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Placeringsfond av typen FCP  
 

UCITS-fond enligt europeiska standarder 
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1. Allmänna egenskaper 
 

a. Form av UCITS 
 
 
Beteckning BDL CONVICTIONS 

AMF:s godkännandenummer FCP20080599 
 

Juridisk form FCP-fond enligt fransk lag 
 

Skapandedatum 12 september 2008 
 

Livslängd 99 år 
 

UCITS-fond enligt europeiska standarder 

 
 

b. Sammanfattning av förvaltningen 
 

Andelskategori ISIN-kod 
Fördelning av 
utdelningen 

Andelens 
inledande 
belopp 

Valuta Andelstecknare 
Minimibelopp 

för första 
teckning 

C FR0010651224 Kapitalisering 1 000 euro EUR 
Alla 

andelstecknare 
En andel 

I FR0013289535 Kapitalisering 1 000 euro EUR 
Berättigade 

investerare(1) 
En andel 

V FR0014002JI4 Kapitalisering 1 000 euro EUR 
Berättigade 
institutionella 

investerare (2) 
30 000 000 EUR 

 
(1) Teckning i denna andelsklass begränsas till institutionella investerare (juridiska personer som investerar sina tillgångar helt eller 
delvis i värdepapper) och investerare som tecknar genom distributörer eller mellanhänder (bland annat leverantörer av 
investeringstjänster, förvaltningsbolag, banker och försäkringsbolag). 
I det senare fallet måste distributörerna eller mellanhänderna: 

• följa nationell lagstiftning (i t.ex. Storbritannien och Nederländerna) som förbjuder överlåtande till distributörer eller 
mellanhänder, 

• eller tillhandahålla tjänsten 
 rådgivning i den mening som avses i den europeiska lagstiftningen MiFID-direktivet 2, 
 personlig portföljförvaltning med fullmakt, 

• och ha ingått ett avtal med förvaltningsbolaget som anger om de uteslutande betalas av sina kunder. 

 
(2) Teckning i denna andelsklass begränsas till institutionella investerare (juridiska personer som investerar sina tillgångar helt eller 
delvis i värdepapper) med ett minsta första belopp på 30 miljoner euro och förhandsgodkännande från förvaltningsbolaget. 

 
Om innehavaren begär det skriftligt skickas de senaste årliga och periodiska dokumenten, samt sammansättningen 
av tillgångarna, ut till innehavaren inom åtta arbetsdagar: 
 
 BDL Capital Management SAS 
 24 rue du Rocher 
 75008 PARIS, Frankrike 

E-post: victorien.degastines@bdlcm.com  
 
Dessa dokument finns också tillgängliga på webbplatsen www.bdlcm.com  
 
För mer information, kontakta: 
 BDL Capital Management SAS 
 Tel.: +33 (0) 1 56 90 50 90 
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2. Aktörerna 
 
 
 

Förvaltningsbolag 

BDL Capital Management SAS 
Förvaltningsbolag som godkänts av den franska 
finansinspektionen (AMF) den 17 mars 2005, under numret 
GP 05000003 
24 rue du Rocher – 75008 PARIS, Frankrike  
 

Förvaringsinstitut-depositarie  
Centraliserat, genom delegering 
 

CACEIS Bank France 

1-3 place Valhubert 
75206 PARIS CEDEX 13, Frankrike  

Fondvärdering 

Förvaringsinstitutets funktioner omfattar uppdragen, såsom 
definieras i de relevanta bestämmelserna, att förvara 
tillgångarna, kontrollera att förvaltningsbolagets beslut är 
korrekta och övervaka kassaflödena i företagen för kollektiva 
investeringar. 
Förvaringsinstitutet är oberoende av förvaltningsbolaget. 
Delegerade förvaringsfunktioner, listan över delegater och 
underdelegater för CACEIS Bank och information om eventuella 
intressekonflikter som kan uppstå på grund av dessa delegeringar 
beskrivs på CACEIS webbplats: www.caceis.com. 
På begäran ställs uppdaterad information till investerarnas 
förfogande 
 
 
CACEIS FUND ADMINISTRATION 

1-3 place Valhubert 
75206 PARIS CEDEX 13, Frankrike  

  

Revisor 
 

KPMG 
Nicolas Duval Arnould 
Tour Eqho 
2 avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense, Frankrike  
 

Försäljning 
 

BDL Capital Management SAS 
24 rue du Rocher – 75008 PARIS, Frankrike  
Listan över försäljningsställen är kanske inte fullständig, särskilt om 
UCITS-fonden är i omsättning på Euroclear. Därför kan vissa 
försäljningsställen inte ha fått något uppdrag av 
förvaltningsbolaget eller vara kända för förvaltningsbolaget. 

  
 
 

3. Drift- och förvaltningssätt 
 

a. Allmänna egenskaper 
 

1. Andelsegenskaper 
 

Andelsklass C ISIN-kod FR0010651224 
 

Andelsklass I 
 

Andelsklass V 
 

Typ av rättighet som 
medföljer 

andelskategorin 

ISIN-kod FR0013289535 
 
ISIN-kod FR0014002JI4 
 
Varje innehavare av andelar har en rätt till delat ägande av UCITS-fondens 
tillgångar som är proportionell mot antalet andelar som innehas. 
 

Inskrivning Förvaringsinstitutet ansvarar för att förvara skulder. Förvaltningen av andelarna 
görs i EUROCLEAR. 
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Rösträtt Andelarna ger ingen rösträtt och besluten fattas av förvaltningsbolaget. 

 
Andelarnas form 

 
Minsta första teckning, 

andelsklass C 
 

Minsta första teckning, 
andelsklass I 

 
Minsta första teckning, 

andelsklass V 
 

Decimalisering av 
andelar 

 

Innehavarandel 
 
En andel 
 
 
En andel 
 
 
30 000 000 EUR  
 
 
Teckning och inlösen kan göras i tusendelar av andelar 

Inledande värde, 
andelsklass C 

 
Inledande värde, 

andelsklass I 
 

Inledande värde, 
andelsklass V 

1 000 euro 
 
1 000 euro 
 
1 000 euro 

 
2. Stängningsdatum 

 
Parisbörsens sista handelsdag i december varje år. 
 

