Fondval Bas

Avkastning, %

Avkastning sedan start
Time Period: 20070228 to 20220331

As of 20220331
Bas

Index

360

Månad

0,75

0,27 340

Kvartal

7,21

6,82 320
2,59
300
140,74
9,44 280

1 År
Sedan start
Årlig Avk. 3 år
Årlig avk start

0,70
212,80
9,63

6,00 260

7,85

240

Risk och nyckeltal
Bas

Index

220

11,69 200

Std avvikelse årlig

11,44

Rela�v konsistens

47,22 100,00 180

Alpha

0,66

0,00

Beta

0,95

1,00

93,73 100,00

R2

160
140

Sharpekvot

0,87

0,83 120

Tracking Error

2,93

0,00 100
80

*Avkastning redovisas e�er avgi�er och raba�er.
**Sedan 20150228 består index av 38% MSCI Sweden,
25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging
Market Net TR, 11% OMRX TBill, 11% OMRX TBond.
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Index Fondval Bas

Avkastning,%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I år

Fondval Bas

8,06

9,13

15,48

16,79

7,05

11,91

9,66

0,11

27,68

5,75

17,80

7,21

Index Fondval Bas

4,91

11,42

13,52

15,90

1,49

10,54

9,25

3,60

22,87

4,78

21,71

6,82

Underliggande innehav, %

Normalfördelning Fondval Bas
Vikt Bas

Avk. 1
månad

Indecap Guide 2

75,00

0,78

Indecap Guide 1

25,00

0,64

Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande �llgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garan� om fram�da avkastning. Det är inte heller säkert a� du vid en
försäljning av andelarna får �llbaka investerade belopp. (All data hämtat från Morningstar)

Indecap Guide 1

Uppdaterad

20220331

Fondfakta
Fondtyp
Registreringsland
Valuta
Antal Fondhandelsdagar
Ansvarig Fondförvaltare
Förvaltningserfarenhet

Avkastning
Time Period: 20120630 to 20220331

Blandfond
Sverige
Svensk Krona (SEK)
34 handelsdagar
Karl Wahnberg
14 år

140

130

Kostnader
Fondavgi� % e�er raba�
Årlig avgi� % e�er raba� (TKA innan raba� 1,56)
Skillnad köp och säljkurs

0,25
0,25
Nej

Placeringsinriktning
Fonden är speciellt u�ormad för a� vara en av två byggstenar i
premiepensionssparandet för kunder i Sveriges Sparbanker. Indecap
Guide 1 har en lågriskproﬁl medan Indecap Guide 2 har en högre
riskproﬁl. Byggstenarna kan investera både i ak�er, räntor, underliggande
fonder och alterna�va placeringar. Tillsammans utgör dessa två fonder
grunden i de fyra premiepensionspor�öljerna kunder kan välja, Oﬀensiv,
Bas, Försik�g och Individuell. Por�öljerna består av olika fördelningar
mellan byggstenarna u�från por�öljens riskproﬁl.

120

110

100

90
2013

2014

2015

2016

Indecap Guide 1

Hållbarhet

2018
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Index Guide 1

Avkastning,% efter rabatt

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Indecap
Investerar inte i bolag som kränker interna�onella riktlinjer och
konven�oner kring miljö, mänskliga rä�gheter, arbetsvillkor och
an�korrup�on. Indecap är ansluten �ll FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar, UNPRI samt hållbarhetsproﬁlen.

Indecap Guide 1

Index

Risk (3 år)

Index består av: 10 % MSCI The World Index Net TR, 45 %
OMRX TBill, 45 % OMRX TBond.

2017

2018

2019

2020

2021

I år

0,91

6,24

0,25

2,89

1,25

Guide 1

Index

Risk

3,30

2,27

Ak�v risk

2,41

0,00

Beta

1,00

1,00

Riskjusterad avkastning (Sharpkvot)

0,59

0,35

Tillgångsfördelning i normalfall
Normalt antal värdepapper ca 100 st
Fonden placerar huvudsakligen i värdepapper med exponering mot
räntemarknaden, se nedan normalfördelning.

