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BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktas till investerare och innehåller basfakta om denna placeringsfond av FCP-typ. Det är inte ett 
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna FCP-fond 
innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 
 

FCP BDL CONVICTIONS  
Andelsklass I (ISIN-koden FR0013289535) 

Förvaltningsbolag: BDL Capital Management 
 
Investeringsmål och -inriktning 
FCP-fonden försöker att uppnå ett resultat som 
överträffar indexet ”Dow Jones Stoxx 600 Price” med 
återinvesterad utdelning. Förvaltningen är diskretionär, 
med ett rent val av värdepapper, utan att hänvisa till ett 
index eller en verksamhetssektor. Indexet Stoxx 600 (de 
600 största börsvärdena på de europeiska marknaderna), 
utställt i euro, med återinvesterade utdelningar, kan 
emellertid användas som en långsiktig 
utvärderingsfaktor. Investeringsbeslut baseras på 
fundamentalanalys, enligt förvaltarens syn på de utvalda 
företagens affärsmodeller.  
 
UCITS-fondens grundläggande egenskaper 
FCP-fonden investerar i aktier som noterats på de 
reglerade marknaderna i Europeiska unionen, Schweiz, 
Norge och Storbritannien. 
Som kompletterande åtgärd (10 %) kan fonden investera 
i aktier vars börsvärde och omsättning understiger 1 
miljard euro, kan de tillgångskategorier som används 
omfatta swappar för portföljexponering, 
terminskontrakt som börsnoterats på organiserade 

marknader för säkring av portföljen, och UCITS-
fonder, huvudsakligen penningmarknadsfonder, för 
att fylla på kassan. Derivatinstrument används inte för 
att överexponera portföljen. 
För att säkerställa konstant berättigande till PEA 
(aktiesparfond) kommer dessutom investeringarna i 
europeiska aktier och/eller UCITS-fonder som 
berättigar till PEA att utgöra minst 75 % av 
nettotillgångarna. 
På begäran kan investeraren få sina andelar inlösta på 
valfri dag. 
 
Övrig information  
FCP-fondens intäkter kapitaliseras i sin helhet. 
Den här FCP-fonden riktas till långsiktiga investerare 
med en investeringsperiod som överstiger 5 år. Den 
erbjuder inte någon garanti eller något kapitalskydd. 
ESG-kriteriernas positiva inverkan kan beaktas i 
investeringsbesluten, men är inte en avgörande faktor. 
 
 

 
 
Risk- och lönsamhetsprofil 
Med lägre risk        Med högre risk 
 
Avkastning          Avkastning 
som potentiellt är lägre           som potentiellt är högre 

1 2 3 4 5 6 7 
 
De historiska uppgifter som används för att beräkna 
denna indikator kan inte på ett tillförlitligt sätt indikera 
FCP-fondens framtida utveckling. 
Denna indikator representerar FCP-fondens årliga 
volatilitet över den gångna 5-årsperioden.  
Kategorin 1 innebär inte en riskfri investering, men 
risken för investeringsförlust är mycket låg. Även 
vinstmöjligheterna är begränsade. Kategorin 7 speglar 
en hög risk för investeringsförlust, men också en 
möjlighet att uppnå högre resultat. 
Den här FCP-fondens riskkategori garanteras inte och 
kan ändras med tiden. 
FCP-fonden klassificeras i kategorin 6, med beaktande 
av dess exponering mot aktierisken 75 % till 100 % av 
FCP-fondens tillgångar.  

 

Presentation av de risker som FCP-fonden kan 
exponeras mot, inte mäts av indikatorn och kan 
medföra ett sänkt nettoandelsvärde: 

 
• Likviditetsrisk. FCP-fonden exponeras mot 

aktiemarknaderna och påverkas därför av deras 
oförutsägbarhet, särskilt när det gäller 
likviditet. 
 
 

Andra risker beskrivs i FCP-fondens prospekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader 
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De betalade avgifterna och provisionerna används för att 
täcka FCP-fondens driftskostnader, inklusive kostnader 
för försäljning och distribution av andelar. Dessa 
avgifter minskar investeringarnas potentiella tillväxt. 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter din 
investering 
Teckningsavgifter 
Inlösenavgifter 

Från 0 till högst 3 % 
Debiteras inte av 
UCITS-fonden 

Avgifter som debiteras av FCP-fonden under ett 
år 
Förvaltningsavgifter 1,25 % 
Avgifter som debiteras av FCP-fonden under vissa 
omständigheter 
Resultatrelaterad avgift 20 %, inkl. moms, av 

resultatet som 
överstiger resultatet 
för indexet Stoxx 600 
med återinvesterad 
utdelning. 

De indikerade avgifterna som debiteras av FCP-
fonden under ett år baseras på kostnaderna under det 
sista räkenskapsåret som avslutades den 2021-12-31. De 
kan variera från år till år. Förvaltningsavgifterna 
omfattar inte resultatrelaterade avgifter och 
transaktionskostnader utom tecknings- och/eller 
inlösenavgifter som FCP-fonden betalar när den köper 
eller säljer andelar i ett annat kollektivt 
investeringsinstrument. 
 
Den resultatrelaterade avgiften, som representerar 
20 % av nettotillgången, tillämpas om resultatet under 
FCP-fondens räkenskapsår överstiger resultatet för 
indexet Stoxx 600, med återinvesterad utdelning.  
Beloppet för resultatrelaterade avgifter under 
räkenskapsåret som avslutades den 2021-12-31 
representerar 0,07%. 
 
 
.

 
Mer information om avgifterna finns i FCP-fondens prospekt, som finns på webbplatsen www.bdlcm.com 
 
Tidigare resultat 
 

 

 
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 
resultat. 
 
FCP-fonden upprättades den 12 september 2008. FCP-
fondens andelsklass I upprättades den 6 november 2017. 
De resultat som visas mellan 2010 och 2017 är för 
andelsklass C. Dessa resultat har beräknats i euro. 
 
Avgifterna och provisionerna ingår i beräkningen av 
tidigare resultat. 

 
Praktisk information 
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, Frankrike 

FCP-fondens fullständiga prospekt och de senaste årliga och periodiska dokumenten skickas på begäran ut gratis om 
andelsägaren skriver till BDL Capital Management, 24 rue du Rocher – 75008 PARIS, Frankrike. Dessa dokument finns 
på franska. 
Ansökningar om teckning och inlösen centraliseras i förvaringsinstitutet varje dag kl. 14. Nettoandelsvärdet står på 
bolagets webbplats.  
 
Eftersom fonden endast säljer kapitalandelar är relevant skattesystem det system för beskattning av vinster från 
värdepapper som är tillämpligt i det land där innehavaren är bosatt, i enlighet med de regler som är lämpliga för 
innehavarens situation. Enligt dess skattesystem kan vinsterna och eventuella inkomster i samband med innehav av 
andelar i en UCITS-fond vara föremål för beskattning. Det rekommenderas att investerare kontrollerar FCP-fondens 
försäljningsställes skattesituation. 
 
BDL Capital Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med de relevanta delarna av FCP-fondens prospekt. 
 

Denna FCP-fond har godkänts i Frankrike av den franska finansinspektionen (AMF). 
Förvaltningsbolaget BDL Capital Management har godkänts i Frankrike och regleras av AMF. 

Basfakta för investerare som tillhandahålls här gäller per den 7 april 2022. 
 


