Basfakta för investerare

De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna fond. De a är inte reklammaterial. Det är informa on som krävs
enligt lag för a hjälpa dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med de a. Du rekommenderas a läsa den så a du kan
fa a e välgrundat investeringsbeslut.

Solidar Sicav - Global Fokus - klass I

(ISIN: LU0498763605) Global Fokus (”fonden”) är en delfond llhörig Solidar Sicav (”Bolaget”).
Lemanik Asset Management S.A. fungerar som fondens förvaltningsbolag (”förvaltningsbolaget”).

Mål och placeringsinriktning
• Fonden strävar e er a generera en avkastning genom a investera
i e bre urval av värdepapper, direkt eller genom andelar i UCITSfonder (en fondtyp som u ormats enligt EU-lag och som är avsedd
för icke-professionella investerare) och/eller andra fonder som är
föremål för lokal lags ning. Fonden investerar utan geograﬁska
begränsningar eller begränsningar vad gäller llgångsslag.
• Fonden kan investera sina llgångar i en blandning av ak er och
räntebärande värdepapper. Fonden kan emeller d investera upp
ll 100 procent av ne o llgångarna i e enda llgångsslag.
• Fonden kan investera i ﬁnansiella deriva nstrument (instrument
vars kurser beror på en eller ﬂera underliggande llgångar).
Fondförvaltaren har rä a exponera fonden mot relevanta valutor
och kan besluta a säkra (e innehav som är avse a minska
eventuella förluster) eller a inte säkra valutarisker. Beroende på
marknadsförutsä ningarna kan alla fondens llgångar investeras i
ak er, räntebärande värdepapper, kassa eller andra likvida medel.
• Fonden kan investera i ﬁnansiella deriva nstrument (instrument
vars kurser beror på en eller ﬂera underliggande llgångar).

Fondförvaltaren har rä a exponera fonden mot relevanta valutor
och kan besluta a säkra (e innehav som är avse a minska
eventuella förluster) eller a inte säkra valutarisker. Beroende på
marknadsförutsä ningarna kan alla fondens llgångar investeras i
ak er, räntebärande värdepapper, kassa eller andra likvida medel.
• Fondförvaltaren har rä
a
välja hur fondens llgångar
investeras inom ramen för de begränsningar som anges i
fondbestämmelserna.
• Försäljning av andelar i fonden kan göras alla bankdagar.
• Fonden avser inte a dela ut någon utdelning. Alla eventuella
intäkter från fondens investeringar återinvesteras och återspeglas
i värdet på dina andelar.
• Fondförvaltaren kan använda en säkringsstrategi som sy ar ll
a säkerställa a investerarens avkastning överensstämmer med
fondens placeringsinriktning.
• Rekommenda on: denna fond kan vara olämplig för investerare
som planerar a ta ut sina pengar inom fem år.
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Följande risker kan inte fullt ut återges av risk-/samlingsindikatorn:
• Kreditrisk: Fonden kan investera en väsentlig del av sina llgångar i
obliga oner. Utgivaren av obliga onerna kan få betalningsproblem
och då kan obliga onerna minska delvis eller helt i värde.

• Risk/avkastningsproﬁlen kan ändras e er hand.

• Valutarisk: Valutarisk uppstår vid växelkursrörelser mellan
valutapar. Om du har investeringar eller llgångar i e annat land
med en annan valuta, är du utsa för en valutarisk, såvida inte den
utländska valutan är knuten ll din inhemska valuta eller om din
exponering är säkrad.

• Historiska data behöver inte vara en
fram den.

llförlitlig indika on inför

• Ak erisk: Risken a investeringarna sjunker i värde på grund av
fallande ak emarknader, vilket leder ll värdeminskning.

• Denna fond llhör kategori 5, e ersom andelskursen har en
förhållandevis hög vola litet. Därför är den förväntade risken för

En fullständig beskrivning av riskfaktorer ﬁnns i fondbestämmelserna i
avsni et ”Särskilda överväganden för risker”.