3. Uppgift om skattesystem 
 
Enligt ditt skattesystem kan vinsterna och eventuella inkomster i samband med innehav av andelar i en UCITS-fond 
vara föremål för beskattning. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med UCITS-fondens försäljningsställe. 
 
 

b. Särskilda villkor 
 
 

1. UCITS-fonder som tillhör UCITS-fonder 
 
Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i aktier eller andelar av franska eller europeiska UCITS-
fonder. 
 

2. Förvaltningsmål 
 
Fonden försöker att uppnå ett resultat som överträffar resultatet för indexet Dow Jones Stoxx 600 Price under 
rekommenderad investeringsperiod, samtidigt som den försöker begränsa risken. 

 
3. Jämförelseindex 

 
FCP-fonden BDL CONVICTIONS förvaltas med ett rent val av värdepapper, utan att hänvisa till ett index eller en 
verksamhetssektor. Det är därför svårt att fastställa ett jämförelseindex. Emellertid kan indexet Stoxx 600, utställt 
i euro, med återinvesterade utdelningar, användas som en långsiktig utvärderingsfaktor för detta resultat. Indexet 
representerar de 600 företagen med de största börsvärdena på de viktigaste europeiska marknaderna. 
Jämförelseindexet är inte i linje med ESG-kriterierna som beaktas av FCP-fonden BDL CONVICTIONS. 
 

4. Investeringsstrategi 
 
Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper och uppfyller kraven för en "artikel 8"-produkt enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (den så kallade SFDR-förordningen). 
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Definition av investeringssfären: 
 
FCP-fonden BDL CONVICTIONS kan investera i företag som noterats på börserna i Europeiska unionen, Schweiz, 
Norge och Storbritannien, vars börsvärde eller omsättning överstiger 1 miljard euro.  
 
Som kompletterande åtgärd (10 %) kan fonden investera i aktier vars börsvärde och omsättning understiger 1 
miljard euro. 
 
Som kompletterande åtgärd kan fonden agera på de reglerade marknaderna i USA och Japan. 
 
Värdepapperen i portföljens investeringssfär genomgår en preliminär analys baserat på kriterier för miljö, sociala 
frågor och bolagsstyrning (ESG-kriterierna). ESG-kriteriernas positiva inverkan kan beaktas i investeringsbesluten, 
men är inte en avgörande faktor. Denna inverkan beaktas i den interna kreditvärderingen ”QIRA”. 
Investeringssfärens ESG-betyg kommer huvudsakligen från en extern leverantör av ESG-forskningsdata. Vi 
förbehåller oss rätten att betygsätta emittenter i portföljen enligt vår interna beräkningsmetod (QIRA-betyg) om 
emittenterna inte har analyserats av den externa leverantören. Mer information om BDL Capital Managements 
beräkningsmetod för ESG-betyg finns på webbplatsen, på sidan https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg. 
 
Portföljens konstruktion: 
 
Förvaltningsstrategin är diskretionär. Den baseras på finansiell och extra-finansiell (miljö, sociala frågor och 
bolagsstyrning) analys av företagen i investeringssfären:  
Investeringsbeslut baseras på fundamentalanalys. Fonden försöker dra nytta av en dubbel analys: 

• Strukturella förändringar i ekonomin (makroekonomiska faktorers inverkan på företaget, reformer, 
privatiseringar, förändringar i teknik och regelverk). 

• Strukturella förändringar i företagen (konkurrensposition, förvaltningsändringar, ledningsbeslut, 
omstrukturering). 

 
FCP-fonden BDL CONVICTIONS följer en "Best-Effort"-strategi. Denna strategi består av att prioritera emittenter 
som har uppvisat en förbättring eller goda utsikter i sina arbetsmetoder och ESG-resultat över tid. 
 
Portföljens positionsandelar som analyseras enligt ESG-kriterierna kommer att vara högre än: 

• 90 % av antalet företag vars börsvärden överstiger 10 miljarder euro, 
• 75 % av antalet företag vars börsvärden understiger 10 miljarder euro. 

 
Det genomsnittliga ESG-betyget(uttryckt i antal företag) för FCP-fonden BDL CONVICTIONS blir högre än det 
genomsnittliga ESG-betyget i investeringssfären som beskrivs ovan. 
 
Förvaltningsbolaget tar sina förvaltningsbeslut med hänsyn till riskerna som uppstår genom hållbarhetsfaktorerna 
enligt SFDR (EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella 
tjänstesektorn). Vid sina investeringsbeslut beaktar förvaltningsbolaget hållbarhetsriskerna, samt den gemensamma 
finansiella analysen och andra portföljspecifika risker. Detta beaktande gäller för investeringshanteringsprocessen, 
bland annat utvärdering och urval av investeringarna.  
 
Förvaltningsbolaget tar för närvarande inte hänsyn till investeringsbeslutens negativa inverkan på 
hållbarhetsfaktorerna, eftersom datakvantitet och -kvalitet på marknaden ännu inte är tillräcklig för att fastställa 
och överväga den negativa inverkan på hållbarheten. 
 
Anpassning till taxonomin: 
 
BDL CONVICTIONS-fonden främjar miljöegenskaper men förbinder sig inte att göra investeringar som tar hänsyn 
till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet. Det är dock inte uteslutet att fonden kan göra 
underliggande investeringar som tar hänsyn till sådana kriterier. Principen orsaka inte betydande skada är endast 
tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för 
miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har 
underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

5. Tillgångar som ingår i FCP-fondens tillgångar 
 
Aktier  
 
FCP-fonden investerar i aktier som noterats på de reglerade marknaderna i Europeiska unionen, Schweiz, Norge 
och Storbritannien. 
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Som kompletterande åtgärd (10 %) kan fonden investera i aktier vars börsvärde och omsättning understiger 1 
miljard euro. 
 
Som kompletterande åtgärd kan fonden investera upp till 10 % av sina tillgångar på de reglerade marknaderna 
i USA och Japan. 
 
