
Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Detta är inte reklammaterial utan information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
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Mål och placeringsinriktning
Delfonden är en absolut avkastningsinriktad delfond. Delfonden
strävar efter att ha en stark exponering mot de nordiska länderna
antingen genom att investera i obligationer som handlas eller
hanteras på nordiska marknader eller genom att investera i
obligationer huvudsakligen utfärdade av nordiska enheter eller av
aktiva enheter eller exponerade på de nordiska marknaderna.
Delfonden kommer att investera minst 51 % i obligationer av alla
slag inklusive, men inte begränsat till, företagsobligationer,
konvertibla obligationer och konvertibla tillgångsskyddade
obligationer inom ramen för sin investeringspolicy. I enlighet med
principen om diversifiering av riskerna, kan delfonden investera i
obligationer, aktier, vinstdeltagningscertifikat, andelar i
investeringsfonder (UCITS och UCI:er) samt certifikat som
innehåller finansiella index, eget kapital, räntesatser och
utländska valutor som underlag och certifikat på andra tillåtna

globala underlag, inklusive tillväxtmarknader, utan några
begränsningar. Upp till 10 % av delfondens nettotillgångar kan
placeras i placeringsfonder. Delfonden får inte låna mer än 10 %
av sina nettotillgångar. Fonden kan använda derivattransaktioner
för att minska eventuella förluster eller för att få en bättre tillväxt.
Investerarens inriktning bör vara långsiktig. Returer kan
ackumuleras. Investerare har rätt att begära inlösen av aktier från
förvaltningsbolaget vid varje värderingsdag. Vi kan dock avbryta
inlösen under exceptionella omständigheter om ett sådant avbrott
anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen.
Avgifter för köp och försäljning av värdepapper ska betalas av
delfonden. Dessa avgifter tillkommer utöver de procentsatser som
anges under ”Avgifter” och kan påverka delfondens avkastning på
ett negativt sätt.
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Historiska uppgifter kanske inte ger en pålitlig indikation för
framtiden. Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan
förändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att
investeringen är riskfri. Fonden har kategoriserats som SRRI 4
eftersom nettotillgångsvärdet visar måttlig volatilitet som innebär
att förlust är lika troligt som vinst. Risker som kan ha en
betydande påverkan på fondens resultat och inte nödvändigtvis
återspeglas i risk-/avkastningsprofilen inbegriper: Likviditetsrisk –
investering i värdepapper som inte enkelt kan säljas till fullt värde
ökar risken för att fonden kanske måste uppskuta inlösen av
andelar. Emittentrisk – obligationer som ägs av fonden kan förlora

en del av eller hela sitt värde om den ekonomiska situationen för
obligationsemittenterna försämras.
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Avgifter
Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader
minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället.
Teckningsavgift 3,00%
Inlösenavgift 0,25%

Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift 1,17%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift 10,00%

De insättningsavgifter som anges är maxvärden. Detta är det
högsta belopp som kan komma att dras från dina pengar. I
vissa fall kanske du betalar mindre. Du kan få information om
detta från din finansiella rådgivare. Beloppet för årliga avgifter
baseras på utgifterna för det senast avslutade räkenskapsåret.
Beloppet kan ändras från ett år till ett annat. De årliga
avgifterna inbegriper inte prestationsbaserade avgifter och
transaktionskostnader.

En årlig prestationsbaserad avgift på upp till 10 % av
nettoavkastningen debiteras enligt high watermark-principen.
En positiv kumulativ prestationsbaserad avgift betalas på
balansdagen endast om substansvärdet per aktie överstiger
ovannämnda high watermark. I detta fall anpassas
ovannämnda high watermark till substansvärdet per aktie på

balansdagen för nästa observationsperiod. Eventuella negativa
avsättningar i balansräkningen som ansamlats på balansdagen
beaktas under den följande perioden. Under det senaste
verksamhetsåret för fonden var den prestationsbaserade
avgiften 0,18 %. Redovisningsperioden slutar den 31 december
varje år.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Alla
kostnader och avgifter har inkluderats vid beräkningen av
resultatuppgifterna. Storm Bond Fund Class RC (NOK) började
att emittera andelar 2008. Tidigare resultat har beräknats i
NOK.

Praktisk information
• Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Luxembourg

branch är fondens förvaringsinstitut.

• Prospektet, rapporter och redovisning, de senaste
andelspriserna samt ytterligare information om fonden
kan erhållas kostnadsfritt på vår webbplats www.hauck-
aufhaeuser.com.

• Fonden omfattas av lagar och skattebestämmelser i
Luxemburg. Detta kan exempelvis påverka hur din
fondavkastning beskattas.

• Storm Fund II är ett företag för kollektiva investeringar
som lyder under del I i lagen av den 17 december 2010
och därför är föremål för noggrann tillsyn av Commission
de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Enligt
artikel 2 i lagen av den 23 december 1998 är CSSF den
behöriga myndighet som ansvarar för noggrann tillsyn av
företag för kollektiva investeringar.

• Storm Fund II SICAV kan endast hållas ansvarigt om ett
påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.

• Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive
en beskrivning av hur ersättning och andra förmåner
beräknas och identiteten på de som är ansvariga för att
tilldela ersättning och andra fördelar, inklusive
sammansättningen av ersättningskommittén (om en
sådan kommitté finns) är tillgänglig på
förvaltningsbolagets webbplats på (https://www.hauck-
aufhaeuser.com/rechtliche-hinweise/rechtliche-
hinweise#rechtlichehinweiseinvestorprotection)
Dessutom finns en pappersversion tillgänglig kostnadsfritt
på begäran från förvaltningsbolaget.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 01.11.2019.


