter och ersättningar

§ 11.1 Allmänt

Ur Fondens tillgångar ska ersättning betalas till 

Bolaget för dess förvaltning. Ersättningen utgår 

dels i form av en fast ersättning, och dels i form 



av en kollektiv prestationsbaserad 

ersättningsmodell.  

§ 11.2 Avgifter

För samtliga andelsklasser i Fonden utgår ingen 

avgift vid teckning respektive inlösen av 

fondandelar. 

§ 11.3 Ersättning

§ 11.3.1 Fast ersättning

Den fasta ersättningen ska täcka Bolagets 

kostnad för förvaltningen. Den fasta ersättningen 

ska även täcka kostnader för förvaring, tillsyn 

och revisorer. 

Andelsklass A SEK, B EUR, och C USD 

Den fast ersättning uppgår till maximalt 2 procent 

av Fondens värde per år. Ersättningen beräknas 

dagligen med 1/365-del på Fondens värde och 

erläggs den sista bankdagen i varje månad.  

§ 11.3.2 Prestationsbaserad ersättning

Andelsklass A SEK 

Ersättningsmodellen innebär att det utöver den 

fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad 

ersättning till Bolaget på maximalt 25 procent av 

den del av totalavkastningen som överstiger 

tröskelräntan. Den prestationsbaserade 

ersättningen beräknas kollektivt. 

Överavkastningen definieras som den del av 

totalavkastningen som överstiger tröskelräntan 

efter erläggande av den fasta ersättningen. 

Tröskelräntan motsvarar genomsnittet av 

Riksbankens fixing av tremånaders 

statsskuldväxlar på föregående kalenderkvartals 

tre sista bankdagar omräknat till relevant 

tidsperiod. Den prestationsbaserade avgiften 

beräknas dagligen med i princip obegränsat 

antal decimaler och erläggs den sista dagen i 

varje kvartal till Bolaget. 

Andelsklass B EUR 

Ersättningsmodellen innebär att det utöver den 

fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad 

ersättning till Bolaget på maximalt 25 procent av 

den del av totalavkastningen som överstiger 

tröskelräntan. Den prestationsbaserade 

ersättningen beräknas kollektivt. 

Överavkastningen definieras som den del av 

totalavkastningen som överstiger tröskelräntan 

efter erläggande av den fasta ersättningen. 

Tröskelräntan motsvarar genomsnittet av fixing 

av tremånaders Euribor på föregående 

kalenderkvartals tre sista bankdagar omräknat till 

relevant tidsperiod. Den prestationsbaserade 

avgiften beräknas dagligen med i princip 

obegränsat antal decimaler och erläggs den 

sista dagen i varje kvartal till Bolaget. 

Andelsklass C USD 

Ersättningsmodellen innebär att det utöver den 

fasta ersättningen utgår en prestationsbaserad 

ersättning till Bolaget på maximalt 25 procent av 

den del av totalavkastningen som överstiger 

tröskelräntan. Den prestationsbaserade 

ersättningen beräknas kollektivt. 

Överavkastningen definieras som den del av 

totalavkastningen som överstiger tröskelräntan 

efter erläggande av den fasta ersättningen. 

Tröskelräntan motsvarar genomsnittet av 

amerikanska centralbanken Federal Reserves 

fixing av tremånaders treasury bill på föregående 

kalenderkvartals tre sista bankdagar omräknat till 

relevant tidsperiod. Den prestationsbaserade 

avgiften beräknas dagligen med i princip 

obegränsat antal decimaler och erläggs den 

sista dagen i varje kvartal till Bolaget. 

Principerna om high-water mark tillämpas på 

samtliga andelsklasser, vilket innebär att om 

andelsägare erhållit en avkastning 

understigande tröskelräntan, och vid ett senare 

tillfälle erhåller positiv avkastning, inte ska 

belastas med prestationsbaserad avgift förrän 

tidigare underavkastning kompenserats. High-

water mark beräknas kollektivt för samtliga 

andelsägare i respektive andelsklass.  

§ 11.4 Övriga avgifter

Fonden kommer belastas med 

transaktionskostnader, som exempelvis 

courtage, skatter, leverans- och övriga kostnader 

med anledning av köp och försäljning av 

Fondens tillgångar.  

§ 12 Utdelning

Samtliga av Fondens andelsklasser är icke-

utdelande. 

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderåret. 