Innehav

Stadshypotek Ab (Publ)
Nordea Bank ABP
Stadshypotek Ab (Publ)
Sparbanken Skane AB
Wallenstam AB
Loomis AB
Hemso Fas�ghets AB
Rikshem AB
Vasakronan AB
Stadshypotek Ab (Publ)
Other

%
2,5
2,1
1,9
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
84,7

Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande �llgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garan� om fram�da avkastning. Det är inte heller säkert a� du vid en
försäljning av andelarna får �llbaka investerade belopp. Uppdatering av fondfaktabladet sker månads vis. (All data hämtat från Morningstar)

Indecap Guide 2

Uppdaterad

20220331

Fondfakta
Fondtyp
Registreringsland
Valuta
Antal Fondhandelsdagar
Ansvarig Fondförvaltare
Förvaltningserfarenhet

Avkastning
Time Period: 20120630 to 20220331

Ak�efonder
Sverige
Svensk Krona (SEK)
34 handelsdagar
Tobias Kohl
14 år

400
380
360
340
320
300

Kostnader
Fondavgi� % e�er raba�
Årlig avgi� % e�er raba� (TKA innan raba� 1,95)
Skillnad köp och säljkurs

280
0,37
0,37
Nej

260
240
220
200

Placeringsinriktning
Fonden är speciellt u�ormad för a� vara en av två byggstenar i
premiepensionssparandet för kunder i Sveriges Sparbanker. Indecap
Guide 1 har en lågriskproﬁl medan Indecap Guide 2 har en högre
riskproﬁl. Byggstenarna kan investera både i ak�er, räntor, underliggande
fonder och alterna�va placeringar. Tillsammans utgör dessa två fonder
grunden i de fyra premiepensionspor�öljerna kunder kan välja, Oﬀensiv,
Bas, Försik�g och Individuell. Por�öljerna består av olika fördelningar
mellan byggstenarna u�från por�öljens riskproﬁl.
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Index Guide 2

Avkastning,% efter rabatt

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Indecap
Investerar inte i bolag som kränker interna�onella riktlinjer och
konven�oner kring miljö, mänskliga rä�gheter, arbetsvillkor och
an�korrup�on. Indecap är ansluten �ll FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar, UNPRI samt hållbarhetsproﬁlen.

Indecap Guide 2

Index

Risk (3 år)

Index består av: 50% MSCI Sweden Net TR SEK, 30% MSCI The World
Index Net TR, 20 % MSCI Emerging Markets Net TR

2017

2018

2019

2020

2021

I år

0,55

35,51

7,34

23,13

9,16

Guide 2

Index

14,30

15,13

Ak�v risk

3,78

0,00

Beta

0,92

1,00

Riskjusterad avkastning (Sharpekvot)

0,88

0,83

Risk

Tillgångsfördelning i normalfall
Normalt antal värdepapper ca 100 st
Fonden placerar huvudsakligen i värdepapper med exponering mot svenska och
utländska ak�emarknader, se nedan normalfördelning.

Innehav
%
Volvo AB B

3,7

Nordea Bank Abp

3,2

Telefonak�ebolaget L M Ericsson Class B

2,3

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

2,3

SKF AB B

2,2

Sandvik AB

2,2

Hennes & Mauritz AB Class B

2,2

Atlas Copco AB A

2,2

Trelleborg AB Class B

2,0

Svenska Handelsbanken AB Class A
Other

2,0
75,6

Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande �llgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garan� om fram�da avkastning. Det är inte heller säkert a� du vid en
försäljning av andelarna får �llbaka investerade belopp. Uppdatering av fondfaktabladet sker månads vis. (All data hämtat från Morningstar)

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Indecap Guide 2, andelsklass C

Indecap Fonder AB, org nr 556971-7340

ISIN-kod: SE0008320824

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Indecap Guide 2 är en värdepappersfond enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars långsiktiga placeringsinriktning är att vara exponerad cirka 50 procent mot
den svenska aktiemarknaden, 30 procent mot den globala
aktiemarknaden och 20 procent mot tillväxtmarknader.

För att öka avkastningsmöjligheterna och risken kan
fonden använda hävstång. Hävstång innebär att fondens
exponering är större än vad som följer det tillskjutna
kapitalet. Fonden lämnar ej utdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
vardagar.

Genom att placera i aktier och andra fonder samt få
exponering mot andra fonder genom placeringar i
derivat, med olika förvaltningsstilar som placerar i olika
tillgångsslag på olika geografiska marknader, blir fonden
något mindre känslig för oförutsedda händelser på aktiemarknaden.

Fonden riktar sig till dig som tror på aktiv förvaltning
och vill ta del av utvecklingen på svenska-, globala- och
tillväxtmarknadsaktier.

Målsättningen är att genom investeringar i aktier, aktiefonder samt derivat med aktieexponering och aktiv
förvaltning av dessa- med tanke på såväl uppnådda
resultat som inriktning och framtida möjligheter- erbjuda
en placering med chans till långsiktigt konkurrenskraftig
avkastning.

