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 Technology Fund Specialplaceringsfond
Andelsserie A
Andelsserie I

(ISIN: FI4000496260)
(ISIN: FI4000496278)

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

Mål och placeringsinriktning
Fonden är registrerad i Finland. Fonden är en i 16 a kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd
specialplaceringsfond och alternativ investeringsfond, eftersom den kan avvika från de regler och begränsningar som gäller för
vanliga placeringsfonder gällande t.ex. fondens placeringsobjekt, diversifieringen av tillgångarna, möjligheten att ta lån för
investeringsverksamheten, värdeberäkningens tidpunkter, publiceringen av fondens värde samt tecknings- och
inlösenfrekvensen.
WIP Technology Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad specialplaceringsfond som investerar globalt i teknologibolag.
Fondens målsättning är att uppnå högsta möjliga värdeökning genom att med ett måttligt risktagande placera fondens tillgångar
i teknologibolag särskilt i USA och Norden. AIF-förvaltaren har delegerat skötseln av fondens portföljförvaltning till WIP Asset
Management Ab.
A- och I-andelar är tillväxtandelar. Fondens tecknings- och inlösendag är varje bankdag. Teckningsblanketten (inkl. nödvändiga
bilagor) och teckningsbeloppet ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast kl. 23.59 på den bankdag som föregår teckningsdagen.
Begäran om inlösen ska vara AIF-förvaltaren tillhanda senast kl. 23.59 på den bankdag som föregår inlösendagen. Gällande
minimiteckningsbelopp och arvoden som tillämpas för de olika fondandelsserierna framgår av fondprospektet.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att avyttra sina andelar inom fem (5) år.
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Fonden har på grund av sin placeringsstrategi klassificerats i
riskkategori 6, 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.
Riskindikatorn grundar sig på fondens historiska volatilitet, dvs. hur
fondandelarnas värde har stigit och sjunkit under de senaste fem
åren. För den här fonden grundar sig riskkategorin dock på en
uppskattning eftersom fonden inte har någon avkastningshistoria för
de fem föregående åren.
Därutöver bör följande väsentliga riskfaktorer tas i beaktande, vilka
påverkar fondandelarnas värdeutveckling men inte nödvändigtvis är
inkluderade fullt ut i riskindikatorn:

Aktierisk: 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.
Tema- och branschrisk: Fondens investeringstema kan påverka
fondens värdeutveckling. Inom ramen för sitt investeringstema
placerar fonden i bolag inom en viss bransch och därmed kan
fördelningen av placeringarna och deras värdeutveckling avvika
avsevärt från en bred aktiemarknad.
Likviditetsrisk: Med likviditetsrisk avses en situation då värdepapper
som utgör fondens placeringsobjekt inte kan omvandlas till kontanter
enligt önskad tidtabell eller till önskat pris.
Marknadsrisk: Marknadsrisken avser fluktuationer i marknadsvärdet.
Marknadsrisken kan ha samband med aktiemarknadens allmänna
utveckling, men kan även vara oberoende av den. Aktiemarknaden
eller fondens värde kan dessutom påverkas av till exempel
räntenivåer och fluktuationer i valutakurser.
Motpartsrisk: Risken att fondens motpart i värdepappershandeln inte
uppfyller sina avtalade skyldigheter.
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.
Avgifter relaterade till teckning och inlösen av fondandelar

Tecknings- och inlösenavgifterna är angivna som maximala belopp.
Närmare uppgifter om gällande prislista framgår av fondprospektet.

Teckningsavgift
Inlösenavgift

Eftersom fonden är ny grundar sig de årliga avgifterna på en
uppskattning av de kostnader som uppbärs på årsnivå. De årliga
avgifterna kan variera från år till år och de innehåller inte
handelskostnader som fonden betalar eller avkastningsbundet
arvode.

Högst 1 %
Högst 1 %

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

ca 1,1 %
ca 0,9 %

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.

20 % av den del av avkastningen
som överstiger jämförelseindexet
MSCI ACWI Net Return EUR under
kalenderåret beräknat dagligen

Tidigare resultat

Fondens startdatum var 31.3.2021. Fonden
avkastningshistoria från de senaste fem åren.

har

inte

någon

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av fondprospektet,
fondens stadgar, halvårsrapporter samt årsberättelsen. De kan
kostnadsfritt fås på finska, svenska eller engelska av WIP Asset
Management eller på begäran av AIF-förvaltaren. Från AIFförvaltaren fås även uppgifter om den lagstadgade
ersättningspolicyn som tillämpas hos AIF-förvaltaren.
Publicering av fondens värde
Fondandelarnas värde beräknas och publiceras dagligen. Aktuella
och historiska fondandelspriser finns tillgängliga av WIP Asset
Management eller på begäran av AIF-förvaltaren.
Fondens stadgar
Fondens gällande stadgar trädde i kraft 11.3.2021 med beslut av AIFförvaltarens styrelse.
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. AIFförvaltaren 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 20.10.2021.
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