§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse,

ändring av fondbestämmelserna

Bolaget ska upprätta årsberättelse och

halvårsredogörelse. Årsberättelsen ska lämnas

senast fyra månader efter räkenskapsårets

utgång. Halvårsredogörelsen, som omfattar

räkenskapsårets första sex månader, ska

lämnas senast två månader efter halvårets

utgång. Redogörelserna ska på begäran

kostnadsfritt sändas till andelsägare och finnas

att tillgå hos Bolaget och förvaringsinstitutet.

Ändringar av fondbestämmelserna får endast 

ske genom beslut av Bolagets styrelse och ska 

underställas Finansinspektionen för 

godkännande. Sedan ändring godkänts ska 

beslutet finnas tillgängligt hos Bolaget och 

tillkännages på sätt som Finansinspektionen 

anvisar.  

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar ska anmälas till 

Bolaget. Av underrättelsen ska det framgå: i) 

vem som är andelsägare, ii) panthavarens namn, 

iii) vilka fondandelar som omfattas av

pantsättningen, och iv) eventuella begränsningar

av pantsättningens omfattning.

Vid överlåtelse ska anmälan skriftligen inkomma 

till Bolaget med fullständiga uppgifter om 

överlåtaren och mottagaren av fondandelarna. 

Bolaget bekräftar genomförd överlåtelse till både 

överlåtaren och mottagaren. 

§ 16 Ansvarsbegränsningar

Bolaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarig 

för skada som beror på svenskt eller utländskt 

lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 

krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout 

eller annan liknande omständighet. Förbehållet 

gällande strejk, blockad, bojkott och lockout 

gäller även om Bolaget eller förvaringsinstitutet 

är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

Bolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för 

skada som orsakats av svensk eller utländsk 

börs eller annan marknadsplats, central 

värdepappersförvarare eller 

clearingorganisation, eller andra som 

tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte 

heller av uppdragsgivare som Bolaget eller 

förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat 

eller som anvisats Bolaget. Detsamma gäller 

skada som orsakats av att ovan nämnda 

organisationer eller uppdragstagare blivit 

insolventa. Bolaget eller förvaringsinstitutet 

ansvarar inte heller för skada som uppkommer 

för Bolaget, andelsägare eller annan i anledning 

av förfogandeinskränkning som kan komma att 

tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella 

instrument.  

Föreligger hinder för Bolaget eller 

förvaringsinstitutet att helt eller delvis vidta 

åtgärd på grund av omständighet som anges 

ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret 

har upphört. Om Bolaget eller förvaringsinstitutet 

till följd av sådan omständighet är förhindrat att 

verkställa eller ta emot betalning ska Bolaget 

eller förvaringsinstitutet respektive andelsägaren 

inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 

Motsvarande befrielse från skyldigheten att 

erlägga dröjsmålsränta föreligger även om 

Bolaget med tillämpning av 10 § tillfälligt skjuter 

upp tidpunkten för värdering, teckning respektive 

inlösen av fondandelar.  

Skada som uppkommer i andra fall ska inte 

ersättas av Bolaget eller förvaringsinstitutet om 

normal aktsamhet har iakttagits. Bolaget eller 

förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för 

indirekt skada eller annan följdskada.  

Andelsägare är i vissa fall ändå berättigade till 

skadestånd i enlighet med 8 kap. 28-31 §§ och 3 

kap. 14-16 §§ LVF.  

§ 17 Tillåtna investerare

Fonden riktar sig inte till investerare vars 

teckning av andel i Fonden eller deltagande i 

övrigt i Fonden står i strid med bestämmelser i 

svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden 

riktar sig inte heller till investerare vars teckning i 

Fonden innebär att Fonden eller Bolaget blir 

skyldig att vidta registreringsåtgärd eller annan 

åtgärd som Fonden eller Bolaget skulle vara 

skyldig att vidta. Bolaget har rätt att vägra 

teckning till sådan investerare som avses ovan i 

detta stycke.  

Bolaget får lösa in andelsägares andelar i 

Fonden, med eller utan andelsägarens 

samtycke, om andelsägare har tecknat sig i strid 

mot bestämmelser i utländsk lag eller föreskrifter 

eller att Bolaget på grund av andelsägarens 

teckning eller innehav i Fonden blir skyldig att 

vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för 



Fonden som inte Bolaget skulle vara skyldig att 

vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar 

i Fonden.  

