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.

___________________________________________________________________
10TEN Kvanthedge
ISIN-kod: SE0008586945. Denna specialfond förvaltas av 10TEN Fonder AB.

________________________________________________________________
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond
som förvaltas enligt en matematisk modell
som utvecklats av förvaltaren. Fondens
tillgångar placeras i så kallade Large Cap
bolag vilket utgörs av aktier i större
företag. Med större företag avses företag
vars aktier är upptagna till handel på
Stockholmsbörsens Large Cap segment,
alternativt företag som har ett börsvärde
överstigande motsvarande 10 miljarder
SEK och är upptagna till handel inom EES.
Vidare kommer fondens tillgångar att
placeras på konto hos kreditinstitut,
fondandelar och
penningmarknadsinstrument som ett led i
likviditetsförvaltningen.

exponering, där en större del av fondens
tillgångar kan komma att placeras i långa
positioner eller likvida medel. Fondens
medel kan i sin helhet vara placerade i
likvida medel om det inte finns
placeringsmöjligheter som är förenliga
med fondens karaktär enligt den
matematiska modellen.

I förvaltningen av Fonden används till viss
del så kallade blankningsstrategier, det vill
säga försäljning av värdepapper som
Fonden inte äger men förfogar över.
Fonden kan även använda sig av
belåning.

Fondens medel får investeras i överlåtbara
värdepapper, fondandelar,
penningmarknadsinstrument samt på
konto hos kreditinstitut.

Den matematiska modellen som används i
förvaltningen av fondens tillgångar
identifierar systematiskt placeringar som
innebär en låg sannolikhet för förlust i en
given situation i förhållande till hela
fondens exponering och avkastningsmål.
fondens tillgångar kommer att utgöras av
en kombination av korta och långa
positioner som balanserar fondens totala

Förvaltarens målsättning med
förvaltningen av fonden är att uppnå en
god riskjusterad avkastning till lägre risk än
aktiemarknaden. Målsättningen med
förvaltningen av fonden är vidare att
fonden ska uppvisa en låg korrelation med
aktiemarknaderna.

Förvaltaren kan besluta om utdelning till
andelsägarna.
Teckning och inlösen av fondandelar kan
ske tisdag varje vecka, förutsatt att
tisdagen är en bankdag och i annat fall
nästkommande bankdag.
Rekommendation: Denna fond kan vara
olämplig för investerare som planerar att
ta ut sina pengar inom tre månader.
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RISK/AVKASTNINGSPROFIL
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Typiskt sett högre avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar
sambandet mellan risk och möjlig
avkastning vid en investering i fonden.

Risk/avkastningsindikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för
framtida risk/avkastning.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket
betyder låg risk för förändringar i
andelsvärdet i fonden. Kategori 1 innebär
inte att fonden är riskfri. Fonden kan med
tiden flytta både till höger och vänster på
skalan.
Fonden startade den 2 augusti 2016 varför
beräkningar är gjorda enligt Europeiska
värdepappers- och
marknadsmyndighetens (European

Securities and Markets Authority, ESMA)
rekommendationer med hjälp av historisk
marknadsdata och en tänkt
placeringsallokering enligt fondens
investeringsmodell. I takt med att fondens
verkliga månadsavkastningar blir kända
ersätter dessa de historiska sifforna.
Indikatorn speglar framförallt upp- och
nedgångar i de finansiella instrument
fonden placerat i.

Likviditetsrisker: uppstår om en del av
fondens tillgångar är svåra att avyttra vid
en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.
Motpartsrisker: uppstår om de motparter
som fonden använder sig av för
exempelvis transaktioner samt placering
av likvida medel på konto hos kreditinstitut
inte kan fullfölja sina åtaganden.
Operativa risker: är risk för förluster till följd
av att interna processer är felaktiga,
bristande rutiner, okunskap hos
medarbetarna och risker till följd av
handels-, avveckling- och
värderingsrutiner. Förluster kan även
orsakas av externa risker utanför bolagets
kontroll så som bedrägerier, och av fel och
brister i rutiner och system hos
uppdragstagare som utför delar av
bolagets verksamhet.

Indikatorn i fondens faktablad speglar de
viktigaste riskerna i fonden, men inte
följande risker:
Marknadsrisk: är risken för en förlust i en
fond på grund av förändringar i
marknadsvärdet på positioner i fonden till
följd av ändrade marknadsvariabler.
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AVGIFTER
Avgifterna omfattar förvaltarens
förvaltning av fonden samt kostnader för
förvaring, tillsyn och revisorer. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Teckningsavgift

0%

Inlösensavgift

0%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina medel
innan de investeras (insättningsavgift) eller innan
behållningen betalas ut (uttagsavgift). Uppgifter om
gällande insättnings- och uttagsavgift finner du i
informationsbroschyren.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

0,8%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift*

Årlig avgift avser förväntad avgift för
2017. Fonden är nystartad och faktisk
avgift kan komma att överstiga
förväntad avgift.
Ytterligare information om avgifter kan
hittas i fondens informationsbroschyr eller
på www.10TEN.se
* Beräkning: 25% per år av den värdestegring i
fonden som överstiger genomsnittet av svensk
90 dagars statsskuldväxel på föregående
kalenderkvartals tre sista bankdagar, se
närmare i fondens informationsbroschyr och
fondbestämmelser.

25.00%

TIDIGARE RESULTAT
Fonden startade den 2 augusti 2016 och förvaltningen avkastade 0,33 % under 2017 med en
standardavvikelse på 2,22 %.

___________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.10TEN.se
Telefonnummer: 0775-333 023

investeringsbelopp och månadssparande
hänvisas till www.10TEN.se.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ)

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha en
inverkan på din personliga skattesituation.

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet
offentliggörs på förvaltarens hemsida och
kan även erhållas via förvaltarens ombud
eller förvaringsinstitutet.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsynen över fonden utövas
av Finansinspektionen.

Minsta insättning och månadssparande:
För information om minsta

Publicering: Dessa basfakta för investerare
gäller per den 15 juni 2018.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, och hel- och halvårsrapporten. Dessa
finns kostnadsfritt på svenska på vår hemsida. Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

