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Informationsbroschyr – Humle Småbolagsfond 

Denna informationsbroschyr är upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. För varje 
investeringsfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr, och detta dokument utgör 
informationsbroschyren för fonden Humle Småbolagsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en 
värdepappersfond som förvaltas av ISEC Services AB (fondbolaget). En placering i fonden medförrisk, 
historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Medel som investeras i fonden  kan 
både öka och minska i värde oberoende av övriga marknadsförhållanden. Denna 
informationsbroschyr är till för att en placerare själv ska kunna bilda sig en uppfattning om fondens 
möjligheter och risker. Informationsbroschyren är således ingen rekommendation att investera i 
fonden, utan ett beslut om investering måste göras av den enskilde med hänsyn till ett flertal externa 
faktorer såsom placeringshorisont och riskbenägenhet. Eventuell tvist rörande fonden ska avgöras 
enligt svensk lag i domstol eller skiljeförfarande. 

 
 

Fonden och fondandelarna 

En värdepappersfonds tillgångar ägs gemensamt av de andelsägare som köpt andelar i fonden. 
Fonden är inte en egen juridisk person utan företräds av det fondbolag som förvaltar fonden. Den är 
dock ett självständigt skattesubjekt. Verksamheten regleras i lagen (2004:46) om 
värdepappersfonder. Fonden och fondbolaget står under tillsyn av Finansinspektionen. 

 
Varje fondandel är lika stor och medför lika rätt till fondens tillgångar. Försäljning och inlösen 
bekräftas skriftligen av fondbolaget och verkställs genom att de aktuella fondandelarna registreras 
respektive avregistreras i fondens andelsägarregister. Registret förs av fondbolaget. Registrering av 
andelsinnehav är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. 

 
 

Målsättning och placeringsinriktning 

Fonden har som övergripande finansiell målsättning att, under iakttagande av tillbörlig försiktighet, 
åstadkomma högsta möjliga riskjusterade avkastning och värdetillväxt. Den riskjusterade 
värdetillväxten skall vara konkurrenskraftig på lång sikt varmed avses en tidsperiod om tre till fem år. 

 
Sparande i aktier innebär alltid en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. 
I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera aktier (diversifiering) vars priser 
inte uppvisar exakt samma svängningar. Placeringsinriktningen innebär att Fondens tillgångar är 
riskexponerade mot både aktie- och räntemarknaden. Fondens fokusering på den svenska 
aktiemarknaden och små- och medelstora bolag innebär att risken blir koncentrerad till en 
begränsad marknad och ett särskilt segment av denna. 
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Den genomsnittliga löptiden för Fondens placeringar i räntebärande överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument kan variera mellan kort och lång, vilket i normalfallet innebär en lägre 
risk för kurssvängningar jämfört med räntefonder med endast lång löptid, men något högre än för 
räntefonder med endast kort löptid. Eftersom Fondens medel kan placeras utanför Sverige kan 
Fonden påverkas av förändrade valutakurser. 

 
Fonden har dessutom möjlighet att öka och minska exponeringen mot aktiemarknaden genom 
placeringar på räntemarknaden. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden kan variera mellan 70% 
och 100%. 

 

Det är också av vikt att i detta sammanhang nämna Humles investeringsfilosofi som bygger på 
investeringar i aktier som efter fundamental analys bedöms ha god kurspotential till en rimlig 
risknivå. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i Fonderna är det Humles uppfattning att den 
största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den bolagsspecifika riskanalysen inkluderade 
värderingsrisk. 

 
Likviditetsrisken, d.v.s. att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större 
prisreduktion eller stora kostnader kommer att vara relativt hög i Fonden då investeringar sker i små 
bolag. Detta hanteras för Humle Småbolagsfond genom god diversifiering i Fonden. 

 
 

För vem passar fonden 

Fonden vänder sig till investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som placerar på 
aktiemarknaden med fokus på små bolag. Placeraren är förtrogen med aktie- ochräntemarknaderna 
och blir inte orolig när andelsvärdet varierar och aktiemarknaderna går upp och ner, eftersom denne 
sparar långsiktigt. Investeraren bör ha en placeringshorisont på minst fem år. En fondsparare bör 
även vara medveten om att fondens utveckling kan komma att skilja sig nämnvärt från sitt 
jämförelseindex. 