Vår utgångspunkt är att bolag som väger in både
möjligheter och risker från ett hållbarhetsperspektiv har
bäst chans till en långsiktigt god avkastning. Läs mer
om detta arbete i respektive fonds hållbarhetsrelaterade
upplysningar som du hittar på vår hemsida.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Lägre risk				Högre risk
Lägre möjlig avkastning		

1

2

3

Högre möjlig avkastning

4

5

6

7

Riskindikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori
6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 betyder inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden flytta både till höger och till
vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för framtida risk/
avkastning. Fonden placerar i värdepapper som kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög
avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i
fonden.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift

0%
0%

Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

Presentationsbaserade avgiften grundas på faktiska utgifter från föregående år. Den prestationsbaserade avgiften
beräknas utifrån det mervärde som skapas, d.v.s avkastning utöver index efter samtliga kostnader i fonden.

1,95%

Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera
från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift,
depåavgif samt transaktionsavgifter.

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
Fonden startade2016-06-01.

Årlig utveckling Indecap Guide 2
37%
32%
27%
22%
17%
12%
7%
2%
-3%
-8%

34,10%
21,57%

6,57%

-1,87%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten.

Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas
till fondbestämmelserna, se hemsidan. Indecap Fonder
AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas
dagligen och publiceras i dagstidningar samt
månatligen på hemsidan.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering:

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

www.indecapfonder.se
08-409 454 00
Swedbank AB (publ)
Securities
105 30 Stockholm

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2022.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Indecap Guide 1, andelsklass C

Indecap Fonder AB, org nr 556971-7340

ISIN-kod: SE0008320857

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Indecap Guide 1 är en värdepappersfond enligt lagen
(2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen
har exponering mot räntemarknaden såsom företags-obligationer, statsobligationer eller räntefonder. Fonden har
även möjlighet att placera i aktiefonder, såväl svenska
som utländska eller direkt i aktier. Fonden kan även investera i derivat. Fonden har möjlighet att outsourca delar
av förvaltningen.
Målsättningen är att genom investeringar i obligationer,
räntefonder, aktier och aktiefonder och aktiv förvaltning
av dessa – med tanke på såväl uppnådda resultat som inriktning och framtida möjligheter - erbjuda en placering
med chans till långsiktigt konkurrenskraftig avkastning (3
år eller längre). Fonden kan dock från tid till annan ha en
högre risk än en renodlad räntefond till något lägre risk
än en renodlad svensk aktiefond

Målet för fonden är att åstadkomma högsta möjliga
avkastning på lång sikt med en god riskspridning.
För att öka avkastningsmöjligheterna och risken kan
fonden använda hävstång. Hävstång innebär att fondens
exponering är större än vad som följer det tillskjutna
kapitalet. Fonden lämnar ingen utdelning.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
vardagar.
Fonden riktar sig till dig som tror på en aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan olika
tillgångsslag samt önskar en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
Vår utgångspunkt är att bolag som väger in både
möjligheter och risker från ett hållbarhetsperspektiv har
bäst chans till en långsiktigt god avkastning. Läs mer
om detta arbete i respektive fonds hållbarhetsrelaterade
upplysningar som du hittar på vår hemsida.

RISK / AVKASTNINGSPROFIL
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Lägre risk				Högre risk
Lägre möjlig avkastning		

1

2

3

Högre möjlig avkastning

4

5

6

7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Riskindikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder låg till
medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 betyder inte att fonden är riskfri. Fonden
kan med tiden flytta både till höger och till vänster på
skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Fonden placerar i fonder eller i värdepapper som kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög
avkastning. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i
fonden.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift

0%
0%

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

1,25%

Årlig avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera
från år till år. Avgiften utgör fondens förvaltningsavgift, depåavgift, transaktionskostnader samt avgifter för
underliggande fonder. Kostnaderna minskar fondens
potentiella avkastning. Årlig avgift i underliggande fonder
avser fasta avgifter minskat med eventuella avdrag för
rabatter.

Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
Fonden startade 2016-06-01.

Årlig utveckling Indecap Guide 1
17%
12%
5,85%

7%

1,92%

2%
-3%
-8%

0,05%
-1,08%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten.

Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas
till fondbestämmelserna, se hemsidan. Indecap Fonder
AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas
dagligen och publiceras i dagstidningar samt
månatligen på hemsidan.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering:

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

www.indecapfonder.se
08-409 454 00
Swedbank AB (publ)
Securities
105 30 Stockholm

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 januari 2022.

