MOVESTIC AVANCERA

Movestic Avancera

– skyddar kapitalet i nedgång, säkrar vinsten i uppgång
Movestic Avancera är alternativet för dig, kund
med försäkring hos Movestic Liv & Pension, som
vill öka tryggheten i ditt sparande men inte helt
gå över till traditionella alternativ med låg risk och
låg avkastning. Med Movestic Avancera bibehåller
du möjligheten att följa med i en börsuppgång
samtidigt som du har skydd i nedgång.
Movestic Avancera är en fond bestående av en
portfölj med global exponering i olika tillgångar och
en säljoption som löpande säkrar värdeuppgången i
tillgångarna. Fonden är framtagen tillsammans med
Morgan Stanley som också är motpart i optionen.

SÅ FUNGERAR DET

En insättning om 100 000 kr kan med fondernas
skyddsnivåer inte falla under 75 000 eller 85 000 kr.
När marknaden går upp justeras skyddsnivån löpande
uppåt. Insättningen om 100 000 kr kan därför vid
kontinuerlig börsuppgång några år senare vara värd
150 000 kr och då ha en justerad skyddsnivå på 112 500
eller 127 500 kr (Movestic Avancera 75 eller 85).
Det vill säga att skyddsnivån är högre än det insatta
kapitalet.

Movestic Avancera finns med två skyddsnivåer, 75
och 85. Beroende på skyddsnivå kan fondens kurs
inte sjunka mer än till den uppsatta skyddsnivåen på
25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden
haft. Unikt med Movestic Avancera är att skyddet
stiger när fondens kurs stiger till en ny högsta nivå.
Skyddsnivån har inget tak och kan i en uppåtgående
marknad över tid bli högre än det insatta kapitalet.
FÖRDELAR MED MOVESTIC AVANCERA

✓✓ En fondportfölj som investerar brett i olika tillgångsslag, branscher och geografiska regioner.
✓✓ Ett golv på 25 och 15 procent från historiskt högsta
kurs vid nedgång.
✓✓ Inget tak vid uppgång. Skyddsnivån stiger i en uppåtgående marknad och kan över tid bli högre än det
insatta kapitalet.
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Grafen är ett illustrativt exempel och avspeglar inte
verklig värdeutveckling.

AVGIFT MOVESTIC AVANCERA 75

AVGIFT MOVESTIC AVANCERA 85

Årlig avgift 1,85 % (varav förvaltningsavgift 1,60 %)

Årlig avgift 1,54 % (varav förvaltningsavgift 1,30 %)

Riskklass 4 av 7

Riskklass 3 av 7

VÄLDIVERSIFIERAD FONDPORTFÖLJ

Den underliggande fondportföljen investerar brett i olika tillgångsslag och geografiska regioner.
Andel i respektive tillgångslag och region kommer att variera över tid.
MOVESTIC AVANCERA 75				

MOVESTIC AVANCERA 85
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Detta är ett marknadsföringsmaterial av Movestic Livförsäkring
AB, BOX 7853, 103 99 Stockholm
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De
pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta
kapitalet.
En fond med riskklass 3 och 4 kan både minska och öka kraftigt i
värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Placeringar i derivatinstrument sker som ett led
i fondens placeringsinriktning. Fonden får använda OTC-derivat.
Movestic reserverar sig för eventuella fel i informationen. Innan
du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av informationsbroschyren som du hittar på fondbolagets hemsida och fondens
faktablad, risknivå, fondbestämmelser som du hittar på www.
movestic.se.

RISKER
Marknadsrisk: värdet på investeringsinstrument varierar dagligen
och baseras på många faktorer såsom allmänna, ekonomiska,
branschspecifika eller företagsspecifika nyheter. Värdet på din
investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre
än du ursprungligen investerade.
Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att
köpa eller sälja ett investeringsintrument i rimlig tid, och priset
kan bli lägre eller högre än väntat. Detta kan innebära att handeln
i fonden tillfälligt stoppas och påverka din möjlighet att öka eller
minska ditt innehav.
Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, till exempel genom att inte betala en
fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Eftersom Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till
Morgan Stanley agerar som motpart till fonden är det möjligt att
skyddsnivån, som uppnås via derivat, inte kan säkras i händelse
av att Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till Morgan Stanley hamnar på obestånd.
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Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan
därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.
Operativ risk: risk för förlust på grund av till exempel systemfel,
mänskliga fel eller externa händelser. Vilket kan påverka din möjlighet att öka eller minska ditt innehav.
Eftersom fonden köper tillgångar som ger skydd på en stillastående eller stigande marknad, kommer fondens resultat att vara
sämre än för en oskyddad fond som följer en liknande investeringsstrategi som inte köper skydd. Detta beror på att på en
stillastående eller stigande marknad kommer kostnaden för skydd
att ha en negativ inverkan.
Då Morgan Stanley och/eller dess närstående företag agerar som
motpart till fonden kan dessutom kapitalskyddet som uppnåtts
genom derivatinstrumenten komma att utebli om Morgan Stanley
och/eller dess närstående företag hamnar på obestånd.

DISCLAIMER
”Movestic Avancera är inte sponsrade, rekommenderade, sålda
eller marknadsförda av Morgan Stanley & Co. International plc
(”Morgan Stanley”). Varumärkena, näringskännetecknen eller de
registrerade varumärkena som tillhör Morgan Stanley utgör Morgan Stanleys egendom. Morgan Stanley: (i) lämnar inte någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstått, till ägarna av
Movestic Avancera eller någon medlem av allmänheten angående
lämpligheten i att investera i Movestic Avancera, (ii) har inte någon
skyldighet att ta behoven hos Movestic Livförsäkring AB eller
ägarna av Movestic Avancera i beaktande, (iii) är inte ansvarig för
och har inte deltagit i fastställandet av tidpunkten för, priserna till
vilka eller kvantiteterna av Movestic Avancera ska emitteras eller
i fastställandet av eller beräkningen av den ekvation enligt vilken
Movestic Avancera kan konverteras, om tillämpligt, till kontanta
medel, och har inte heller (iv) någon skyldighet eller ersättningsansvar i samband med administrationen, hanteringen, marknadsföringen, försäljningen eller handeln med Movestic Avancera.”

