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Mål och placeringsinriktning

Rådgivare

Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som minst motsvarar utvecklingen
för den svenska aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande.
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Placeringsinriktning
Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier med ett särskilt fokus på små
och medelstora bolag.
Två-tredjedelar av nettoförmögenheten investeras i aktier och aktie-relaterade
instrument som antingen handlas på reglerad marknad i Sverige, eller är utgivna
av svenska bolag alternativt bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till
Sverige.

Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.

Fonden kan använda derivatinstrument i syfte att neutralisera specifika
riskfaktorer, bedriva effektiv portföljförvaltning eller som ett led i den löpande
förvaltningen.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Avkastning för perioden: 23.08.2018 - 31.08.2018

Fondfakta
ISIN
LU1857272386
Jmf-index
Carnegie Small Cap Return Index (net dividends reinvested)
Hemsida
https://www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Luxemburg
Valuta
SEK
NAV-kurs, 21.09.2018
98,740
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
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Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift

1,52%
0,00%
0,00%
0,00%

Materialet har tagits fram av Danske Invest, en division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta
del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
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