INDECAP GUIDE 1
METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHET

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden väljer in

Fonden har hållbara investeringar som mål

-

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

X

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

-

Hållbarhetsrisker är inte relevanta

-

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investeringsprocesser för våra fonder. Vi med hjälp av Sustainalytics analyserar miljö, socialt
ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de
företagen vi investerar i.
Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla
våra fonders investeringar.
Fonden väljer bort:

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut
I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår
det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhetsoch ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter. Våra valda fondförvaltare bedömer företagens hållbarhetsarbete. Det är viktigt att investera i bolag som
förstår och minimerar sina hållbarhetsrisker samt kontinuerligt följer upp dessa.
Bolagens risker varier beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och
geografiska närvaro. Företag som är verksamma inom branscher eller geografier
som i sig själva innebär en hållbarhetsrisk exkluderas omedelbart. Detta är exempelvis bolag verksamma inom utvinning av fossila bränslen eller obligationer utgivna av länder med hög korruptionsnivå, för mer information om våra exkluderingar
se fondernas informationsbroschyr.
Indecaps hållbarhetsanalys handlar inte bara om att undvika risker förknippat med
hållbarhet utan även att hitta förvaltare som försöker investera i bolag som som
är väl positionerade när det kommer till hållbarhet och därigenom morgondagen
vinnare.

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.
Högst 5% av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet
som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM FRÄMJAS I FÖRVALTNINGEN

Klusterbomber, personminor

X

Kemiska och biologiska vapen

X

Kärnvapen

X

Vapen och/eller krigsmateriel (produktion)

X

Alkohol (produktion)

X

Tobak (produktion)

X

Kommersiell spelverksamhet (produktion)

X

Pornografi (produktion)

X

Fossila bränslen dvs olja, gas, kol (produktion)

X

Miljörelaterade egenskaper

X

Sociala egenskaper

X

Praxis för god styrning

X

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.

-

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

-

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta
med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer
att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som
rimlig i det enskilda fallet.

X

För närmare information om de hållbarhetsaspekter som främjas, läs vidare under
rubriken ’Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker´.
REFERENSVÄRDEN
Fonden har följande index som referensvärde: 45% OMRX TBill, 45% OMRX TBond
och 10% MSCi World NR
Fondens jämförelseindex tar inte hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social
and Governance), då fondens förvaltning tar hänsyn till ESG-faktorer kan fondens
innehav och avkastning kraftigt avvika från jämförelseindex.

Internationella normer

Länder
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/
räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

X

Övrigt
Fondbolaget påverkar:
Bolagspåverkan i egen regi

X

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

X

INDECAP GUIDE 2
METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHET

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden väljer in

Fonden har hållbara investeringar som mål

-

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

X

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

-

Hållbarhetsrisker är inte relevanta

-

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investeringsprocesser för våra fonder. Vi med hjälp av Sustainalytics analyserar miljö, socialt
ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de
företagen vi investerar i.
Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla
våra fonders investeringar.
Fonden väljer bort:

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut
I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår
det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhetsoch ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter. Våra valda fondförvaltare bedömer företagens hållbarhetsarbete. Det är viktigt att investera i bolag som
förstår och minimerar sina hållbarhetsrisker samt kontinuerligt följer upp dessa.
Bolagens risker varier beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och
geografiska närvaro. Företag som är verksamma inom branscher eller geografier
som i sig själva innebär en hållbarhetsrisk exkluderas omedelbart. Detta är exempelvis bolag verksamma inom utvinning av fossila bränslen eller obligationer utgivna av länder med hög korruptionsnivå, för mer information om våra exkluderingar
se fondernas informationsbroschyr.
Indecaps hållbarhetsanalys handlar inte bara om att undvika risker förknippat med
hållbarhet utan även att hitta förvaltare som försöker investera i bolag som som
är väl positionerade när det kommer till hållbarhet och därigenom morgondagen
vinnare.

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.
Högst 5% av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet
som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Produkter och tjänster

HÅLLBARHETSASPEKTER SOM FRÄMJAS I FÖRVALTNINGEN

Klusterbomber, personminor

X

Kemiska och biologiska vapen

X

Kärnvapen

X

Vapen och/eller krigsmateriel (produktion)

X

Alkohol (produktion)

X

Tobak (produktion)

X

Kommersiell spelverksamhet (produktion)

X

Pornografi (produktion)

X

Fossila bränslen dvs olja, gas, kol (produktion)

X

Miljörelaterade egenskaper

X

Sociala egenskaper

X

Praxis för god styrning

X

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.

-

Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper

-

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta
med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer
att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som
rimlig i det enskilda fallet.

X

För närmare information om de hållbarhetsaspekter som främjas, läs vidare under
rubriken ’Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker´.

