BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut

WIP Nordic Equity Placeringsfond
Andelsserie A

(ISIN: FI4000414446)

Denna specialplaceringsfond förvaltas av GRIT Fondbolag Ab, ett dotterbolag till Oy Iconova Ab.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fondens placeringsverksamhet är att nå en så hög ökning på fondandelsvärdet
som möjligt genom att utgående från en avvägd riskbedömning placera fondens medel i måttligt värderade aktier i nordiska
bolag. En stor del av fondens medel placeras i bolag vars huvudsakliga verksamhet är service- och underhåll, bland annat i så
kallade 4C-bolag (Catering, Caring, Cleaning, Counseling).
Vid val av investeringsmål betonas speciellt att bolaget har en stark marknadsposition, hållbar konkurrensfördel och en
välorganiserad verksamhet som genererar stabilt kassaflöde och möjliggör en hållbar ekonomisk tillväxt.
Minst två tredjedelar av fondens tillgångar placeras i aktier. Dessutom kan fondens tillgångar investeras i (andra) aktierelaterade
värdepapper, obligationer (inklusive konvertibler), penningmarknadsinstrument och insättningar hos kreditinstitut. Fonden kan
använda derivatavtal i sin placeringsverksamhet både för att skydda fondens investeringar och som en del av
investeringsstrategins strävan efter avkastning. Närmare bestämmelser om placeringen av fondens tillgångar anges i fondens
stadgar.
Fondandelar kan tecknas och lösas in varje finsk bankdag. Fondens A andelar är tillväxtandelar, vars avkastning återinvesteras i
fonden, dvs. ingen avkastning delas ut. Fondens basvaluta är euro.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avyttra sina andelar inom fem (5) år.
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Den syntetiska risk-avkastningsindikatorn beskriver den eventuella
risk- och avkastningsnivån för fondplaceringen. Riskindikatorn grundar
sig på fondens historiska volatilitet, dvs. hur fondandelarnas värde har
stigit och sjunkit under de senaste fem åren.
Fonden har på grund av sin placeringsstrategi klassificerats i
riskkategori 5, vilket innebär en risk för upp- och nedgångar i
fondandelsvärdet vilken är en aning större jämfört med
genomsnittsrisken.
Fondens historiska data är nödvändigtvis inte ett tillförlitligt mått på
hur fonden utvecklas i framtiden. Det är möjligt att riskkategorin
förändras med tiden. En fond som tillhör den lägsta riskkategorin (1)
är inte heller helt riskfri.
Därutöver bör följande väsentliga riskfaktorer tas i beaktande, vilka
påverkar fondandelarnas värdeutveckling men inte nödvändigtvis är
inkluderade fullt ut i riskindikatorn:

Aktierisk: Det finns alltid en aktierisk i en fond som investerar i
aktiemarknaden. Aktierisken hänvisar till ett risk om allmän utveckling
på aktiemarknaden. Aktiepriserna kan stiga och sjunka till följd av det
allmänna ekonomiska läget eller förändringar som gäller enstaka
bolag. Fondens värde kan variera kraftigt på kort och lång sikt.
Ränterisk: Till ränteinvesteringar hör en ränterisk, som avser risken
hänförlig till den allmänna utvecklingen av marknadsräntorna. Värdet
på ränteinvesteringar sjunker som regel när marknadsräntorna stiger
och ökar när marknadsräntorna sjunker.
Valutarisk: Fonden kan även investera i placeringsobjekt som finns
utanför euroområdet, vilket skapar en risk för ändringar i
valutakurser. Fonden värderas i fondens basvaluta och förändringar i
valutakurser påverkar värdet på investeringar som noteras i en annan
valuta än fondens basvaluta.
Motpartsrisk: Motpartsrisk innebär att fondens motpart i
värdepappershandeln inte uppfyller sina avtalade skyldigheter.
Motpartsrisk kan förorsakas t.ex. vid clearing av värdepapper eller
finansiella instrument, om motparten inte agerar enligt
överenskomna villkor.
Fondprospektet innehåller närmare information om fondens
riskprofil.

Avgifter
Avgifterna som investeraren betalar används till fondens driftkostnader, så som kostnaderna för marknadsföring och distribution av fondandelar.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Tecknings- och inlösenavgifterna är angivna som maximala belopp.
Närmare uppgifter om gällande prislista framgår av
fondprospektet.

Avgifter relaterade till teckning och inlösen av fondandelar
Teckningsavgift
Inlösenavgift

Högst 1 %
Högst 1 %

Årliga avgifterna grundar sig på en uppskattning av de kostnader
som uppbärs på årsnivå. De årliga avgifterna kan variera från år till
år och de innehåller inte tecknings- och inlösenavgifter,
handelskostnader som fonden betalat eller avkastningsbundet
arvode.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter (A-andelar)

ca. 1,02 %

Avgifter som debiteras fonden i vissa situationer
Avkastningsbundet arvode

Närmare uppgifter om fondens avgifter och kostnader framgår av
fondprospektet. Fondprospektet kan fås av WIP Asset
Management eller på begäran av fondbolaget.

15 % av den andel som
överstiger en årlig avkastning
om 6 % (med iakttagande av
High watermark principen)

Tidigare resultat
Vid beräkning av avkastningen har fondens alla kostnader
beaktats, inklusive det till fondbolaget erlagda
förvaltningsarvodet. Den avkastning som visas beskriver
sålunda avkastningen på investerarnivå. Investerarens
beskattning och det teckningsarvode som uppburits i
samband med teckningen av fondandelar har inte beaktats.
Redovisningsvaluta är euro.
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Fondens startdatum var 1.9.2010. A-andelar har emitterats
fr.o.m. 2.1.2020. Således A-andelar har inte någon
avkastningshistoria från de senaste fem åren.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av fondprospektet,
fondens stadgar, halvårsrapporter och årsberättelsen. De kan
kostnadsfritt fås av WIP Asset Management eller på begäran av
fondbolaget på finska. Av fondbolaget fås även uppgifter om den
lagstadgade ersättningspolicy som tillämpas i fondbolaget. På
begäran tillställs investeraren kostnadsfritt ett skriftligt
fondprospekt.
Publicering av fondens värde
Fondandelarnas värde beräknas och publiceras dagligen. Aktuella
och historiska fondandelspriser fås av WIP Asset Management eller
på begäran av fondbolaget.
Fondens stadgar
Fondens gällande stadgar har trätt ikraft 1.12.2019.
Beskattning
Skattelagstiftningen i Finland eller i investerarens hemstat kan
påverka investerarens personliga skattesituation.

Portföljförvaltare
WIP Asset Management Ab.
Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen.
Verksamhetstillstånd
GRIT Fondbolag Ab har beviljats verksamhetstillstånd i Finland.
Fondbolaget och denna fond övervakas av Finansinspektionen.
Finansinspektionen
PB 103
00101 Helsingfors
GRIT Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondprospektet.
Dessa basfakta för investerare gäller per 2.1.2020.
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