 
 

Köp och försäljning av fondandelar 

Köp sker till dagens kurs efter det att begäran om köp samt likvid inkommit på fondens konto, 
köpdagen. Kursen på köpdagen presenteras den första bankdag som inträder efter köpdagen. 
Begäran om köp samt likvid måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 15.00 på köpdagen för att 
köp ska kunna ske på köpdagen. I annat fall sker köpet på nästkommande köpdag. 

 

De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran om köp samt likvid ha kommit 
fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på köpdagen för att köp ska kunna ske på köpdagen. I annat 
fall sker köp nästkommande köpdag. 

 

Försäljning sker till dagens kurs efter det att begäran om försäljning kommit fondbolaget tillhanda, 
försäljningsdagen. Kursen på försäljningsdagen presenteras den första bankdag som inträder efter 
försäljningsdagen. Begäran om försäljning måste vara fondbolaget tillhanda senast kl. 15.00 på 
försäljningsdagen för att försäljning ska kunna ske på försäljningsdagen. I annat fall sker försäljningen 
nästkommande försäljningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 ska begäran 
om försäljning ha inkommit senast kl. 11.00 på försäljningsdagen för att försäljningen ska kunnaske 
på försäljningsdagen. I annat fall sker försäljningen nästkommande försäljningsdag. Fondandel ska 
säljas på försäljningsdagen om likviditet finns tillgänglig i fonden. Om så inte är fallet skalikviditet 
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anskaffas genom försäljning av fondens egendom och inlösen av fondandel ske så snart sommöjligt. 
Skulle en sådan försäljning av egendom väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares 
intressen får fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen av fondandel. 

 

Köp eller försäljning av fondandel sker till en för andelsägaren vid begäran om köp eller försäljning 
okänd kurs. Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av fondbolaget på 
fondbolagets hemsida, www.isec.com, och i utvalda tidningar. Blanketter för köp och försäljning 
finns hos fondbolaget och på fondbolagets hemsida. 

 
 

Rapporter 

Fondbolaget lämnar en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom 
två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonden inom fyra månader från 
räkenskapsårets utgång. Redogörelserna finns tillgängliga på fondbolagets hemsida i pdf-format. Det 
är även möjligt att göra en beställning av tryckt version kostnadsfritt för de fondandelsägare som 
önskar. Dokumenten finns även tillgängliga i tryckt version hos fondbolaget samt förvaringsinstitutet. 

 
 

Avgifter 
 

Ur Fondens medel skall ersättning betalas till ISEC Services AB för dess förvaltning, samt kostnader 
för kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. För närvarande är avgiften 1,0 procent. 

 
Ersättning  till   ISEC   Services   AB  utgår  dels  i  form  av   en   fast  ersättning,  dels   i  form   av     en 
resultatbaserad ersättning. 

 
Därutöver kan ISEC Services AB ta ut en avgift vid försäljning och inlösen av fondandelar. 

 
Fast ersättning 
Ersättning utgår med högst 1,3 procent per år av fondförmögenheten Ersättningen beräknas och 
erläggs vid varje bankdag och skall betalas i efterskott per den sista bankdagen i varje månad. För 
närvarande är avgiften 1,0 procent. 

 
Resultatbaserad ersättning 
Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10 procent av totalavkastningen efter fast 
förvaltningskostnad samt kostnader för Fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och 
försäljning av värdepapper enligt en ”high watermark” princip där ersättning tas ut endast om  fonden 
noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. 
Den resultatbaserade ersättningen beräknas vid varje bankdag och skall betalas i efterskott per den 
sista bankdagen varje månad. Vid varje bankdag justeras andelsvärdet med eventuellt uppkommen 
resultatbaserad ersättning. 

 
Beräkningsexempel uttag av resultatbaserad ersättning framgår av bilaga 1. 