Aktierna är obligatoriskt noterade på de reglerade marknaderna i följande länder: Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 
 
FCP-fonden investerar minst 75 % av sina tillgångar i europeiska aktier som berättigar till PEA (aktiesparfond) 
eller i instrument som berättigar till PEA. 
 
Räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument 
 
I likviditetsförvaltningen kan FCP-fonden använda penningmarknadsinstrument (penningmarknads- och kortfristiga 
penningmarknadsfonder i UCITS-form, överlåtbara skuldebrev, etc.) och kortfristiga skuldinstrument 
(statsskuldväxlar med fast ränta, statsskuldsväxlar med standardiserad årsränta, företagscertifikat, Euro-
Commercial Paper, kortfristiga statsobligationer). 
 
Derivatinstrument  
 
Exponeringen mot aktier kan uppnås genom derivatprodukter (terminsavtal eller swappar av typen ”Contract for 
Difference”) på grund av dess lägre kostnad eller bättre likviditet. 
 
För säkringsändamål kan FCP-fonden också använda finansiella derivatinstrument.  
Derivatinstrument som används för att uppnå en exponering och/eller säkra portföljen:  
 

- Swappar (av typen ”Contract for Difference”) som handlas omsättningsbart, 
- indexterminer som noterats på de reglerade marknaderna, 
- optioner på värdepapper och index som noterats på de organiserade marknaderna. 

 
Derivatinstrument som bara används för säkring: 
 

- Valutaspots och valutaterminer, omsättningsbara, för att säkra växelkursrisken, 
- valutaoptioner, noterade på de organiserade marknaderna. 

 
Fonden kan också tillfälligt investera i teckningsoptioner och aktierelaterade värdepapper, bland annat derivat, 
upp till högst 10 % av tillgångarna. 
 
Derivatinstrument används inte för att överexponera portföljen. 
 
Andra UCITS-fonder och investeringsfonder 
 
Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i aktier eller andelar av franska eller europeiska UCITS-
fonder. 
 
Insättningar 
 
Fonden kan använda insättningarna upp till högst 20 % av dess tillgångar i samma institution. Dessa kommer 
uteslutande att användas för likviditetsförvaltningsändamål. 
 
Kontantlån 
 
Kontantlån får inte utgöra över 10 % av tillgångarna och tjänar till att garantera likviditet för andelstecknare som 
vill köpa tillbaka sina andelar utan att detta påverkar den globala förvaltningen av tillgångar. 
 
Kontrakt som utgör finansiella garantier 
 
Under genomförandet av transaktioner på derivatinstrument som handlas omsättningsbart kan UCITS-fonden ta 
emot finansiella tillgångar som betraktas som säkerheter, med syftet att minska sin exponering mot motpartsrisken. 
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Det finns ingen riktlinje om korrelation i den mån UCITS-fonden uteslutande tar emot kontanter som finansiell garanti 
(säkerhet).  
 
I detta avseende kommer alla finansiella garantier som erhålls att uppfylla följande aspekter:  
 
De finansiella garantierna som erhålls i kontanter: 
- sätts in i en berättigad enhet, 
- investeras i företag för kollektiva investeringar (investeringsfonder) för penningmarknaden 
 
Riskerna i samband med återinvestering av kontantern beror på tillgångs- eller transaktionstypen och kan innefatta 
likviditetsrisker eller motpartsrisker. 
 
 
 

6. Riskprofil 
 
Dina pengar kommer huvudsakligen att investeras i de finansiella instrument som förvaltningsbolaget väljer. Dessa 
investeringar är föremål för marknadernas utveckling och oförutsägbarhet. 
 
Med tanke på FCP-fondens typ av verksamhet, särskilt dess minimiexponering som är 75 % mot de europeiska 
aktiemarknaderna, kan resultatet fluktuera kraftigt under olika perioder. Dessutom bör det noteras att gångna 
resultat över en tidsperiod inte indikerar framtida resultat. 
 
Potentiella investerare bör överväga följande faktorer för att fastställa om en investering i FCP-fonden BDL 
CONVICTIONS passar deras riskprofil. 
 
Likviditetsrisk 
Andelstecknarna ombeds uppmärksamma det faktum att de medelstora börsvärdenas marknader har en mindre 
volym noterade värdepapper. Därför kan nedgångarna vara större och snabbare än för de stora börsvärdena. 
Som ett resultat kan nettoandelsvärdet sjunka snabbt och kraftigt. 
Andra risker: 
 
Växelkursrisk 
FCP-fonden kan investera i aktier som noterats i andra valutor än euro.  
Exponeringar i andra valutor än euro säkras. Växelkursrisken förblir minimal. 
 
Kreditrisk 
Likviditeterna kommer huvudsakligen att investeras i penningmarknadsfonder av UCITS-form, och dessa investerar 
vanligtvis i statsobligationer eller privata skulder. Om de privata emittenterna kommer på obestånd eller deras 
kvalitet försämras, till exempel om ett finansiellt kreditvärderingsinstitut nedgraderar betyget, minskar värdet på 
de värdepapper som penningmarknadsfonden av UCITS-form har investerat i, vilket medför en minskning av 
nettoandelsvärdet. 
 
Vidare kan FCP-fonden investera en del av de tillgängliga likviditeterna genom insättningar i kreditinstitut eller 
köp av penningmarknadens överlåtbara skuldebrev. Trots försiktighet vid val av dessa motparter kan en av 
motparternas obestånd leda till minskat nettoandelsvärde. 
 
Ränterisk 
FCP-fonden, direkt eller via penningmarknadsfonder i UCITS-form som valts för att fylla på kassan, kan investera 
i räntebärande värdepapper till fast ränta. Vanligtvis faller dessa värdepappers priser när räntorna stiger. 
Den här risken är kompletterande och fonderna och värdepapperen som har valts för att fylla på kassan är mycket 
känsliga för räntorna på grund av deras korta tidslängder. 
 
Risk för kapitalförlust 
Investerare varnas om att UCITS-fondens resultat kanske inte uppfyller sina mål och att dess kapital kanske inte 
kan återlämnas till investerarna i sin helhet. UCITS-fonden har inte någon garanti eller något skydd för det 
investerade kapitalet. 
 
