
 

 

 

Central investorinformation 

Dette dokument henvender sig til investorer og indeholder central investorinformation om fonden. Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå, hvad en investering i fonden indebærer, 
og de risici, der er forbundet med at investere i den. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om 
eventuel investering. 
 

Vinga Corporate Bond C EUR 

ISIN: SE0013775350 

 

AIFM Capital AB, 
datterselskab til AIFM Group AB 

 

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK 

Fonden er en aktivt forvaltet rentefond rettet mod 
erhvervsobligationer med lavere kreditvurdering (high yield). 
Fonden handler overvejende på markeder i Norden. 

Ifølge fondens overordnede strategi investerer fonden mindst 70 % 
i erhvervsobligationer. Fonden kan investere i omsættelige 
værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter af både lavere 
kreditvurdering (high yield), højere kreditvurdering (investment 
grade) samt i finansielle instrumenter, der er uden kreditvurdering. 

Fondens midler investeres i omsættelige værdipapirer, 
pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandele og konti i 
kreditinstitutter. 

 Fondens mål er at opnå god kapitalvækst, der over en tidshorisont 
på 3 år opnår bedre resultater end udviklingen i fondens 
benchmark, som er OMRX T-BILL + 2 procentpoint p.a. 

Fonden foretager ikke udlodning. Køb og salg af andele i fonden kan 
normalt ske på alle bankdage. Andelsklassens valuta er SEK. 

Anbefaling: Denne fond kan være uegnet for investorer, der 
planlægger at trække deres penge ud inden for 2-3 år. 

RISK/REWARD-PROFIL 

Lavere risiko 

 

Typisk lavere afkast 

      Højere risiko 

 

Typisk højere afkast 

 

Risk/reward-indikatoren viser forbindelsen mellem risiko og mulige 
afkast ved investering i fonden. Indikatoren er baseret på fondens 
værdi og dennes udsving de seneste fem år. Da fonden blev stiftet 
for mindre end fem år siden, baseres indikatoren på historiske 
markedsdata og historikken for relevante sammenligningsgrundlag. 

Fonden er placeret i kategori 3, hvilket betyder, at der er middel 
risiko for både stigninger og fald i andelenes værdi. En fond i 
kategori 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 
Fonden kan over tid flytte sig både til højre og venstre på skalaen. 
Dette skyldes, at indikatoren er baseret på historiske data, der ikke 
er en garanti for fremtidige risici/afkast.  
 

Fonden er placeret i kategori 3, da den prognosticerede 
standardafvigelse (volatiliteten) forventes at være mellem 2 % og 5 
%. 
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 Fonden kan stige såvel som falde i værdi, og der er ingen garanti for, 
at du får hele det investerede beløb tilbage. 

Indikatoren afspejler risikoniveauet ved de vigtigste risici for 
fonden. Den viser ikke følgende risici: 

Indikatoren afspejler ikke til fulde kreditrisikoen. Kreditrisiko: Den 
risiko, der findes, for, at en udsteders eller modparts 
kreditvurdering forringes, hvilket kan påvirke værdipapirets værdi. 
Fondsforvalterne bedømmer løbende investeringernes 
kreditvurdering. 

Likviditetsrisiko: Risikoen for, at et værdipapir bliver svært at 
kursansætte og ikke kan omsættes uden større kursfald eller store 
omkostninger, kan være højere for erhvervsobligationsfonde, end 
tilfældet er for kortfristede gældspapirer eller for aktiefonde. 
Markedet for erhvervsobligationer har lavere gennemsigtighed og 
likviditet end f.eks. aktiemarkedet. Likviditeten kan variere som 
følge af forandringer i efterspørgsel og udbud. Er der begrænset 
likviditet på markedet, kan større indløsninger i fonden medføre, at 
værdipapirbeholdninger må sælges til ugunstige kurser, og i 
exceptionelle tilfælde kan det medføre, at indløsning ikke kan ske 
umiddelbart på anmodning derom. Det stiller højere krav til 
formueforvaltningen og til, at fonden har en hensigtsmæssig 
sammensætning i beholdningen. Risikoen styres også gennem 
fondens mulighed for at begrænse fondens størrelse. 
 



 

 

    

 

 

GEBYRER 

Engangsgebyrer før eller efter investering: 
Indtrædelsesgebyr 

Udtrædelsesgebyr 

Intet 
Intet 

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af året: 
Årligt gebyr 1,25 % 

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige 
omstændigheder: 
Resultatbetinget 
honorar 

20% af det overskydende afkast 
over benchmark-indeks. 

  

 Disse gebyrer anvendes til at afholde fondens omkostninger, 
herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og salg. 
De reducerer fondens potentielle afkast. Det årlige gebyr omfatter 
ikke transaktionsomkostninger og bankgebyrer. 

Da fonden er nystiftet, er oplysningen om årligt gebyr et skøn. 
Gebyret kan variere fra år til år.  

Det resultatbetingede honorar beregnes som 20 % af det afkast, 
der overstiger benchmarket, der er OMRX T-BILL + 2 %. 

TIDLIGERE RESULTATER 

Diagrammet viser den historiske udvikling i svenske kroner efter 

gebyrer og med geninvesteret udbytte. Tidligere resultater er 

ingen garanti for fremtidige afkast. Fonden startede i 2020. 

  

Da aktieklassen endnu ikke er startet, mangler historiske data 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Yderligere oplysninger om Vinga Corporate Bond fremgår af 
prospektet, fondsbestemmelserne samt års- og halvårsrapporten. 
Disse er gratis tilgængelige på vores websted. 

Websted: www.aifmgroup.com 

Telefonnummer: 0480-36 36 66 

Fondens depositar: Swedbank AB (publ). 
 

 Kurs/indre værdi: Fondens indre værdi beregnes dagligt og 
offentliggøres på vores websted. 

Beskatning: Den skattelovgivning, der gælder i fondens 
godkendelsesland, kan have en indvirkning på din personlige, 
skattemæssige stilling. 

AIFM Capital AB kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette 
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i 
overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt. 

Aflønningspolitik: AIFM Capitals bestyrelse har vedtaget en 
aflønningspolitik, der svarer til og fremmer sund og effektiv 
risikostyring. Oplysninger om selskabets aktuelle aflønningspolitik 
kan ses på www.aifmgroup.com. Du kan gratis rekvirere en 
papirkopi af informationen ved at henvende dig til selskabet. 

GODKENDELSE 

Denne fond er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen. 

OFFENTLIGGØRELSE 

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 1. marts 2022. 
 

http://www.aifmgroup.com/

