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Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Aktiv Ränte Rådgivning
i Sverige AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och
det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i
fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Startdag:           2018-09-21 NAV*: 99,00
Slutdag:             2023-09-21 NAV + utb. kuponger**: 116,04
Valuta: SEK ISIN: SE0011724921
Kupong 3M Stibor + 3,50 % (kvartalsvis utb.)
Avgift: 0,35 %
Risklass: 2

Räntehuset 1

Startdag:           2019-06-14 NAV*:
Slutdag:             2022-06-14 NAV + utb. kuponger**: 118,00
Valuta: SEK ISIN: SE0012879534
Kupong: 6,00 % (månadsvis utb.)
Avgift: 0,50 %
Risklass: 3

Startdag:           2020-06-25 NAV*: 100,00
Slutdag:             2025-06-25 NAV + utb. kuponger**: 106,46
Valuta: SEK ISIN: SE0014557823
Kupong: 3M Stibor + 2,50 % (kvartalsvis utb.)
Avgift: 0,35 %
Risklass: 2

Startdag:           2021-03-29 NAV*: 90,00
Slutdag:             2026-03-29 NAV + utb. kuponger**: 99,00
Valuta: SEK ISIN: SE0015660725
Kupong: 6,00 % (månadsvis utb.)
Avgift: 0,50 %
Risklass: 4

NAV*= NAV är kursen/priset vid värderingstillfället utan upplupen ränta, och inkluderar inte återinvesterade kuponger.
NAV + utb. kuponger**=Beräknad från startdagen och beräknas som att utdelade kuponger återinvesteras och är den totala avkastningen i placeringen 
(kursen/priset vid värderingstillfället plus återinvesterade kuponger)
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Startdag:           2021-10-29 NAV*: 92,00
Slutdag:             2026-10-29 NAV + utb. kuponger**: 98,19
Valuta: SEK ISIN: SE0017082910
Kupong: 6,75 % (månadsvis utb.)
Avgift: 0,50 %
Risklass: 4

Räntehuset 5

Startdag:           2021-11-01 NAV*: 96,00
Slutdag:             2026-11-01 NAV + utb. kuponger**: 98,75
Valuta: SEK ISIN: SE0017084619
Kupong: 3,00 % (kvartalsvis utb.)
Avgift: 0,50 %
Risklass: 4

Startdag:           2022-03-16 NAV*: 97,00
Slutdag:             2027-03-16 NAV + utb. kuponger**: 100,65
Valuta: SEK ISIN: SE0017615974
Kupong: 3M Stibor + 5,00 % (kvartalsvis utb.)
Avgift: 0,50 %
Risklass: 4

Startdag:           2022-06-02 NAV*: 100,00
Slutdag:             2027-06-02 NAV + utb. kuponger**: 101,12
Valuta: SEK ISIN: SE0018041170
Kupong: 3 M Stibor + 3,20 % (kvartalsvis utb.)
Avgift: 0,30 %
Risklass: 3

NAV*= NAV är kursen/priset vid värderingstillfället utan upplupen ränta, och inkluderar inte återinvesterade kuponger.
NAV + utb. kuponger**= Beräknad från startdagen och beräknas som att utdelade kuponger återinvesteras och är den totala avkastningen i placeringen 
(kursen/priset vid värderingstillfället plus återinvesterade kuponger)
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