• Den lägsta riskkategorin innebär inte a investeringen är riskfri.

Avgi er
Avgi erna du betalar används ll a betala fondens dri skostnader,
inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribu on. Dessa avgi er
minskar investeringens poten ella llväxt.
De tecknings- och inlösenavgi er som anges är maximibelopp. I vissa
fall kan du betala mindre. Vänd dig ll din ekonomiska rådgivare eller
distributören för de aktuella avgi erna.
Siﬀran för årliga avgi
december 2016.

grundas på kostnaderna för året som slutar 31

Denna siﬀra kan variera från e år ll e annat. Den omfa ar inte:
• Presta onsbaserade avgi er
• Por öljtransak onskostnader, utom när det gäller en
tecknings/inlösenavgi som betalas av fonden vid köp eller
försäljning av andelar i en annan fond..
Mer informa on om avgi er ﬁnns i avsni et ”Avgi er, kostnader och
beska ning” i fondbestämmelserna.

Engångsavgi er som debiteras före eller e er investerings llfället
Teckningsavgi
0,00%
Inlösenavgi
0,00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgi er som debiteras fonden under året
Årliga avgi
2,26%
Avgi er som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Presta onsbaserad
Ingen
avgi
Fak sk avgi som togs ut föregående år:
0,00%.
Presta onsbaserad avgi tas inte ut ur fonden fr.o.m 12 februari 2015.

Tidigare resultat
• Fonden startades den 14 april 2010.

Historisk avkastning ll 31 december 2016
20%

• Tidigare resultat har beräknats i SEK.
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• Avkastningen i denna tabell inkluderar alla avgi er och kostnader
och anger fondens värdeförändringar i procent från år ll år.
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• Tidigare resultat är inte någon garan för fondens fram da resultat.
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Prak sk informa on
• Dessa basfakta för investerare är speciﬁka för denna andelsklass.
Andra andelsklasser ﬁnns llgängliga för denna fond enligt
beskrivningen i fondens prospekt.
• Förvaringsins tut: Fondens llgångar förvaras hos RBC Investor
Services Bank S.A. och är skilda från llgångarna i bolagets andra
delfonder. Fondens llgångar kan inte användas för a betala
skulder i bolagets övriga delfonder.
• Y erligare informa on och priser: Y erligare informa on om
bolaget (inklusive de aktuella fondbestämmelserna och den
senast utgivna årsrapporten) ﬁnns a
llgå på engelska, och
informa on om fonden och andra andelsklasser (inbegripet de
senaste andelspriserna samt översa a språkversioner av de a
dokument) ﬁnns a llgå kostnadsfri på www.fundsquare.net på
skri lig begäran ll Lemanik Asset Management S.A., 106, route
d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg eller genom a skicka e epostmeddelande ll info@lemanik.lu.
• Beska ning:

Fonden är föremål för ska elags

ningen i

Luxemburg, vilket kan påverka din personliga ska esitua on som
investerare i fonden.
• Ansvarsförsäkran:
Lemanik Asset Management S.A. kan
hållas ansvarigt endast om e påstående i de a faktablad är
vilseledande, felak gt eller oförenligt med de relevanta delarna
av fondbestämmelserna.
• Särskild informa on: Du kan konvertera andelar i fonden
ll andelar i andra delfonder. Y erligare informa on och
bestämmelser ﬁnns i fondbestämmelserna.
• Ersä ningspolicy:
Förvaltningsbolagets
uppdaterade
ersä ningspolicy omfa ar, men är inte begränsad ll, en
beskrivning av hur ersä ningar och förmåner beräknas och
de personer som ansvarar för lldelning av ersä ningar
och förmåner. En tryckt kopia av den kan fås kostnadsfri
på begäran. En u örlig beskrivning av policyn ﬁnns
även
på
www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.

Denna fond och Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och llsyn över fonden
utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 februari 2017.

