


NAVENTI OFFENSIV
Aktivt förvaltad global aktiefond med fokus på utvecklade marknader. 

NAVENTI OFFENSIV FLEX
Aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier.

NAVENTI BALANSERAD FLEX
Aktivt förvaltad blandfond som maximalt kan innehålla 70 procent aktier.

NAVENTI DEFENSIV FLEX
Aktivt förvaltad blandfond som maximalt kan innehålla 30 procent aktier.

NAVENTI TILLVÄXTMARKNADSFOND
Aktivt förvaltad aktiefond som placerar på marknader som bedöms ha stark ekonomisk tillväxt.

Naventi Fonder är ett svenskt fondbolag som startade 
2002. Vår vision är att vara en av marknadens skick-
ligaste fondförvaltare. Vårt dagliga mål är att lyckas 
förvalta våra kunders pengar bättre än någon annan, 
samtidigt som vi har mycket klara ramverk för hur 
varje fond ska förvaltas. 
 Väljer du en fond med hög risk, kan du vara säker 
på att vi tar just de risker och chanser vi kommit 
överens om. Väljer du en fond med låg risk gäller 
samma sak – vi jobbar hela tiden aktivt och målinriktat 
för att placera just enligt den strategi du valt, utan att 
ta varken högre eller lägre risker än de vi utlovat.

Det här låter kanske självklart, men är hela nyckeln 
till framgång, för både dina pengar och vårt företag. 
 Vi arbetar alltid med aktiv förvaltning, vilket här 
på Naventi Fonder betyder att flera av våra förvaltare 
tillsammans bevakar varje fonds innehav, hela tiden.  
Tidvis kan det också betyda att vi gör många och 
snabba förändringar i fonderna, och tidvis är det 
rätt att inte göra några förändringar alls. Det viktiga 
är alltså att hela tiden ha rätt information, fatta rätt 
beslut och vara totalt fokuserad på målet: att ge dig 
maximal avkastning i förhållande till den risknivå 
du har valt.

AKTIV FONDFÖRVALTNING 
FÖR DIN FRAMTID

FONDERNA

Fonderna är svenska värdepappersfonder och fondernas 
tillgångar förvaras hos SEB AB (publ) i egenskap av förvar-
ingsinstitut. Vi är medlemmar i SWESIF – Sveriges forum 
för hållbara investeringar. För varje fond har det upprättats 
en hållbarhetsprofil som finns att hämta på www.hallbar-
hetsprofilen.se som beskriver varje fond från ett hållbar-
hetsperspektiv. I vår investeringsprocess, väljer vi in bolag 
med hållbar affärsmodell framför bolag med ohållbar affärs-
modell när dessa i övrigt är likvärdiga. I en sådan bedömn-
ing fästs avseende vid oberoende källors mätvärden såsom 
Bloomberg ESG eller Morningstar Sustainability Rating. Vi 
investerar inte i bolag som tillverkar kärnvapen, klusterminor, 

klusterbomber, kemiska vapen eller motsvarande vapen, 
eller som bryter mot internationella konventioner avseende 
mänskliga rättigheter. Samtliga Flexfonder kan reducera 
aktieexponeringen. Detta ger Naventis förvaltningsteam 
möjligheten att aktivt skydda ditt kapital under kraftiga och 
långa börsfall. Fonderna handlas dagligen (bankdag) och 
du kan när som helst ändra ditt val av fond. 
 Våra fonder förmedlas av våra samarbetspartners. 
Vi samarbetar med välrenommerade och av Finans- 
inspektionen godkända förmedlare som är experter på 
ekonomisk rådgivning. Kontakta oss så sätter vi dig i 
kontakt med en förmedlare.



*Fonderna Naventi Offensiv och Naventi Defensiv Flex startade i april 2012. Fonderna Naventi Offensiv Flex, Naventi Balanserad Flex och Naventi 
Tillväxtmarknadsfond startade januari 2012.

Avkastning: 2012 2013 2014 2015 2016

Naventi Offensiv 4,72%* 25,49% 16,62% 15,28% 3,11%

Naventi Tillväxtmarknadsfond 4,62%* -2,80% 12,58% 0,55% 12,47%

Naventi Offensiv Flex 5,67%* 10,61% 16,00% 12,96% 5,16%

Naventi Balanserad Flex 3,86%* 7,70% 9,54% 7,00% 4,50%

Naventi Defensiv Flex 1,91%* 5,49% 5,20% 0,91% 4,49%

AVKASTNING FONDER

Naventi Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd 
från Finansinspektionen (www.fi.se). Naventi grundades 
2002 och ägs av sina medarbetare och omfattas av 
investerarskyddet (www.ign.se). Naventi är medlem i 
Fondbolagens förening och följer svensk kod för fond-
bolag samt är medlem i SWESIF – Sveriges forum för 
hållbara investeringar.

• Naventis fonder finns tillgängliga och kan köpas på
följande plattformar/försäkringsbolag: Carnegie,
Danica, Folksam, Friends Provident, Länsförsäkringar,

MFEX, Movestic, Nordnet Bank, Nordnet Försäkring,  
SEB Trygg Liv, Skandia Depåförsäkring, Skandia 
Link, SPP Försäkring och Swedbank Försäkring. 
Förvaltningsavgift: f.n. 1,30 % till 1,95 % beroende 
på  vald fond.

• För premiepensionen är Naventis fonder valbara i 
premiepensionssystemet. Förvaltningsavgift efter 
rabatt: f.n. 0,48 % till 0,68 % beroende på vald 
fond.

• Samtliga fonder är dagligt handlade. 

BOLAGSINFORMATION

(Utgår från standardavvikelsen beräknat under den senaste femårsperioden och visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.)

RISKINDIKATOR

Hög risk

Högre möjlig avkastningLägre möjlig avkastning

Låg risk

  1 2 3 4 5 6 7
Defensiv Flex Balanserad Flex Offensiv Flex, Offensiv Tillväxtmarknadsfond

Vänligen notera att historisk avkastning inte är en garanti 
för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan 
både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka 
det insatta kapitalet. Fonderna investerar i fondandelar, 
överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, 
derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Detta är 
marknadsföringsmaterial och ska inte ses som investerings-
rådgivning i det enskilda fallet.
 För personlig rådgivning avseende fonder, vänligen 
kontakta din förmedlare eller Naventi Fonder AB. För ytter-
ligare information, se respektive fonds faktablad, informa-
tionsbroschyr samt senaste hel- och halvårsberättelse på 
vår hemsida www.naventi.se.
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VÄRDEUTVECKLING 2003 - 2017* (per den 1 januari)

*Avser aritmetiskt medelvärde av avkastningen på samtliga plattformar/försäkringsbolag där Naventis fonder och tidigare förvaltningstjänster finns valbara. 
**Samtliga riskmått är beräknade under den senaste femårsperioden. Redovisad avkastning är ej inflationsjusterad.
*** MSCI World är ett index med 100 % aktier. Maximal aktieexponering är för Defensiv Flex 30 %, Balanserad Flex 70 % och Offensiv Flex 100 %.



Naventi Fonder AB
Box 3208, 103 64 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 38

Tfn: 08-700 52 60
info@naventi.se

Aktiv fondförvaltning 
för din framtid.


