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FASTIGHETSRÄNTEFONDEN

 Detta dokument skall läsas tillsammans med informationsbroschyren och prospektet för att fä en fullständig bild av vad en investering 
i Fastighetsräntefonden innebär. Informationsbroschyren och prospektet innehåller mycket viktig information om investeringar i 

Fastighetsräntefonden och skall därför läsas innan beslut om investeringar fattas. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fastighetsräntefonden kan såväl öka som minska i 

värde och det är inte säkert att den som investerar i Fastighetsräntefonden återfår hela det insatta kapitalet.
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Svensk fond 
börslistad

Fastighetspant 
säkerställd

Riskspridning
KIID 2

Avkastning 
6-8%

En svensk alternativ investeringsfond (AIF) som löpande investerar 
i fastighetsrelaterade lån (enkla skuldebrev), säkerställda med 
fastighetspant, emitterade av svenska juridiska personer

Samtliga lån som Fastighetsräntefonden investerar i är säkerställda 
med fastighetspant. Fastighetspanten kompletteras inte sällan med 
annan säkerhetsmassa, exempelvis aktiepant och proprieborgen

Fastighetsräntefonden investerar i ett stort antal lån, till ett stort antal av 
varandra oberoende emittenter över hela landet. Fastighetsräntefonden 
avser att investera i lån med exponering mot alla fastighetskategorier. 
Fondens risk är KIID 2

Fastighetsräntefonden avser erbjuda en produkt med begränsad 
riskkorrelation med börsen samt som ger en god riskjusterad avkastning 
över tid. Målavkastningen är 6–8 % efter avgifter per år

AVGIFTER
• Fast avgift på 1,6 % per år.
• Prestationsbaserad avgift 20%
• Courtage på max 2% kan tas ut

(tillfaller distributören).

VAR KAN JAG INVESTERA
• Privatpersoner, företag och professionella

förvaltare kan alla investera i vinstandelslån.
• Vinstandelslånen är noterade på Nordic

Growth Market (NGM).
• Investerare behöver en depå eller VP- 

konto. Vinstandelslån kan också vara ett
tillgångsslag i en depåförsäkring eller ISK

SÅ HÄR HANDLAR DU
• Fonden är månadshandlad.
• Teckning kan ske mot kontant betalning

alternativt inlägg på depå mot likvid.
• Teckning sker 4 bankdagar inför månadsskifte
• Kontant likvid skall vara erlagd 2 bankdagar inför

månadsskifte.
• Försäljning ska anmälas 15 bankdagar

införmånadsskifte, likvid sker 7 bankdagar
eftermånadsskifte.

• Minsta investering är 100 000 kr, därutöver
valfritt belopp.

       https://www.fastighetsrantefonden.se

Från fastighetsprojekt till investering
Kreditutvärdering Investering
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Fastighetsräntefonden är enkel att beskriva. Det är en fond som främst investerar i svenska högavkastande 
fastighetsrelaterade lån med underliggande fastighetspant. Säkerställda fastighetskrediter med andra ord. 
Varken mer eller mindre. 

Svenska fastighetsbolag och fastighetsutvecklare har traditionellt kunnat förlitat sig på generös 
bankfinansiering vid fastighetsförvärv och fastighetsutveckling. Under senare år har situationen för dessa 
aktörer dock förändrats avsevärt. 

Belåningsmöjligheterna och belåningsgraderna hos bank och kreditmarknadsbolag har nämligen drastiskt 
minskat, dels på grund av det för bankerna tvingande Basel III-regelverket, som ställer allt tuffare krav på bland 
annat kapitaltäckning, och dels på grund av en i allmänhet restriktivare kreditgivning.

Ett väsentligt finansieringsgap har därmed uppstått på den svenska fastighetsmarknaden. De stora etablerade 
aktörerna har kunnat brygga gapet med kombinationer av obligationsfinansiering, större andel eget kapital 
samt toppfinansiering från internationella kreditfonder och institutioner. Mindre och medelstora aktörer har 
däremot haft betydligt svårare att brygga detta finansieringsgap. Tills nu. 

Innan Basel III Efter Basel III

Några av Fastighetsräntefondens samarbetspartners
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Eget kapital 25%

Finansieringsgap 25%

Bankfinansiering 50%

Eget kapital 25%

Bankfinansiering 75%