Fondbestämmelserna fastställdes av Bolagets 

styrelse i 2017-11-02



Bilaga 2 Räkneexempel

I andelsklasserna A SEK, B EUR och C USD utgår 

dels en årlig fast ersättning på 1 procent av 

fondandelsvärdet och dels en kollektivt beräknad 

prestationsbaserad ersättning till Bolaget med 20 

procent av den del av Fondens avkastning som 

överstiger High Water Mark och tröskelräntan, s.k. 

överavkastning.  

Den fasta ersättningen beräknas varje dag genom 

1/365-del av den fasta ersättningen, och den faller 

till betalning sista svenska bankdagen varje månad. 

Den prestationsbaserade ersättningen beräknas 

varje dag, men förfaller till betalning sista bankdagen 

i varje kvartal. Under kvartalet kan den inneboende 

prestationsbaserade ersättningen både minska och 

öka.  

Under de kvartal som Fonden inte har skapat någon 

överavkastning tas ingen prestationsbaserad 

ersättning ut och den underavkastning som uppstår, 

kvarstår och avräknas mot framtida överavkastning, 

det vill säga när avkastningen överträffar High Water 

Mark. Först när hela underavkastningen är 

kompenserad genom avkastning i Fonden kan den 

prestationsbaserade ersättningen tas ut ur Fonden. 

Sådan ersättning erläggs av Fonden, men belastar 

respektive andelsägare i relation till respektive 

andelsägares fondandelsvärde.  

För andelsklass A SEK är tröskelräntan 

genomsnittet av svensk 90 dagars statsskuldväxel 

på föregående kalenderkvartals tre sista bankdagar 

omräknat till relevant tidsperiod, multiplicerat med 

High Water Mark. 

Räkneexempel 

Räkneexemplet nedan visar en tidsperiod om 1 år. 

I detta räkneexempel tas den fasta ersättningen ut 

sista dagen varje kvartal för att få en överskådlig bild 

över avgiften, i realiteten tas istället den fasta 

ersättningen ut sista dagen varje månad. Den fasta 

ersättningen är förenklad, och beräknas till en 

fjärdedel av 1 procent varje kvartal. 

Fondandelsägare 1 köper en fondandel vid 

periodens inledning. I exemplet är courtage och 

skatter, som löpande tas ut ur Fondens 

fondförmögenhet, redan avräknat i de 

substansvärdeskurser som utgör underlag för 

beräkning om prestationsbaserad ersättning ska tas 

ut ur Fonden. På den del av Fondens avkastning 

som överstiger High Water Mark utgår en ersättning 

med 20 procent. 

A B 

High Water 
Mark 

Andelsägare 
1 Kommentar 

31 dec år 0 1 Substansvärde före ersättningar 1 000,00 1 000,00 Andelsägare 1 köper en andel 

31 mar år 1 2 Ingångsvärde 1 000,00 (B1) 

3 Substansvärde före ersättningar 1 050,00 Fondvärde + 5% (B2 x 1,05) 

4 High Water Mark 1 010,00 High Water Mark + 1% (A1 x 1,01) 

5 Fast ersättning 2,63 Fondvärde x 0,25% (B3 x 0,0025) 

6 Överavkastning 37,38 (B3 -  B4 -  B5) 

7 Prestationsbaserad ersättning 7,48 Överavkastning x 20% (B6 x 0,20) 

8 Substansvärde efter ersättningar 1 039,89 1 039,89 (B3 - B5 - B7) 

30 jun år 1 9 Ingångsvärde 1 039,89 (B8) 

10 Substansvärde före ersättningar 1 008,69 Fondvärde - 3% (B9 x 0,97) 

11 High Water Mark 1 045,09 High Water Mark + 0,5% (A8 x 1,005) 

12 Fast ersättning 2,60 Fondvärde x 0,25% (B10 x 0,0025) 

13 Överavkastning - 

14 Prestationsbaserad ersättning 0,00 

15 Substansvärde efter ersättningar 1 045,09 1 006,09 (B10 - B12 - B14) 



Fondandelsägare 1 köper en fondandel 31 

december år 0 till kurs 1 000 SEK. 

Under första kvartalet år 1 går kursen upp till 1 050. 

