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Detta dokument innehåller basfakta om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Det är 
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och 
riskerna med denna fond. Du rekommenderas att läsa dokumentet så att du kan fatta ett välgrundat 
investeringsbeslut. 

 

  

 

 

Kuylenstierna & Skog Equities, en delfond tillhörig LUX MULTIMANAGER SICAV 
 

Klass P SEK – Ackumulering shares: ISIN-kod LU1128909048 

 
Förvaltningsbolaget: BIL Manage Invest S.A.  

   
 

 

 

 

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING 
 

• Delfondens investeringsmål är att ge långsiktig värdestegring. Fonden 
kommer att investera i en portfölj med utvalda aktier i företag med en 
potential för högre tillväxt och högre framtida lönsamhet. 

• Delfonden kommer främst att investera i börsnoterade aktier och 
aktierelaterade värdepapper. 

• Delfonden begränsar inte investeringarna till vissa geografiska 

marknader eller någon ekonomisk sektor men kan ha en viss fokus 

mot investeringar på aktiemarknaderna i Norden. 

• Delfonden kan investera högst 15 procent av tillgångarna i 

skuldförbindelser, i undantagsfall endast och när marknadsvillkoren 

så kräver, kan en sådan gräns överskridas men då med högst 

40 procent av delfondens tillgångar. 

• Dessutom kan delfonden investera tillgångarna i företag för kollektiva 

investeringar (”UCI-företag”) och högst 10 procent av tillgångarna i 

warranter och teckningsrätter baserade på överlåtbara värdepapper. 

 

 

 

• Om det anses lämpligt och ligger i andelsägarnas intresse kan 

delfonden inneha högst 100 procent av nettotillgångarna i likvida 

tillgångar, penningmarknadsfonder och 

penningmarknadsinstrument. 

• I en begränsad omfattning kan delfonden även investera i 

räntebärande instrument med låg kreditvärdering, i strukturerade 

produkter som kreditkopplade skuldförbindelser, deltagarbevis, 

kapitalskyddade skuldförbindelser eller certifikat. Dessutom kan 

högst 20 procent investeras i tillgångssäkrade och 

inteckningssäkrade värdepapper. 

• Delfonden har inget jämförelseindex och förvaltas aktivt. 

• Teckning och inlösen av andelar kan vanligen göras varje bankdag i 
Luxemburg, utom den 24 och den 31 december.  

• All utdelning kommer att återinvesteras i delfonden. 

• Delfonden är lämpligt för investerare med en investeringshorisont 

på 5 år eller mer. 

 
 

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL 

 

• Profilen för risk-/avkastningsindikatorn klassificeras utifrån nivån på 

den historiska fluktuationen på andelsklassens substansvärde, och 

inom denna klassificering indikerar kategori 1-2 en låg nivå på den 

historiska fluktuationen, 3-5 en medelhög nivå och 6-7 en hög nivå. 

Om fonden lanserades för mindre än 5 år sedan beräknas 

riskkategorin på basis av jämförelseindexets resultat. Om en sådan 

inte finns tillgänglig används andra objektiva klassificeringskriterier. 

• Historiska uppgifter är inte en tillförlitlig indikator på framtida dito. 

• Den angivna riskkategorin garanteras inte och kan ändras med tiden. 

• Den lägsta kategorin betyder inte att den är ”riskfri” *. 

• Det finns inte någon garanti eller mekanism som skyddar kapitalet. 
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Riskfaktorer som inte fångas in i tillräcklig grad av risk-

/avkastningsindikatorn  

• Andelar i aktiefonder är benägna att uppvisa stora 

värdefluktuationer. Delfonden kan vara exponerad mot små och 

medelstora företag. Detta kan leda till högre risker än vad som är 

fallet för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. 

• Kreditrisk: När delfonden investerar, direkt eller indirekt, i 

räntebärande instrument som till exempel obligationer, finns det en 

risk att emittenten av sådana instrument inte kan betala ut ränta 

eller betala tillbaka instrumentets nominella belopp på 

förfallodagen. Detta innebär att instrumentet kan förlora en del eller 

hela sitt värde. 

• Motpartsrisk: Risken att en motpart inte uppfyller sina skyldigheter 

till delfonden, till exempel inte betalar tillbaka ett överenskommet 

belopp eller inte levererar värdepapper enligt överenskommelse. 

• Likviditetsrisk: Risken att delfonden inte kan sälja, lösa in eller 

stänga en position i rätt tid, och att kursen kan vara lägre eller 

högre än förväntat, på grund av hur likviditeten är på den 

underliggande marknaden. 