Risk i samband med förvaltningens diskretionära karaktär: 100 % 
Eftersom förvaltningsstrategin är diskretionär kan FCP-fondens resultat långsiktigt avvika från indexets, såväl uppåt 
som nedåt. Fondens resultat beror på vilka företag som valts av förvaltaren. Det finns en risk för att förvaltaren 
inte väljer de mest framgångsrika företagen.  
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Föregående lista över riskfaktorerna är eventuellt inte fullständig och potentiella investerare bör konsultera en 
rådgivare innan de tecknar andelar i FCP-fonden.  
 
Hållbarhetsrisk: 
FCP-fonden exponeras mot hållbarhetsrisken som kan utgöra en egen risk, samtidigt som den har en negativ 
inverkan på dess avkastning. 
 
Processen för utvärdering av riskerna utförs som en del av investeringsanalysen och med hänsyn till alla relevanta 
risker, bland annat hållbarhetsriskerna, som i artikel 2 i SFDR-förordningen definieras som ESG-händelser eller -
villkor som, i förekommande fall, kan ha en stor, faktiskt eller potentiellt negativ, inverkan på investeringens värde. 
 
Hållbarhetsriskerna kan också ha en negativ inverkan på andra risker, bland annat de risker som beskrivs ovan. 
Ändamålet för att integrera hållbarhetsriskerna i investeringsprocessen är att identifiera dessa riskers uppkomst i 
rätt tid för att vidta lämpliga åtgärder som mildrar deras inverkan på investeringarna eller den övergripande 
portföljen. De händelser som kan ha en negativ inverkan på fondens avkastning uppkommer på grund av företagens 
positioner beträffande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Miljöfaktorerna är relaterade till ett företags 
samspel med den fysiska miljön, såsom lindring av klimatpåverkan. Sociala faktorer är, bland annat, 
upprätthållande av arbetssäkerhet och rätt till arbete. Bolagsstyrningsfaktorer är till exempel hänsyn till anställdas 
rättigheter och dataskydd. 
 
Dessutom kan viktiga riskindikatorer användas för att bedöma hållbarhetsriskerna. De viktiga riskindikatorerna kan 
vara av kvantitativ eller kvalitativ natur, och baseras på ESG-aspekterna för att mäta riskerna i samband med 
aspekterna i fråga. 
 

7. Garanti eller skydd 
 
BDL CONVICTIONS erbjuder inte någon garanti eller något kapitalskydd. 
 

8. Berörda andelstecknare och en typisk investerarprofil 
 
Den här fonden riktas till alla andelstecknare (fysiska och juridiska personer) som önskar investera i en UCITS-fond 
med mer än 60 % exponering mot de europeiska aktiemarknaderna, och därmed accepterar riskerna i samband 
med aktiemarknadernas utveckling. 
 
Vilket belopp som är rimligt att investera i denna UCITS-fond beror på din personliga situation. När du fastställer 
detta måste du överväga personliga tillgångar, nuvarande behov och investeringstiden, men också om du är villig 
att ta risker eller föredrar att investera försiktigt. Det rekommenderas också att diversifiera dina investeringar i 
tillräckligt hög grad så att de inte uteslutande utsätts för denna fonds risk. 
 
Fonden kan ingå i en PEA eller fungera som beräkningsenhet för livförsäkringsavtal. 
 

9. Rekommenderad investeringsperiod 
 
Rekommenderad investeringsperiod är längre än 5 år. 
 

10. Förfaranden för utdelningsberäkning och -fördelning 
 
Fondens intäkter kapitaliseras helt. Redovisning med kupongförfallometoden. 
 

11. Andelsegenskaper 
 
Valuta Euro 
Andelarnas form Innehavarandel 
Minsta första teckning, andelsklass C En andel 
Ursprungligt nettoandelsvärde, andelsklass C 
Minsta första teckning, andelsklass I 
Ursprungligt nettoandelsvärde, andelsklass I 
Minsta första teckning, andelsklass V 
Ursprungligt nettoandelsvärde, andelsklass V 
 
Decimalisering 
 

1 000 euro 
En andel 
1 000 euro 
30 000 000 euro 
1 000 euro 
 
Ja, en tusendels andel. 

 
12. Bestämmelser för teckning och inlösen 
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Ansökningar om teckning och inlösen centraliseras i förvaringsinstitutet, varje värderingsdag, kl. 14. Innehavarna 
ombeds uppmärksamma det faktum att ordrar som skickats till andra försäljningsställen, förutom de ovannämnda 
institutionerna, ska ta hänsyn till det faktum att tidsfristen för centralisering av ordrarna tillämpas på nämnda 
försäljningsställen gentemot CACEIS Bank. 
Följaktligen får dessa försäljningsställen tillämpa sina egna tidsfrister, före den ovannämnda, för att ta hänsyn till 
deras frister för sändning av ordrar till CACEIS Bank. 
Teckningar och inlösen genomförs baserat på okänd kurs, på nästa nettoandelsvärde. Likviderna i samband med 
detta faller på den andra handelsdagen som följer nettoandelsvärdets datum. 
Teckning och inlösen kan uttryckas i antal andelar eller i belopp. 
Nettoandelsvärdet fastställs varje kväll, förutom på Euronext-marknadernas stängda dagar och/eller lagstadgade 
helger i Frankrike. 
Det publiceras på förvaltningsbolagets webbplats (www.bdlcm.com). 
 

13. Avgifter och provisioner 
 
Provisioner vid teckning och inlösen 
 
Provisionerna vid teckning och inlösen ökar teckningspriset som betalas av investeraren, eller sänker inlösenpriset. 
Provisionerna som debiteras av UCITS-fonden används för att ersätta UCITS-fonden för de avgifter som den 
betalar för att investera eller avyttra de förvaltade tillgångarna. Provisioner som inte debiteras återgår till 
förvaltningsbolaget, om förvaltningsbolaget inte ingått ett avtal med ett försäljningsställe. 
 

