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PRODUKTINFORMATION
Kompletterande produktinformation för distributörer
Vinstandelslån

Instrumentets namn

SE0007897384

ISIN
Utfärdandedatum

2018-01-02

Emittent

Scandinavian Credit Fund

Instruments valuta

SEK
Målmarknad

Informationen nedan beskriver de behov, mål och egenskaper hos målmarkanden för vilken denna produkt har tillverkats. Denna information är generisk och teoretisk. Det bör inte ersätta eller råda över bedömmningen av lämpligheten eller lämpligheten för en produkt
för den sprcifika investeraren. Dess syfte är att stödja distributörer i valet av målgruppen för produkten.
Behov, egenskaper och mål hos målmarknaden:
Behov - Denna produkt kan vara lämplig för investerare vars huvudsakliga behov är:
Tillväxt

Ja

Inkomst

Neutral

Kapitalskydd

Nej
Mål - En typisk investerare i denna produkt:

Potentiell tillväxt

Söker potentiell tillväxt och är villig att ta medel till hög risk

Egenskaper
Kunskap och erfarenhet

Grundläggande kunskaper kring det finansiella instrumentet

Riskaptit

Lämpar sig för personer som har en riskorienterad riskprofil och en hög risktolerans

Möjlighet att bära förluster

Är beredd att förlora hela sitt investerade kapital
Scenarioanalys

I det fall konjukturläget utvecklas negativt är det rimligt att anta Fondens investerade tillgångar vad gäller direktutlåning kan vara
svåra att avyttra med kort varsel. Skulle instrumentet inte bli kommersiellt bärkraftigt finns risk att instrumentet blir illikvitt och kan
vara svårt att avyttra.

Negativ målmarkand - Denna produkt riktar sig inte till investerare som:
Önskar fullt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat kapital, är helt riskavert och kan ej tolerera risk eller kräver full
garanterad intjäning eller en fullt förutsägbar avkastning.
Kostnader och avgifter
Investerings - och/eller sidotjänster

0 SEK

0%

Tredjepartsersättning

0 SEK

0%

Finansiellt instrument

1,85 %

Totala kostnader

0 SEK

Eventuell resultatrelaterad avgift*

0%
20,00 %

Den person som säljer eller rådger dig om den här produkten kan komma att debitera dig andra kostnader. Om så är fallet ska den personen ge dig information om dessa kostnader och visa vilken inverkan som alla kostnader kommer att ha på din investering över tiden.
* 20% på överavkastningen i fonden
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