Internationella normer

REFERENSVÄRDEN

Övrigt

Fonden har följande index som referensvärde: 50 % MSCI Sweden Net Tr, 30 %
MSCI The World Net Tr och 20 % MSCI Emerging Markets Net Tr.

Fondbolaget påverkar:
Bolagspåverkan i egen regi

X

Fondens jämförelseindex tar inte hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social
and Governance), då fondens förvaltning tar hänsyn till ESG-faktorer kan fondens
innehav och avkastning kraftigt avvika från jämförelseindex.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

X

Röstar på bolagsstämmor

X

Ordlista
Fondavgi�
Den årliga fondavgi�en anges e�er a� Pensionsmyndighetens raba� dragits av. I fondavgi�en ingår fondens förvaltningsavgi� och övriga administra�va
kostnader. Raba�en baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i e� fondbolags fonder; ju mer pengar
Pensionsmyndigheten har placerat hos e� fondbolag, desto mer raba� går �llbaka �ll dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i
samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgi�en �ll Pensionsmyndigheten.
TKA (Total kostnadsandel)
TKA är e� må� som anger hur stora kostnader en fond har ha� under e� år. I TKA ingår, förutom fondavgi�en, även de kostnader fonden har ha� för a� köpa
och sälja värdepapper. Hur stora dessa kostnader är vet inte fondbolagen i förväg. Därför varierar TKA över �den och redovisas för senaste året.
Pensionsmyndighetens raba� redovisas inte i fondernas TKA.
Normalt antal värdepapper
Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över �d för en fond och det angivna värdet gäller i
normalfallet.
Risk
Må� på hur mycket värdet på fonden varierar över �den i förhållande �ll medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siﬀra innebär större varia�oner och
högre risk. Lägre siﬀra innebär mindre varia�oner och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass u�från risktalen. Följande skala används: 02 mycket låg
risk, 37 låg risk, 815 medelrisk, 1624 hög risk samt 25 mycket hög risk.
Ak�v Risk
Visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande �ll si� jämförelseindex. För fonder beräknas ak�v risk som standardavvikelsen för den ak�va
avkastningen, dvs skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex.
Beta
E� må� som visar marknadsrisken. E� betavärde större än 1,0 betyder a� fondens avkastning förändras mer än si� jämförelseindex. E� betavärde mindre än
1,0 innebär a� fondens värde varierar i genomsni� mindre än index. Index har e� betavärde på 1,0.
Riskjusterad avkastning (Sharpekvot)
Sharpekvot är e� sä� a� mäta fondens riskjusterade avkastning. Må�et beräknas genom a� dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med
fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bä�re värdeutveckling i förhållande �ll risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för a�
Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Marknadskommentar mars 2022
Månaden präglades av snabba marknadsrörelser till följd av det allvarliga geopolitiska läget. Noterbart
är att en majoritet av de globala aktiemarknaderna står vid utgången av månaden högre än innan
invasionen den 24 februari.
Den amerikanska aktiemarknaden steg 2,2 procent. De stora nationerna i Europa noterade nedgångar i
svenska kronor, Storbritannien backade 1,1 procent, Frankrike 1,9 procent och Tyskland 4,1 procent.
På tillväxtmarknaderna var utvecklingen blandad. Brasilien steg 12 procent samtidigt som Kina föll
9,2 procent (allt uttryckt i svenska kronor).
Stockholmsbörsens största bolag steg med 1,1 procent och index för de mindre bolagen gick upp 2,9
procent. På sektornivå fortsatte Råvarusektorn att dominera, uppgången summeras till 14,4 procent. I
botten placerade sig Tjänste- samt Konsumentvarusektorn som föll 6,3 respektive 2,6 procent. De två
indextunga sektorerna Finanssektorn samt Industrisektorn noterade nedgångar om 4,5 respektive 1,7
procent.
Den svenska 10-årigen steg från 0,53 till 1,21 procent vilket fick obligationsindex att rasa 4,5 procent.
Den svenska kronan stärktes med 0,6 procent relativt amerikanska dollarn och stärktes med 2,0 procent
relativt euron.
Brentoljan steg med 8 procent till 105,7 USD /fat.
Utveckling Indecaps strategier under mars:
Guide Sverige C backade 0,8 procent samtidigt som jämförelseindex steg 1,1 procent.
Guide Global C tappade 0,7 procent samtidigt som jämförelseindex gick upp med 1,4 procent.
Guide Tillväxtmarknadsfond C backad en 2,7 procent samtidigt som jämförelseindex gick ner 3,5
procent.
Guide Företagsobligation C tappade 0,2 procent samtidigt som jämförelseindex föll 1,0 procent.
För en mer detaljerad information se respektive fonds månadsrapport.