Avgift som investeraren 
debiteras vid teckning och 

inlösen 
Beräkningsgrund Avgiftsskala 

Teckningsprovision som inte 
debiteras av UCITS-fonden1 

Nettoandelsvärdet x antal andelar 
Andelsklass C: Högst 3 % 
Andelsklass I: Högst 3 % 
Andelsklass V: Högst 3 % 

Teckningsprovision som debiteras 
av UCITS-fonden 

Nettoandelsvärdet x antal andelar Ingen 

Inlösenprovision som inte debiteras 
av UCITS-fonden 

Nettoandelsvärdet x antal andelar Ingen 

Inlösenprovision som debiteras av 
UCITS-fonden 

Nettoandelsvärdet x antal andelar Ingen 

 
Administrations- och transaktionsavgifter 
 

Avgifter som UCITS-fonden debiteras Beräkningsgrund Avgiftsskala 
Administrations- och transaktionsavgift 
inkl. moms (omfattar alla avgifter 
förutom transaktionsavgifter, 
resultatrelaterade avgifter och avgifter i 
samband med investeringar i UCITS-
fonder eller investeringsfonder): 

Nettoandelsvärde 
Andelsklass C: 2 % inkl. moms 
Andelsklass I: 1,25 % inkl. moms 
Andelsklass V: 1,00 % inkl. moms 

Resultatrelaterade avgifter Nettoandelsvärde 

20 %, inkl. moms, av resultatet som 
överstiger resultatet för indexet 
Stoxx 600 med återinvesterad 
utdelning 

Tjänsteleverantörer som samlar in 
betalningsprovisioner: 

• Förvaringsinstitut 

Debiteras vid varje 
transaktion 

Skala enligt marknadsplats för 
transaktionen: från 17,94 € inkl. 
moms till 41,86 € inkl. moms 
CFD: särskilt schablonbelopp 60 € 
inkl. moms  

 
Vad investeringar i andra UCITS-fonder beträffar kommer BDL Convictions att investera i UCITS-fonder vars 
förvaltningsavgifter är högst 1 %, och inte drabbas av någon tecknings-/inlösenavgift vid investering i andra 
UCITS-fonder. 
 
 

 
1 Förvaltningsbolaget förbehåller sig rätten att inte ta ut hela eller en del av teckningsprovisionen om den inte 
debiteras av UCITS-fonden. 
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Resultatrelaterade avgifter 
 
 
Beräkningsvillkor för den resultatrelaterade avgiften  
 

Kristalliseringsperiod för den resultatrelaterade avgiften 
 
Kristalliseringsperioden, det vill säga frekvensen med vilken eventuellt avsatt resultatrelaterad avgift måste betalas 
till förvaltningsbolaget, är tolv månader.  
 
Slutdatum för FCP-fonden BDL Convictions räkenskapsår är den sista arbetsdagen i december, eller föregående 
dag vid stängda Euronext-marknader och/eller laglig helgdag i Frankrike. 
 
Kristalliseringsperioden beräknas för varje andel av fonden. 
 

Referensperiod 
 
Referensperioden för resultatet är den innevarande period under vilken resultatet mäts och jämförs med 
jämförelseindexets period och varefter det är möjligt att återställa kompensationsmekanismen för tidigare 
underavkastning. Denna period är fastställd till 5 år. 
 

Jämförelseindex  
 
Stoxx 600 med återinvesterade utdelningar (SXXR) (jämförelseindexet). 
 

Beräkningsmetod 
 

Den metodik som används för att beräkna den resultatrelaterade avgiften baseras på beräkningsmetoden ”Fiktiv 
tillgång”, som simulerar en fiktiv tillgång som är föremål för samma villkor för teckning, konvertering och inlösen 
som FCP-fonden BDL Convictions, plus jämförelseindexets resultat. Denna fiktiva tillgång jämförs sedan med FCP-
fonden BDL Convictions. Skillnaden mellan de två tillgångarna är FCP-fonden BDL Convictions resultat som överstiger 
resultatet för jämförelseindex. 
 
Den resultatrelaterade avgiften avsätts vid varje nettotillgångsvärde. Avsättningen för resultatrelaterad avgift 
justeras vid varje beräkning av nettoandelsvärdet, baserat på 20 % (efter avdrag för alla avgifter och kostnader 
före resultatbaserad avgift och skatt) av FCP-fonden BDL Convictions överavkastning. Vid underavkastning i FCP-
fonden BDL Convictions justeras denna avsättning genom återföringar av avsättningar. Återföringarna av 
avsättningar begränsas till nivån för befintliga anslag. 

 
Avdrag för den resultatrelaterade avgiften och inhämtningstid 
 

Förvaltningsbolaget har rätt att uppbära en resultatrelaterad avgift på 20 % (efter avdrag för alla avgifter och 
kostnader före resultatbaserad avgift och skatt) på skapandet av ett faktiskt nettovärde för alla andelar som 
överstiger den fiktiva tillgångens resultat under referensperioden enligt definitionen ovan.  
 
Under referensperioden, om FCP-fonden BDL Convictions inte har haft ett år med underavkastning, börjar nästa 
kristalliseringsperiod från det inledande värdet vid FCP-fonden BDL Convictions sista stängning, justerat med 
teckningar, konverteringar och inlösen under kristalliseringsperioden, plus jämförelseindexets resultat. 
 
Annars initieras, för varje år med underavkastning under referensperioden, en ny fiktiv referenstillgång med ett 
inledande värde som är lika med den fiktiva referenstillgångens slutvärde under föregående år, justerat med 
teckningar, konverteringar och inlösen, plus jämförelseindexets resultat. Det kan alltså finnas upp till 5 fiktiva 
referenstillgångar. 
 
I fall med överavkastning från FCP-fonden BDL Convictions jämfört med de fiktiva referenstillgångarnas maximala 
värde under kristalliseringsperioden kan förvaltningsbolaget fakturera en resultatrelaterad avgift. 
 
Dessutom, om FCP-fonden BDL Convictions har överträffat den fiktiva tillgången under referensperioden, men haft 
ett negativt resultat under kristalliseringsperioden, kan det tas ut en resultatrelaterad avgift. 
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Slutligen, vid andelsinlösen under kristalliseringsperioden, och om resultatrelaterad avgift ska betalas, kristalliseras 
omedelbart avgiften som ska betalas för den proportionella delen av de inlösta andelarna och betalas till 
förvaltningsbolaget. 

