Kostnads- och arvodesillustration
för Brummer & Partners singelstrategifonder UCITS
Kostnads- och arvodesillustrationen nedan är ett exempel

I illustrationen uppskattas prestationsbaserat arvode u
 tifrån

och visar utvecklingen av en ingångsinsättning på 10 000

antaganden om den årliga värdetillväxten samt en avkast-

SEK under antagande om en årlig värdetillväxt efter externa

ningströskel på 0 %. Köp- och säljavgifter avser de maxi-

transaktions
kostnader, men innan övriga kostnader samt

mala avgifter som för närvarande tas ut av respektive

fast och prestationsbaserat arvode. Antagen innehavsperiod

fond. Det ska noteras att transaktionskostnader och delar

är ett år. Kostnader och arvoden utgör prognoser eller är

av de löpande kostnaderna betalas till banker och andra

baserade på historiska data på upp till fem år. 

motparter.
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1 Avser kostnader till motparter i samband med handel med finansiella instrument som courtage, börsavgifter, clearingavgifter, etc. samt implicita kostnader som uppstår till följd av transaktioner.
2 Antagen årlig värdetillväxt efter transaktionskostnader, men innan övriga kostnader samt fast och prestationsbaserat arvode.
3 Avser kostnader till tredje part som finanseringkostnader, analyskostnader, förvaringsinstitutsavgift, kostnader till administratörer, revisorer, etc., där det
är tillämpligt för respektive fond.
4 I beräkningen av effekter av kostnader och arvoden har vi i vårt exempel förutom kostnader och arvoden även tagit hänsyn till den uteblivna avkastning
som kostnader och arvoden ger upphov till. Detta innebär att det belopp som uttrycker den totala effekten av kostnader och arvoden kommer vara större
än summan av de enskilda posterna för kostnader och arvoden. Summeringsavvikelser kan förekomma till följd av avrundningar.
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I N STITUTET OCH D E SS TJÄN STE R
B & P Fund Services AB (BFS) är ett värdepappersbolag med

Information om BFS:s tillstånd och de bestämmelser som

tillstånd att:

är tillämpliga på bolagets verksamhet finns att tillgå på

• motta och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera

Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

finansiella instrument,
• utföra order avseende finansiella instrument på kunders

TR E DJ E PARTS E R SÄTTN I NG
BFS erhåller inte någon ersättning vid förmedling av för-

uppdrag,
• tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende

säkringar. BFS erhåller ej heller någon ersättning från
externa förvaltare. BFS får en ersättning från respektive

finansiella instrument,
• lämna investeringsrådgivning till kund avseende

förvaltningsbolag inom Brummergruppen som uppgår till
0,3 procent årligen på Brummer Multi-Strategy Masters

finansiella instrument,
• utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster

fondinvesteringar. Vänligen kontakta BFS för ytterligare
information om tredjepartsersättning.

(sidotjänst),
• förvara finansiella instrument och ta emot medel med
redovisningsskyldighet (sidotjänst),
• registreras som förvaltare av fondandelar (sidotjänst),

UTFÖRAN D E PLATS E R
BFS kommer att utföra order avseende fondandelar genom
att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag

samt
• att som sidoverksamhet utföra fondadministration.

(eller motsvarande) för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande).

BFS är även registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare. Registreringen omfattar följande verksamheter:
livförsäkring, livförsäkring med fondanknytning och sjukförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Viktig information
Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av fonderna bör först noggrant läsa fondens
faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på
fondens hemsida brummer.se. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar
som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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