• Operativ risk: Delfonden kan drabbas av förluster på grund av 

externa händelser, kriminell verksamhet, systemavbrott eller fel 

begångna av parter som är relaterade till delfonden och dess 

ombud, ett förvaringsinstitut och externa tredje parter. 

• Valutarisk: Valutakurser som fluktuerar kan påverka avkastningen 

på din investering negativt. Den valutasäkring som kan användas 

för att minimera effekten av valutafluktuationer kanske inte alltid 

lyckas. 

Mer information om risker finns under rubriken "Huvudsakliga 

risker" i prospektet. 



 

Detta faktablad med basfakta för investerare är korrekt per den 18 februari 2022. 

 

AVGIFTER 
 

ENGÅNGSKOSTNADER SOM TAS UT FÖRE EN 
INVESTERING 

Teckningsavgift Ingen 

Inlösenavgift Ingen 

Detta är det mesta som kan tas av dina pengar innan de 
investeras och behållningen betalas ut. 

AVGIFTER SOM TAS FRÅN DELFONDEN UNDER ETT ÅR 

Årlig avgift 1.26 % 

AVGIFTER SOM TAS FRÅN DELFONDEN UNDER 

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER 

Resultatrelaterad avgift Ingen 

  

 

 

De avgifter du betalar används för att täcka fondens driftskostnader, 

däribland kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter 

minskar investeringens potentiella avkastning. 

Siffran för den årliga avgiften som anges här baseras på kostnaderna 

vid årsslutet 2021. Denna siffra kan variera från år till år. Den årliga 

avgiften omfattar inte:   

• Resultatrelaterade avgifter  

• Portföljtransaktionskostnader, utom den tecknings-/inlösenavgift 

som betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i en 

annan fond. 

Fondens bokslut för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om de 

exakta avgifter som tagits ut.  

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är de högsta möjliga och i 
vissa fall kan de vara lägre. Information om de faktiska tecknings- och 
inlösenavgifterna finns att få hos din finansiella rådgivare eller 
distributör. 

För mer information om avgifter, se relevant avsnitt om avgifter och 

avsnittet om delfonden i prospektet, som finns att få på fondens säte. 
 

 

TIDIGARE RESULTAT 

 

 

 

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning. 

Diagrammet visar avkastningen i svenska kronor efter att årliga avgifter 

och portföljtransaktionskostnader har betalats. Eventuella tecknings-

/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen. 

Fonden lanserades: 26 Mars 2021. 

Denna andelsklass kommer att lanseras den 26 Mars 2021. 

*Tidigare resultat som visas i grafen och som markerats med * anger 

tidigare resultat i Protea Fund – Kuylenstierna & Skog Equities – R, ISIN 

LU0268081899, fram tills den slogs ihop med SEF – Kuylenstierna & 

Skog Equities den 27 Februari 2015. 

** Tidigare resultat som anges i grafen och som markerats med ** anger 

tidigare resultat i SEF – Kuylenstierna & Skog Equities, fram tills den 

slogs ihop med denna delfond den 26 Mars 2021. 
 

PRAKTISK INFORMATION 
 

Förvaringsinstitut och centralförvaltning: RBC Investor Services 

Bank S.A. 

Blivande investerare kan, utan kostnad och på begäran, erhålla en 
kopia av prospektet, fondens hel- och halvårsrapport samt 
bolagsordningen på fondens säte. Uppgifter om förvaltningsbolagets 
uppdaterade policy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och 
förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelning av 
ersättningar och förmåner, sammansättningen av 
ersättningskommittén finns på www.bilmanageinvest.com. 

Andelskursen finns att få på fondens säte varje gång den beräknas. 
Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga 
skattesituation. För mer information ska du kontakta en 
skatterådgivare. 

 
 

 

Fler andelsklasser är tillgängliga för denna delfond. Du kan byta till 
andra andelsklasser i Fonden, och till andelar i en annan delfond i 
paraplyfonden. Villkoren för sådana byten beskrivs i paraplyfondens 
prospekt. 

 

 

BIL Manage Invest S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF. 

BIL Manage Invest S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad och dess översättningar är vilseledande, felaktigt eller 

oförenligt med motsvarande delar av fondens prospekt. 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Class P 8.7% 16.8% 16.0% 6.3% 9.9% 11.6% -8.9% 29.8% 11.8% 28.4%
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