Substansvärdet har därmed ökat från 1 000 SEK till 

1 050 SEK. Ersättning till Bolaget belastar 

substansvärdet under kvartalet. För att beräkna 

ersättningens storlek beräknas först High Water 

Mark. High Water Mark uppgår till 1 010 (1 000 x (1 

+ uppgången för tröskelräntan)). Det ska särskilt

noteras att en uppgång av tröskelräntan är antagen,

men den är därmed inte garanterad. Därefter tas

den fasta ersättningen ut, vilken uppgår till 2,63

(1 050 x (0,01 x 0,25)). Överavkastningen som har

uppkommit under första kvartalet år 1 beräknas

därmed till 1 050 – 1 010 – 2,63 = 37,38 SEK på

vilket Bolaget tar ut en prestationsbaserad ersättning

på 20 procent, eller 7,48 SEK. Ny kurs, gällande

som ingångsvärde till nästa kvartal blir då 1 050 –

2,63 – 7,48 = 1 039,89 SEK, vilket är substansvärdet

före ersättning minus fast och prestationsbaserad

ersättning.

Fonden minskar i värde med 3 procent under andra 

kvartalet under år 1 och sjunker till 1 008,69 SEK. 

Till följd av att det är en negativ värdeutveckling 

utgår ingen prestationsbaserad ersättning. Fast 

ersättning tas ut i enlighet med tidigare beräkningar. 

Ny kurs, gällande som ingångsvärde till nästa kvartal 

blir 1 008,69 – 2,60 = 1 006,09 SEK, vilket är 

substansvärdet före ersättning minus fast ersättning. 

Notera att trots att Fonden har negativ 

värdeutveckling så ökar High Water Mark från 

1 039,89 till 1 045,09 SEK. 

Under tredje kvartalet år 1 går kursen upp till 

1 076,42. Substansvärdet har därmed ökat från 

1 006,09 SEK till 1 076,52 SEK. Ersättning till 

Bolaget belastar substansvärdet under kvartalet. För 

att beräkna ersättningens storlek, beräknas först 

High Water Mark. High Water Mark uppgår till 

1 055,54 (1 045,09 x (1 + uppgången för 

tröskelräntan)). Det ska särskilt noteras att en 

uppgång av tröskelräntan är antagen, men den är 

därmed inte garanterad. Fast ersättning tas ut i 

enlighet med tidigare beräkningar. Till följd av att 

kollektiv High Water Mark-principen tillämpas, så tas 

prestationsbaserad ersättning ut på den avkastning 

som överskrider High Water Mark justerat för den 

fasta ersättningen. Således blir överavkastningen 

1 076,52 – 1 055,54 – 2,69 = 18,29 och den 

prestationsbaserade ersättningen blir 20 procent av 

överavkastningen, dvs. 18,29 x 0,20 = 3,66. 

Substansvärdet efter ersättningar ges av 1 076,52 – 

2,69 – 3,66 = 1 070,17. 

Fonden ökar i värde med 3 procent under fjärde 

kvartalet år 1 och värdet stiger till 1 102,28 SEK 

innan ersättningar tagits ut. Beräkningar sker på 

samma sätt som ovan, och ger en kurs efter 

prestationsbaserad och fast ersättning på 1 095,79 

SEK.

A B 

High Water 
Mark 

Andelsägare 1 
Kommentar 

30 sep år 1 16 Ingångsvärde 1 006,09 (B15) 

17 Substansvärde före ersättningar 1 076,52 Fondvärde + 7% (B16 x 1,07) 

18 High Water Mark 1 055,54 High Water Mark + 1% (A15 x 1,01) 

19 Fast ersättning 2,69 Fondvärde x 0,25% (B17 x 0,0025) 

20 Överavkastning 18,29 (B17 - B18 - B19) 

21 Prestationsbaserad ersättning 3,66 Överavkastning x 20% (B20 x 0,2) 

22 Substansvärde efter ersättningar 1 070,17 1 070,17 (B17 - B19 - B21) 

31 dec år 1 23 Ingångsvärde 1 070,17 (B22) 

24 Substansvärde före ersättningar 1 102,28 Fondvärde + 3% (B23 x 1,03) 

25 High Water Mark 1 080,87 High Water Mark + 1% (A22 x 1,01) 

26 Fast ersättning 2,76 Fondvärde x 0,25% (B24 x 0,0025) 

27 Överavkastning 18,65 (B24 - B25 - B26) 

28 Prestationsbaserad ersättning 3,73 Överavkastning x 20% (B27 x 0,20) 

29 Substansvärde efter ersättningar 1 095,79 1 095,79 (B24 - B26 - B28) 


	CenturyOne Informationsbroschyr
	CenturyOne Fondbestämmelser