 

Försäljningsavgift 
ISEC Services AB tar för närvarande inte ut någon försäljningsavgift. 

Inlösenavgift 

http://www.isec.com/
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Om de inlösta fondandelarna innehafts kortare tid än 60 dagar äger fondbolaget rätt att ta ut en 
inlösenavgift om högst 2,0 procent av andelarnas värde. Inlösenavgiften tillfaller Fonden. Om inlösen 
av fondandel sker efter 60 dagar tas ingen avgift ut vid inlösen. 

 

Högsta Avgifter 
 

Nedan anges den högsta avgift som ISEC Services AB, enligt fondbestämmelserna för respektive Fond 
får ta ut vid försäljning och inlösen av andelar samt för förvaltning (inklusive kostnader för förvaring 
och för tillsyn och revisorer). 

 

Humle Småbolagsfond: 
Försäljningsavgift: 2,0% 
Inlösenavgift: 1,0% 
Förvaltningsavgift inkl. förvaring, 
Tillsyn och revision: 1,3%* 

 
 

*Härutöver kan resultatbaserad ersättning tillkomma. 
 
 

Utdelning 

Fonden lämnar inte utdelning till fondandelsägare eller någon annan. 
 
 

Skatteregler 

 
Inledning 

 

I detta avsnitt lämnas en sammanfattning och allmän beskrivning av de regler som gäller för 
beskattning av värdepappersfonder och andelsägare. Redogörelsen tar endast sikte på fysiska 
personer som är skattemässigt bosatta i Sverige. Mot bakgrund av framställningens allmänna 
karaktär bör varje investerare som är osäkra på eventuella skattekonsekvenser rådfråga 
skatterådgivare, då en fondandelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella 
omständigheter. 

 

Beskattning 
 

En svensk fond är inte skattepliktig. Istället beskattas andelsägare för sitt innehav genom en 
schablonintäkt som tas upp som inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procentav 
fondandelarnas värde den 1 januari (inkomståret). Schablonintäkten beskattas med 30 procent. 
Detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. 

 
 

Uppdragsavtal 

Fondbolaget använder sig av externa resurser i förvaltningen av fondmedlen och har slutit 
uppdragsavtal med Humle Kapitalförvaltning AB gällande outsourcing av fondens förvaltning och 
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distribution. Bolaget avser även att sluta uppdragsavtal med andra distributörer för distribution av 
produkter och tjänster samt anlitat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fondens 
förvaringsinstitut. Vidare har uppdragsavtal avseende biträde vid funktionen för regelefterlevnad 
slutits med Se compliance AB och med Denovo Advokatbyrå AB samt avseende internrevision med 
Moneo Business Integration AB. 

  Distribution  

  MFEX Mutual Funds Exchange AB, Movestic Livförsäkring AB och SEB Pension och Försäkring AB.  

  Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 

Om fondbolaget av någon anledning skulle besluta att upphöra med verksamheten eller om någon 
händelse omöjliggör fortsatt verksamhet skall samtliga andelsägare informeras om detta. Vid 
upphörande av fonden efter ett eventuellt återkallande av fondbolagets tillstånd från 
Finansinspektionen, konkurs eller likvidation skall förvaringsinstitutet omedelbart ta över 
förvaltningen av fondmedlen. Efter en sådan händelse kan det finnas möjlighet för fondandelsägare 
att överföra sin förvaltning till ett annat fondbolag eller i vissa fall kan fonden upplösas genom 
försäljning av tillgångarna. En överlåtelse eller upphörande av förvaltning efter ett beslut från 
fondbolagets sida kan ske efter beslut om godkännande av Finansinspektionen. Vid upphörande eller 
överlåtelse av fondverksamhet kommer andelsägarna att informeras via hemsidan snarastmöjligt. 

 
 

Möjlighet till ändring i fondbestämmelser 

Fondbolaget har möjlighet att tillställa Finansinspektionen ändringar i fondbestämmelserna 
efter beslut i bolagets styrelse. Om Finansinspektionen godkänner ändringar i 
fondbestämmelserna kan ändringarna påverka fondens egenskaper, t.ex. dess 
placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. 