 
Exempel 

 

 
 
Provisioner in natura 
 
I enlighet med artikel 314-81 följer förvaltningsbolaget en plan för courtagedelning. En del av 
transaktionsavgifterna kan användas för att täcka kostnaderna för tredjepartstjänster för finansiell analys eller 
investeringsrådgivning. Förvaltningsbolaget samlar inte in någon provision in natura.  
 

4. Handelsrelaterad information 
 
Dokument med periodisk information och fondrelaterade dokument kan på begäran erhållas från 
förvaltningsbolaget: 
 
BDL Capital Management SAS 
24 rue du Rocher – 75008 PARIS, Frankrike  
Tel.: +33 1 56 90 50 90 
www.bdlcm.com 
E-post: victorien.degastines@bdlcm.com  
 
I årsredovisningen anges redovisningsprinciper och -metoder vad beträffar finansiella instrument som en del av de 
redovisningsuppgifter som intygats av revisorn. 
 

5. Investeringsregler 
 
Allmänna regler för UCITS-fonder i enlighet med europeiska standarder 
 
UCITS-fonder följer de investeringsregler och kvoter som föreskrivs i den franska valuta- och finanslagen (art. R. 
214-1-1 och efterföljande) och i den franska finansinspektionens allmänna regelverk för UCITS-fonder som 
investerar högst 10 % i UCITS-fonder.  
 
Andra investeringsregler som är specifika för BDL CONVICTIONS 

• För att behålla sitt berättigande till PEA (aktiesparfond) investerar FCP-fonden minst 75 % av sina 
tillgångar i europeiska aktier som berättigar till PEA eller i instrument som berättigar till PEA. 
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• FCP-fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i UCITS-fonder. 
• Information beträffande global risk: Beräkningsmetoden som används är åtagandeberäkning.  

 

6. Regler för värdering och bokföring av tillgångarna 
 
BDL Capital Management delegerar beräkningen av nettoandelsvärdet i FCP-fonden BDL CONVICTIONS, som 
beräknas av fondvärderingsstället varje arbetsdag, förutom på Euronext-marknadernas stängda dagar och/eller 
lagstadgade helger i Frankrike. 
 
BDL Capital Management ansvarar fortsatt för beräkningen av nettoandelsvärdet. Nettoandelsvärdet står på 
förvaltningsbolagets webbplats. 
 
Franska och europeiska aktier värderas enligt senaste aktiekurs. 
Övriga utländska värdepapper värderas baserat på stängningskursen på deras huvudmarknader, omräknat till 
euro enligt växelkursen på värderingsdagen. 
 
UCITS-fondens andelar eller aktier värderas enligt senaste kända nettoandelsvärde. 
 
Terminskontrakt för franska aktier som handlas på den reglerade MONEP-marknaden i Frankrike värderas enligt 
stängningskursen på värderingsdagen. 
Andra fasta och villkorliga terminskontrakt som handlas på de reglerade marknaderna i Frankrike och Europa 
värderas enligt stängningskursen. 
Fasta och villkorliga terminskontrakt som handlas på de andra reglerade marknaderna värderas baserat på 
stängningskursen, omräknat till euro enligt växelkursen på värderingsdagen. 
 
Andelens nettoandelsvärde beräknas genom att dividera FCP-fondens nettoandelsvärde med antalet andelar i 
FCP-fonden. Detta nettoandelsvärde beaktar de avgifter som dras av från FCP-fondens tillgångar 
 
De finansiella instrument vars stängningskurs inte har fastställts på värderingsdagen, eller vars kurs har korrigerats, 
värderas enligt deras förmodade handelsvärde, på förvaltningsbolagets ansvar. Dessa värderingar, och skälet till 
dem, meddelas revisorn vid revisionstidpunkten. 
 
Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de redovisningsregler som anges i gällande bestämmelser. 
 
Värdepapperen i portföljen redovisas i balansräkningen enligt deras respektive aktuella värden. 
 
Redovisningsuppgifterna återintegreras eller korrigeras inte för utdraget med räkenskapsårets redovisning. Denna 
metod överensstämmer därför med den som används för beräkningen av nettoandelsvärdena (den permanenta 
principen för metoder för beräkning av nettoandelsvärdet). 
 

7. Ersättningsriktlinje 
 
Förvaltningsbolagets ersättningsriktlinje främjar en riskhantering som inte uppmuntrar till alltför stora risker. Den 
överensstämmer med mål och intressen för förvaltarna, de förvaltade företagen för kollektiva investeringar samt 
investerare i företagen för kollektiva investeringar för att undvika intressekonflikter. 
 
Ersättningsriktlinjen har utformats och implementerats för att främja hållbar framgång och stabilitet hos 
förvaltningsbolaget, och samtidigt locka, utveckla och behålla motiverade och högpresterande anställda. 
 
Ersättningsriktlinjen föreskriver ett strukturerat ersättningssystem med en fast komponent som är tillräckligt hög och 
en rörlig ersättning för risktagarna, så att skapande av långsiktigt värde belönas. En betydande del av 
risktagarnas rörliga ersättning skjuts upp i tre år. Den uppskjutna delen är indexbunden till resultatet för 
representativa fonder under bolagets förvaltning, för att på så vis säkerställa att investerarnas långsiktiga intressen 
i de förvaltade företagen för kollektiva investeringar beaktas. Vidare erhålls den rörliga ersättningen inte definitivt 
förrän den överensstämmer med förvaltningsbolagets ekonomiska ställning. 
 
