
 

 
 

  
 

 

Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB 

 
Portföljförvaltningen är delegerad till Humle  
Kapitalförvaltning AB 

 

Humle FondSelect 
 

ISIN-kod: SE0000958191 

 

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING 
 

 

Humle FondSelect är en världsfond för dig 
som vill placera på flera marknader. 
Placeringen är dock fokuserad på de stora 
börserna i Europa och Nordamerika. Fonden 
är en så kallad fond-i-fond, dvs att den 
placerar i olika fondbolags fonder, 
huvudsakligen i aktiefonder men även ränte- 
och hedgefonder.  
 
En väl avvägd allokering avseende både 
tillgångsslag och marknader är centrala 
begrepp i fondens investeringsfilosofi. 
Fondens målsättning är att på lång sikt och 
med begränsad risk uppnå en ökning av 
Fondens andelsvärde.  

 
Fondens medel placeras i fondandelar samt 
på konto i kreditinstitut. 
 

 
RISK/AVKASTNINGSPROFIL 

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt 
ske alla vardagar. 

 
Fonden lämnar inte utdelning. Eventuell vinst 
återinvesteras i fonden.  

 

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

 

 

Lägre risk Högre risk 
 

 

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet 
mellan risk och möjlig avkastning vid en 
investering i fonden. Indikatorn baseras på hur 
fondens värde har förändrats de senaste fem 
åren. Den här fonden har de senaste fem åren 
haft en volatilitet mellan 10-15% och fonden 
tillhör därmed kategori 5 vilket betyder 
medelhög risk för både upp- och nedgångar i 
andelsvärdet.  
 
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. 
Fonden kan med tiden flytta både till höger och 
vänster på skalan. Det beror på att indikatorn 
bygger på historiska data som inte är en garanti 

för framtida risk/avkastning. 
  
 
Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i 
fonden men följande risker, som kan finnas för  
de underliggande fonderna, kan också påverka 
avkastningen: 

 
Valutarisken – fondens innehav är till viss del 
placerade i fonder noterade i utländsk valuta varför  
det finns en risk för kurssvängningar som beror på 
valutakursförändringar. 
 
Kreditrisk – risken att en emittent kan komma att 
ställa in betalningarna eller få försämrad 
kreditvärdighet vilket påverkar priset på 
värdepappret negativt. 
 
Motpartsrisk – risken för att betalningar/leveranser 
av värdepapper inte sker enligt avtal vilket även 
omfattar motpartsrisk i derivathandel. 

 
 

 

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. 



  

AVGIFTER 
 

 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du 
investerar 
Teckningsavgift:  2,00 % 
Inlösenavgift: 2,00 % vid innehav <1 år  
De tecknings- och inlösenavgifter som anges 
ovan visar de högsta avgifter som ISEC Services 
AB får ta ut. 

 
Avgifter som debiterats fonden under 
året  
Årlig avgift:    1,62 % 

 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda 
omständigheter 

Prestationsbaserad avgift*: 20%  

*Prestationsbaserad avgift utgår om 20% av den 
avkastning som överstiger MSCI världsindex i 
SEK.. 
 
Förvaltningsavgiften används för att täcka 

fondens kostnader för förvaltning, marknadsföring 
och distribution. Dessa minskar fondens potentiella 
avkastning.  
 
Den redovisade årliga avgiften som tagits ur 
fonden avser kalenderår 2016 och beräknats per 
den 31 december 2016. Fondens årsrapport 
kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare 
uppgifter om vilka avgifter som uppkommit. 
 
Fonden får investera i fonder med en fast 
förvaltningsavgift motsvarande högst 3 % och en 
resultatbaserad avgift motsvarande högst 25 % av 
överavkastningen. Mer information om avgifter, 
samt information om hur den prestationsbaserade 
avgiften är beräknad, finns i avsnittet angående 
avgifter i fondens informationsbroschyr som kan 
beställas från fondbolaget samt finns på 
fondbolagets hemsida.  

TIDIGARE RESULTAT 
 

 

 

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter 
avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till 
eventuella insättnings- och uttagsavgifter. 
Värdet för samtliga år är beräknat i svenska 
kronor och med utdelningar återinvesterade i 
fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för 
framtida resultat. Fonden startade 2002.  

 

PRAKTISK INFORMATION 
 

 

Ytterligare information om framgår av 
informationsbroschyren, fondbestämmelserna 
och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns 
kostnadsfritt på vår hemsida på svenska. 

 

Hemsida: www.isec.com 
Telefonnummer: 08 546 99 300 
Förvaringsinstitut: SEB 

 
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet 

beräknas dagligen och publiceras på vår 
hemsida.  
 
Skatt: Den skattelagstiftning som 

tillämpas i fondens auktorisationsland  

kan ha en inverkan på din personliga 
skattesituation. 

 

För information om minsta investeringsbelopp 
och månadssparande hänvisas till: 
www.isec.com. Information om fondbolagets 
ersättningspolicy är tillgänglig på 
www.isec.com. En papperskopia kan fås 
kostnadsfritt på begäran. 

 

ISEC Services AB kan hållas ansvarigt endast 
om ett påstående i detta faktablad är 
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 
relevanta delarna av fondens 
informationsbroschyr. 

 

AUKTORISATION 

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

PUBLICERING 

Dessa basfakta för investerare gäller från 2017-07-06. 
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