 
 

Skadestånd 

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt LVF (2004:46) eller 
fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag 
tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt LVF (2004:46) eller fondbestämmelserna, 
skall institutet ersätta skadan. 

 
 

Fondbolaget – ISEC Services AB 

 
Allmänt 

 

Fonden förvaltas av ISEC Services AB som står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att 
bedriva fondverksamhet enligt LVF samt tillstånd för att förvalta alternativa investeringsfonder enligt 
LAIF (tillstånden erhölls 2014-0-26). Fondbolaget ägs till 100 % av ISEC Group AB. ISEC Services AB är 
ett svensk registrerat aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket 1997 och inledde  sin 
verksamhet 2004. 

 
Fondbolagets aktiekapital uppgår till 1 500 000 kronor. 
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ISEC Services AB har sitt säte och huvudkontor på Riddargatan 19, 114 57, Stockholm, 
Sverige. ISEC Services AB för register över samtliga fondandelar i fonden. 

 
Följande fonder förvaltas av ISEC Services AB: 

FH 60 Investeringsprofil, Fronteer Harvest, Gustavia Balkan, Gustavia Proxy Petroleum, Gustavia 
Global Tillväxt, Gustavia Ny Teknik, Gustavia Kazakstan & Centralasien, Gustavia Ryssland, Gustavia 
Sverige, Humle Fondselect, Humle Småbolagsfond, Humle Kapitalförvaltningsfond, Investerum Basic 
Value, Lysa Aktier, Lysa Räntor, Nowo Fund, Pacific Absolute Return, Pacific Global Dynamic, Pacific 
EM Dynamic, Pacific Precious, Pacific Extraordinary Brands, Peab-fonden, Viking Fonder Sverige, 
Zensum Trygg och Zensum Tillväxt. 

 

Fondens förvaringsinstitut 
 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081 är ett svenskt 
bankaktiebolag med säte i Stockholm, Stockholms län. Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ)bedriver huvudsakligen bankverksamhet. 
 
Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att verkställa Fondförvaltarens beslut avseende fonden samt ta 
emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende 
fonden som Fondförvaltaren fattat, såsom placering, värdering, inlösen och försäljning av 
fondandelar, sker i enlighet med tillämpliga författningar och dessa fondbestämmelser. 
Förvaringsinstitutet är oberoende från Fondbolaget och några intressekonflikter bedöms inte 
föreligga mellan parterna. Förvaringsinstitutet har möjlighet att uppdra förvaringsåtgärder till 
externa förvaringsinstitut. Fondbolaget kan lämna ytterligare upplysningar om sådana uppdrag på 
förfrågan. 

 

Fondbolagets styrelse 
 

Styrelsens ordförande Bo Hägg 
Övriga ledamöter Henrik Tell 

Bo Liljengren 
Viveka 
Andersson 

 

Ledningsgrupp 
 

Vd Anders Lindegren 
Stf. vd, Viveca Onn 
Ansvarig fondverksamhet och förvaltning Vilho Heiskanen 
Riskansvarig David Christenson 
Backofficechef Jacob Holmström 

Ansvarig för regelefterlevnad Emma Bergwall 
 

Klagomålsansvarig 
 

Emma Bergwall. 
 

Revisor 
 

Fondbolaget har utsett PWC som revisor och extern granskare där auktoriserade revisorn 
Peter Nilsson har huvudansvar. Moneo Business Integration AB upprätthåller funktionen för 
internrevision. 
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Ansvarig förvaltare 
 

Bolaget har tecknat uppdragsavtal med Humle Kapitalförvaltning AB avseende förvaltning av fonden 
och distribution. 