Ersättningsriktlinjen har godkänts av förvaltningsbolagets aktieägare. Ersättningsriktlinjens principer granskas 
regelbundet av ersättningskommittén och anpassas löpande till regelverket i takt med att det förändras. Information 
om ersättningsriktlinjen, med en beskrivning om hur ersättning och förmåner beräknas, samt information om 
ersättningskommittén, kan erhållas på begäran genom att skriva till . Ett pappersexemplar kan på begäran 
tillhandahållas gratis. 
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Regelverk för placeringsfonder av FCP-typ 
 
 
SEKTION 1 – TILLGÅNGAR OCH ANDELAR 
 
 
Artikel 1 – Andelar i gemensamt ägande 
Delägarnas rättigheter uttrycks i andelar, och varje andel motsvarar en identisk del av fondens tillgångar (eller 
delfondens, i förekommande fall). Varje innehavare av andelar har en rätt till delat ägande av fondens tillgångar 
som är proportionell mot antalet andelar som innehas. 
Fondens löptid är 99 år räknat från 2008-08-27, med undantag för förtida upplösning eller förlängning enligt 
föreliggande regelverk. 
Andelskategorier: 
De olika andelskategoriernas egenskaper och villkoren för att få tillgång till dem beskrivs i FCP-fondens prospekt. 
De olika andelskategorierna kan: 
- Dra nytta av olika system för inkomstfördelning (utdelning eller kapitalisering), 
- ha utställts i olika valutor, 
- ha olika förvaltningsavgifter, 
- ha olika tecknings- och inlösenprovisioner, 
- ha olika nominella värden, 
- ha systematisk risksäkring, delvis eller hel, såsom anges i prospektet. Denna säkring utförs genom finansiella 
instrument som minimerar säkringstransaktionernas inverkan på UCITS-fondens övriga andelskategorier, 
- reserveras till ett eller flera nätverk av försäljningsställen. 
 
Möjlighet att slå samman eller dela på andelarna. 
 
Andelarna kan delas upp i bråkdelar, efter beslut från förvaltningsbolagets ledning. 
Regelverkets bestämmelser som reglerar utfärdande och inlösen av andelar tillämpas på bråkdelarna av andelar, 
vars värde alltid är proportionellt mot värdet av de andelar som de representerar. Om inte något annat föreskrivs 
gäller regelverkets alla övriga bestämmelser som berör andelar också för bråkdelarna av andelar, utan att det 
behövs någon särskild indikation. 
Slutligen kan förvaltningsbolagets ledning, enligt eget beslut, utföra 
delningen av andelar genom att skapa nya andelar som tilldelas innehavarna i utbyte mot de gamla andelarna. 
 
Artikel 2 – Tillgångarnas minimibelopp 
Inga andelar får lösas in om FCP-fondens tillgångar sjunker under 300 000 euro. När tillgångarna förblir under 
detta belopp under trettio dagar vidtar förvaltningsbolaget de nödvändiga åtgärderna för att avveckla berörd 
UCITS-fond, eller utför en av de transaktioner som nämns i artikel 411-16 i den franska finansinspektionens 
allmänna regelverk (förändring av UCITS-fonden). 
 
Artikel 3 – Utfärdande och inlösen av andelar 
Andelarna utfärdas när som helst på innehavarnas begäran, baserat på deras nettoandelsvärde plus, i 
förekommande fall, teckningsprovisionerna. 
Inlösen och teckning verkställs enligt de villkor och förfaranden som definieras i prospektet. 
FCP-fonders andelar kan börsnoteras enligt gällande regler. 
 
Teckningar måste betalas fullt ut på den dag då nettoandelsvärdet beräknas. De kan utföras kontant och/eller 
genom tillskott från finansiella instrument. Förvaltningsbolaget har rätt att vägra de föreslagna värdepapperen 
och har sju dagar på sig, från inlämnandet av värdepapperen, för att meddela detta. Vid godkännande ska de 
tillskjutna värdepapperen värderas enligt regler som fastställts i artikel 4 och teckning utföras baserat på det 
första nettoandelsvärdet efter godkännandet av värdepapperen i fråga. 
Inlösen genomförs uteslutande kontant, förutom i händelse av avveckling av fonden när andelsägarna har angett 
sitt samtycke för att återbetalas i värdepapper. Emittentens kontoförvaltare gör en avräkning inom högst fem 
dagar efter värderingen av andelen. 
 
Men om återbetalningen, i undantagsfall, först kräver försäljning av tillgångar som ingår i fonden kan perioden 
förlängas, till högst 30 dagar. 
Med undantag för arv och gåvor behandlas överlåtelsen eller överföringen av andelar mellan andelsägare, eller 
från andelsägare till tredje part, som en inlösen följt av en teckning. När den involverar en tredje part måste 
överlåtelse- eller överföringsbeloppet, i förekommande fall, kompletteras av mottagaren för att minst uppnå det 
minimibelopp för teckning som krävs i prospektet. 
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I enlighet med art. 214-8-7 i den franska valuta- och finanslagen kan FCP-fondens inlösen av sina andelar, liksom 
teckningen av nya andelar, tillfälligt avbrytas av Förvaltningsbolaget när det krävs p.g.a. extraordinära 
omständigheter i andelsägarnas intresse. 
När FCP-fondens nettotillgångar är mindre än det belopp som fastställts i reglerna får ingen inlösen av andelar 
verkställas. 
Möjlighet till villkor för minsta teckning enligt förfarandena som beskrivs i prospektet. 
 
FCP-fonden kan upphöra med att emittera andelar enligt artikel 214-8-7 i den franska valuta- och finanslagen, i 
objektiva situationer som leder till att teckning avbryts, t.ex. maximalt antal emitterade andelar eller aktier, ett 
maximalt belopp av tillgångar har uppnåtts eller en fastställd teckningsperiod upphör. Dessa objektiva situationer 
definieras i UCITS-fondens prospekt. 
 
Artikel 4 – Beräkning av nettoandelsvärdet 
Beräkningen av andelarnas nettoandelsvärde utförs med beaktande av värderingsreglerna i prospektet. 
 
SEKTION 2 – FONDENS DRIFT 
 
Artikel 5 – Förvaltningsbolaget 
Fondens förvaltning genomförs av förvaltningsbolaget enligt de riktlinjer som fastställts för fonden. 
Förvaltningsbolaget agerar under alla omständigheter uteslutande i andelsägarnas intresse och kan bara utöva de 
rösträtter som är kopplade till de värdepapper som ingår i fonden. 
 
Artikel 5 bis – Driftens regler 
Berättigade instrument och insättningar för UCITS-fondens tillgångar, samt investeringsreglerna, beskrivs i 
prospektet. 
 
