TIN Ny Teknik A

TIN FONDER

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.
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Fondbolag: Teknik Innovation Norden Fonder AB, org. nr 559190-9600
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Mål och placeringsinriktning
Målsättning och karaktär: Fonden är en aktiefond med
inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller
tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars
verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och
utveckling för egen eller annans räkning.

Placeringsinriktning: Fonden får placera sina medel i
överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut.
Minst 90 procent av fondens värde exklusive kassa ska
placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper
utgivna av teknikbolag.

Fonden har en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi
fokuserar på fundamental bolagsanalys, framtidsutsikter och
värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi
förstår. Vi är oberoende i vår förvaltning och fattar
självständiga beslut. De, enligt förvaltarna, mest attraktiva
aktierna i förhållande till finansiell risk är de största
innehaven i fonden, oberoende av vilka innehav som finns i
fondens jämförelseindex.

Minst 50 procent av fondens värde ska placeras på
reglerade marknader eller annan marknad som är reglerad
och öppen för allmänheten i Norden.

Fonden har som målsättning att genom ovan nämnda
inriktning, över minst fem år, överträffa sitt jämförelseindex.

Upp till 30 procent av fondens värde får placeras på
reglerade marknader eller annan marknad som är reglerad
och öppen för allmänheten inom EU och EES samt på
motsvarande marknader i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore och USA.

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla
bankdagar.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens tillgångar i
fondandelar.

Skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex
kan från tid till annan vara betydande. För ytterligare
information om investeringsstrategin, se fondens
informationsbroschyr.

Jämförelseindex: VINX Small Cap Net.
Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning för andelsklass A
utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
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Risk/Avkastningsprofil
Lägre risk
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Lägre möjlig avkastning

Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar
sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering. I och
med att fonden startade 2019 är indikatorplaceringen delvis
estimerad utifrån en tänkt placeringsallokering enligt
fondens investeringsmodell. Indikatorn bygger på historisk
data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Fondens Riskprofil: Fonden är placerad i riskklass 6 vilket
innebär hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Stora historiska kursrörelser innebär hög risk
och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering
på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan
ändra sig med tiden.
De huvudsakliga riskerna i fonden är aktierisk, valutarisk,
marknadsrisk och risk förknippad med investeringsstil.
Eftersom fonden investerar sina tillgångar på
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Högre möjlig avkastning

aktiemarknaden globalt kan värdet på fonden variera
beroende på marknadsförhållanden.
Materiella risker som inte visas i indikatorn: Följande risker
återspeglas inte helt i risk- och avkastningsindikatorn men
påverkar ändå fondens värde:
Likviditetsrisk: uppstår om en del av fondens tillgångar är
svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.
Politisk risk: Om olika handelshinder införs så kan
marknaden begränsas och förutsättningarna för
avkastningen förändras utan att det går att förutspå i
riskindikatorn.
Ovan nämnda riskfaktorer är inte uttömmande. Andra
faktorer kan påverka prissättningen av fondens
underliggande värdepapper och därmed fonden.
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Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Andelsklass A

Teckningsavgift

0,00%

Inlösenavgift

2,00% för innehav <30 dagar
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

1,53%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift (fonden har ingen resultatbaserad avgift)

0,00%

Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2021. Avgiften kan variera från år till år.
Fonden tar inte ut några engångsavgifter vid teckning. De uttagsavgifter som visas är de maximala satserna, dock lägst 50 kronor,
och kan tillämpas endast om innehav hafts i kortare tid än 30 dagar. Avgiften för korttidshandel tillfaller fonden. Denna
inlösenavgift tas för närvarande inte ut.
Avgifterna utgör betalning för förvaltningskostnader inklusive marknadsföring och distribution och minskar fondens avkastning. Läs
mer om kostnaderna i fondens informationsbroschyr under avsnittet ”Avgifter".
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Tidigare resultat
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Andelsklassens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag
för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska
kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. I
diagrammet visas också fondens jämförelseindex mätt i
svenska kronor. Tidigare resultat är ingen garanti för
framtida resultat. Fonden startade 2019. Andelsklass A
startade den 4 februari 2019.

VINX Small Cap
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Praktisk information
Hemsida: www.tinfonder.se
Telefonnummer: 08-520 277 44
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet offentliggörs
dagligen på fondbolagets hemsida och kan även erhållas via
fondbolagets ombud eller förvaringsinstitutet.
Teckning och inlösen: Fonden är öppen för teckning och
inlösen av fondandelar varje bankdag. Fondandelarna
tecknas och inlöses i svenska kronor.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.

faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Ersättningspolicy: Teknik Innovation Norden Fonder AB
styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med
och främjar en sund och effektiv riskhantering. Uppgifter om
fondbolagets aktuella ersättningspolicy finns på
www.tinfonder.se. En papperskopia av informationen kan på
begäran erhållas kostnadsfritt, vänligen kontakta
fondbolaget.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsynen över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den
14 februari 2022.

Ansvarsbegränsningar: Teknik Innovation Norden Fonder
AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
TIN Ny Teknik är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns på svenska kostnadsfritt på vår hemsida. En papperskopia av
dokumenten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem, vänligen kontakta oss via mejl eller telefon.
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