 
Humle Kapitalförvaltning AB är ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat värdepappersbolag. 
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Humle Kapitalförvaltning AB har följande tillstånd beviljade: 
2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument 
2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning 2007-
10-10  Förvaltare av fondandelar 
2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument 
2007-11-01 Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld 
2007-07-13 Tillst. för VP-bolag och kreditinst. att förv. specialfonder 
2008-03-25 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm. 
2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag 
2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument 
2007-11-01  Lämna kredit för genomförande av transaktion m fi instrument 

 
 

Ersättningspolicy 
Uppgifter om Bolagets ersättningspolicy finns på www.isec.com.Där finns uttömmande information 
om ersättningspolicyn och hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka som är ansvariga för att 
bevilja dem samt ersättningskommitténs sammansättning. Personal i fondbolagets ledning och 
kontrollfunktioner erhåller enbart fast ersättning (månadslön i kr) samt i förekommande fall, efter 
styrelsebeslut, en årlig bonus av kollektiv modell med lika bonus till alla anställda. 
 
En papperskopia av ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt av Bolaget.  

http://www.isec.com/
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Arvodesberäkning Bilaga 1 
 
 

Exemplet nedan illustrerar hur resultatbaserad ersättning till Humle Småbolagsfond och Humle 
Kapitalförvaltningsfond beräknas. Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10% av 
totalavkastningen efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för fondens löpande förvaltning, 
såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en ”high watermark” princip där 
ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Den resultatbaserade 
ersättningen beräknas vid varje handelsdag, två gånger i månaden, den sista och den 15:e i varje månad 
(om den 15: infaller på en helgdag nästkommande bankdag). Vid varje handelsdag justeras 
andelsvärdet med eventuellt uppkommen resultatbaserad ersättning. 

 
I exemplet antas att det redan gjorts avdrag för fast ersättning och kostnader för fondens löpande 
förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Beloppen har avrundats till jämna 
kronor. Exemplet visar hur andelsägare A, B och C som investerar 100 000 kr var belastas med 
prestationsbaserat förvaltningsarvode. En period definieras som tiden mellan två på varandra följande 
handelsdagar. Investeringar antas ske i början och försäljningar i slutet av respektive period. 

 
Period 1.          Fonden har gått upp med 5%. 
Period 2. Fonden har gått ner med 10% sedan Period 1. 
Period 3. Fonden har gått upp med 5% sedan Period 2. Period 
4.          Fonden har gått upp med 10% sedan Period 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 1 Fondkurs efter avdrag för resultatbaserad ersättning 
(100*(1+5%))=105 
((105-100)*10%)= 0,5 

105-0,5=104,5 
Not 2 Fondkurs efter resultatbaserad ersättning 
(98,7525*(1+10%))=108,62775 
((108,62775-104,5)*10%)=0,412775 
108,62775-0,412775=108,214975 

110 

Fonden når en 
ny högsta nivå 
sedan start. 

Fondutveckling 
Fonden når en 
ny högsta nivå 
sedan start. 108,2149752

 

105 104,51
 

100 100 
98,7525 

95 
94,05 

90 

 
85 
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Andelsägare A 
 

Investerar i början av Period 1 för 100 000 kr och säljer i slutet av Period 2 för 94 050 kr. Andelsägarens 
totala avkastning uppgår till – 5 950 kr. Andelsägaren har, trots en negativ totalavkastning, belastas 
med resultatbaserad ersättning på 500 kr då fonden under Period 1 uppnådde en ny högsta nivå sedan 
start. 

 
 

Andelsägare B 
 

Investerar i början av Period 3 för 100 000 kr och säljer i slutet av Period 4 för 115 061 kr. Andelsägarens 
totala avkastning uppgår till + 15 061 kr. Totalt belastas kunden med 439 kr i resultatbaserad ersättning. 
När investerare B köper har fonden gått ner med 10% jämfört med den högsta noteringen sedan start 
och når under investeringsperioden inte upp till en ny högsta nivå förrän period 4 vilket innebär att 
investerare B under en period tar del av en uppgång – utan att betala någon avgift. 

 

Andelsägare C 
 

Investerar i början av Period 1 för 100 000 kr och säljer i slutet av Period 4 för 108 215 kr. Andelsägarens 
totala avkastning uppgår till 8 215 kr. Totalt har andelsägaren belastas med 913 kr (500 kr + 413 kr) i 
resultatbaserad ersättning. 
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Bilaga 2 Fondbestämmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