Artikel 6 – Förvaringsinstitutet 
Förvaringsinstitutet utför de uppdrag som det tilldelats enligt gällande lagar och förordningar, samt de uppdrag 
som det tilldelats av förvaltningsbolaget enligt avtal. I synnerhet måste det se till att portföljens förvaltningsbolags 
beslut uppfyller lagen. I annat fall måste det vidta alla skyddsåtgärder som det anser lämpliga. Vid tvist med 
förvaltningsbolaget ska det underrätta den franska finansinspektionen (AMF) om detta. 
 
Artikel 7 – Revisorn 
Efter godkännande från AMF utser förvaltningsbolagets styrelse en revisor för en period av sex räkenskapsår. 
Revisorn intygar räkenskapernas korrekthet och uppriktighet. 
Revisorns uppdrag kan förnyas. 
Revisorn ska så snart som möjligt underrätta AMF om alla faktiska omständigheter eller beslut avseende företaget 
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper, som kommer till revisorns kännedom under utövandet av 
uppdraget, och är av följande natur: 
1. Utgör en överträdelse av lagar eller andra bestämmelser som är tillämpliga i företaget och sannolikt kan ha 
avsevärd inverkan på dess ekonomiska ställning, resultat eller tillgångar. 
2° Har en negativ inverkan på dess verksamhets villkor eller kontinuitet. 
3° Medför uttag från reserver eller vägran att intyga räkenskaperna. 
Utvärderingarna av tillgångarna och fastställande av utbytesproportionerna i transaktionerna för konvertering, 
sammanslagning eller delning utförs under revisorns kontroll. 
Revisorn ansvarar för att utvärdera alla tillskott in natura. 
Han/hon kontrollerar sammansättningen av tillgångarna och andra element före publicering. 
Revisorns arvoden fastställs i samförstånd mellan denne och förvaltningsbolagets styrelse eller direktion i enlighet 
med en arbetsplan som innehåller de åtgärder som anses nödvändiga. 
Den visar de omständigheter som ligger till grund för delbetalningarnas fördelning. 
 
Artikel 8 – Redovisningen och verksamhetsrapporten 
I slutet av varje räkenskapsår upprättar förvaltningsbolaget sammanfattningshandlingar och rapport om 
förvaltningen av fonden under det gångna räkenskapsåret. 
Under förvaringsinstitutets överinseende upprättar förvaltningsbolaget, minst var sjätte månad, en lista över 
tillgångarna i företaget för kollektiva investeringar. 
Förvaltningsbolaget ställer dessa dokument till andelsägarnas förfogande under fyra månader efter 
räkenskapsårets slut och underrättar dem om den inkomst de har rätt till: Dessa handlingar skickas antingen ut per 
post på andelsägarens uttryckliga begäran eller görs tillgängliga hos förvaltningsbolaget. 
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SEKTION 3 – FÖRFARANDEN FÖR UTDELNINGSFÖRDELNING 
 
Artikel 9 – Förfaranden för utdelningsfördelning 
Räkenskapsårets nettoresultat är lika med beloppet för ränta, efterskott, utdelningar, bonus och priser, 
styrelsearvoden och alla intäkter från värdepapper i fondens portfölj, plus intäkterna från de för tillfället 
tillgängliga beloppen, minus förvaltningsavgifterna och lånekostnader. 
Beloppen som kan utdelas är lika med räkenskapsårets nettoresultat plus ingående balans plus eller minus saldot i 
regleringskontona för intäkter vid räkenskapsårets slut. 
FCP-fonden har valt ren kapitalisering: Beloppen som kan utdelas kapitaliseras helt, med undantag för de som 
måste utdelas enligt lagen. 
 
SEKTION 4 – SAMMANSLAGNING – DELNING – UPPLÖSNING – AVVECKLING 
 
Artikel 10 – Sammanslagning – Delning 
Förvaltningsbolaget kan tillskjuta tillgångar som finns i fonden, helt eller delvis, till en annan UCITS-fond eller dela 
upp fonden i två eller flera andra fonder. 
Dessa transaktioner för sammanslagning eller delning får inte utföras förrän efter att innehavarna har 
informerats. De leder till utfärdandet av ett nytt intyg som anger antalet andelar som innehas av varje 
innehavare. 
 
Artikel 11 – Upplösning – Förlängning 
Om fondens tillgångar under 30 dagar ligger under det belopp som anges i artikel 2 ovan ska förvaltningsbolaget 
underrätta AMF om detta och upplösa fonden, såvida den inte slås samman med en annan fond av FCP-typ. 
Förvaltningsbolaget kan lösa upp fonden i förväg: Den informerar andelsägarna om sitt beslut och får från och 
med den dagen inte längre godta någon begäran om teckning eller inlösen. 
Förvaltningsbolaget ska också upplösa fonden vid begäran om inlösen av alla andelar, om förvaringsinstitutet 
upphör med sin verksamhet utan att utse något annat förvaringsinstitut eller vid utgången av fondens löptid, såvida 
den inte har förlängts. 
Förvaltningsbolaget underrättar AMF per post om det valda upplösningsdatumet och -förfarandet. Sedan skickar 
det revisorns rapport till AMF. 
Förlängningen av en fond kan beslutas av förvaltningsbolaget med förvaringsinstitutets samtycke. Beslutet ska fattas 
minst tre månader innan fondens löptid löper ut, och meddelas andelsägarna och AMF. 
 
Artikel 12 – Avveckling 
Vid avveckling ska förvaltningsbolaget anta likvidatorns uppgifter. I annat fall ska likvidator utses i domstol på 
begäran av någon berörd part. För detta ändamål får det de mest omfattande befogenheter att sälja 
tillgångarna, betala potentiella fordringsägare och fördela tillgängligt saldo till andelsägarna, i kontanter eller 
värdepapper. 
Revisorn och förvaringsinstitutet ska fortsätta i sina respektive funktioner tills likvidationen är över. 
 
SEKTION 5 – TVIST 
 
Artikel 13 – Behörighet – Adress för delgivningsändamål 
Eventuell tvist beträffande fonden under dess löptid, eller dess avveckling, som uppstår mellan andelsägarna eller 
mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget eller förvaringsinstitutet, handläggs i behörig domstol. 
 


