Produktinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om verdipapirfondet Vibrand Kreditt. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere
i Vibrand Kreditt. Du anbefales å lese dokumentet grundig, så du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere i fondet.

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt –

ISIN NO0010815913
Verdipapirfondet er forvaltet av Vibrand Kapitalforvaltning AS (org. nr.: 947 489 771)
Investeringsmandat og mål
Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond.
Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen
fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje.
Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer
og bankinnskudd. Fondet skal kun investere i Norden, dvs. at
kapitalen skal være investert i rentebærende papirer utstedt av
selskaper med nordisk hovedkontor eller hvis verdipapirer er
notert på Oslo Børs eller annen nordisk børs. Fondet kan i
perioder være investert i aksjer. Dette vil være for å ivareta
andelseiernes
interesser
i
forbindelse
med
restruktureringsprosesser i selskaper fondet er långiver til.
Andelen aksjer skal være lav og vil søkes avhendet på en best
mulig måte for andelseierne i fondet. Plasseringer i aksjer kan
samlet utgjøre maksimalt 10 prosent av fondets
forvaltningskapital. Fondet skal ikke låne ut verdipapirer.
Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men
porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og
fremtidsutsikter.

Risiko - og avkastningsprofil
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Høyere risiko
Høyere mulig avkastning

Ovennevnte risikoskala viser en sammenheng mellom risiko og
mulig avkastning ved en investering i fondet. Verdien kan svinge
opp og ned. Et høyt tall betyr høy risiko og er tallet lavt, er risikoen
lav. Merk at kategori 1 ikke betyr at investeringen er risikofri.
Fondet er nystartet. Det foreligger derfor ikke 5 års historiske data
for beregning av risikoen i fondet. Risiko og avkastningsprofilen er
derfor angitt på basis av forventet risiko og avkastningsprofil og
plasserer fondet i kategori 3.

En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i
investeringsstrategien. Fondet søker å investere i kredittpapirer
som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende
kredittrisikoen. Fondet kan som en vurdering av risiko i perioder
besitte likvide midler som gir lav risiko som statsobligasjoner og
kontantinnskudd.
Fondet har ikke referanseindeks.
Skattepliktige inntekt i fondet blir utdelt til andelseierne per
31.12 i form av nye andeler. Andelsverdien blir på samme
tidspunkt nedjustert like mye som verdien av den skattepliktige
inntekten per andel.
Fondet er åpent for tegning og innløsning alle virkedager i Norge.
kl. 13.30 er skjæringspunktet for å få dagens kurs. Etter kl. 13.30
er det kursen påfølgende handelsdag som gjelder.

Dette betyr at kjøp av andeler i fondet er forbundet med middels
til noe høy risiko for kurssvingninger. Fondets plassering på
skalaen er ikke fast, men vil kunne endre seg med tiden. Historisk
kurssvingning gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan
fondets risikoprofil vil bli fremover i tid.
Kredittrisiko - Risiko for at utsteder av lån ikke innfrir sine
forpliktelser.
Likviditetsrisiko – Manglende likviditet i et verdipapir kan gi lav
omsettelighet, noe som kan gjøre det vanskelig å verdsette og å
selge verdipapiret.
Renterisiko Risikoen for at det generelle rentenivået endrer i
markedet slik at verdien av fondet påvirkes.
Fondets kalkulerte risiko tar ikke nødvendigvis tilstrekkelig høyde
for uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser.
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Kostnader
Engangskostnader ved tegning og innløsning:

Årlige kostnader som belastet fondet:

Ved tegning:
Ved innløsning:

Forvaltningshonorar:

Ingen
Ingen

0,80%

Nøkkelinformasjon vedrørende kostnader for investorer i Vibrand Kapitalforvalting AS
Tegnings- og innløsningsgebyrer som fremgår av tabellen, viser maksimale satser Vibrand Kapitalforvaltning AS kan belaste. Det belastes
et årlig forvaltningshonorar på 0,8 %. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, markedsføring og
distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret. Kostnadene reduserer fondets potensielle
avkastning. Mer informasjon om kostnader finnes i fondets prospekt, avsnitt "Kostnader".
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Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge
av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets
risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og
innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av
kurstap.
Alle avkastningstall er i norske kroner, etter fradrag av
forvaltningshonorar og eventuelle tegnings- og
innløsningsgebyrer. Utbetalte utbytter til fondet er
inkludert i avkastningen. Fondet ble etablert 01.01.2018.
Fondet er denominert i NOK.

Praktiske opplysninger
Depotbank

Depotbank er Danske Bank.

Ytterligere opplysninger

Ytterligere opplysninger om fondet, prospekt, års- og
halvårsrapport finnes på våre nettsider www.vibrandfondene.no.
Dette kan du få tilsendt kostnadsfritt ved å henvende deg til
telefon 41 88 74 42. Dokumentene er tilgjengelige på norsk.

Skatt

All inntekts- og formuesbeskatning i obligasjonsfond skjer på
andelseierens hånd ved at obligasjonsfond utdeler hele sitt
skattepliktige resultat til andelseierene. Andelseiers skatteplikt
avhenger av det landet en er bosatt i og/eller skattepliktig til. For
ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatterådgiver.

Ansvar

Vibrand Kapitalforvalting AS kan kun holdes ansvarlig for
opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige
eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet

Tilsyn

Dette fondet og Vibrand Kapitalforvaltning AS er registrert i Norge
og regulert av Finanstilsynet.

Beregning andelsverdi

Andelsverdien beregnes daglig og publiseres bl.a. på Oslo Børs og i
ledende aviser. Ukentlig andelsverdi finnes på våre nettsider.

Nøkkelinformasjonen oppdateres løpende og er sist oppdatert 28.01.2022
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