Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden
innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut. Vidare rekommenderar vi att du läser fondens informationsbroschyr där bland annat
fondens fullständiga fondbestämmelser är inkluderade.
OPM Multi Hedge A
ISIN-kod: SE0011230952

OPM Multi Hedge B
ISIN-kod: -

Fondbolag: Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM), 556648-6832.

Mål- och placeringsinriktning
OPM Multi Hedge är en fondandelsfond som
investerar i en portfölj av internationella UCITS
reglerade fonder med absolutavkastande
inriktning.

Fonden investerar i huvudsak med ledande
europeiska och amerikanska hedgefondteam som
utvecklat UCITS versioner av framgångsrika
befintliga hedgefonder.

Fonden förvaltas aktivt efter en strukturerad
process som utvecklats sedan 2003 som förenklat
bygger på att identifiera de talangfullaste
förvaltarna i de attraktivaste strategierna för att
sedan kombinera dessa i effektiva portföljer.

UCITS fonder erbjuder ökad säkerhet i form av
europeiskt regelverk, tydliga restriktioner
avseende exponering och tydlig reglering
avseende fondbolagsstrukturen.
Investeringshorisonten för en investering i Fonden
bör vara minst 3-5 år. Fonden är daglighandlad.

En del av de absolutavkastande fonder som
fonden investerar med har sin kurs i EUR.
Valutarisk säkras därför mot svenska kronor.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk

Lägre möjlig avkast ning

Högre risk

Högre möjlig avkast ning

1 2 3 4 5 6 7
Indikatorn visar hur stora svängningarna i fondens
andelsvärde. Denna fond förväntas tillhöra
kategori 4. Det innebär att fonden har mellanhög
risk för upp och nedgångar.
Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis
innebär det inte att kategori 2 har två gånger
högre risk än kategori 1. Avståndet mellan 1 och 2
är nödvändigvis inte det samma som avståndet
mellan 5 och 6.
Följande risker bedöms också som viktiga, men
speglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan
också påverka avkastningen:

Kreditrisker: Innebär att en emittent (utgivare av
värdepapper) eller en motpart kan komma att
ställa in betalningarna eller får försämrad
kreditvärdighet vilket påverkar priset på
värdepappret negativt.
Likviditetsrisker: Värdepapper i fonden kan
säljas till ett lägre pris än vad de är värderade till
på grund av otillräcklig likviditet i marknaden.
Motpartsrisker: Innebär risken för att
betalningar/leveranser av värdepapper inte sker
enligt avtal. Omfattar även motpartsrisk i
derivathandel.
Operativa risker: Fel och förseningar i
verksamhetsprocesser kan påverka fonden
negativt.
Fonden startades i juni 2018 och indikatorn
bygger på simulerad historisk data
utifrån fondens startallokering. Det innebär att
fondens risk och avkastningskategori kan komma
att förändras i framtiden. Mer om risker hittar Ni i
fondens informationsbroschyr.
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OPM MULTI HEDGE
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Max insättningsavgift
Uttagsavgift

A
0,00%
0,00%

B
0,00%
0,00%

Avgifter som tagits ut ur fonden under året
Sammanlagd årlig avgift för fonden och de underliggande fonderna

1,40%

1,80%

- Årl i g a vgi ft för fondens förva l tni ng och a dmi ni s tra ti on
- Årl i ga s ni ttkos tna der för de underl i gga nde fonderna

0,60%
0,80%

1,00%
0,80%

N/A

N/A

Ova ns tå ende ä r det s om ma xi ma l t ka n ta s ut a v di na penga r i nna n de i nves tera s , res pekti ve i nna n de beta l a s ut.

Avgifter som tagits ur fonden under särskild omständigheter
Prestationsbaserad avgift (Pres ta ti ons ba s era d a vgi ft berä kna s s om 10% a v fondens res ul ta t och
utgå r enda s t föruts a tt a tt fonden l i gger över s i tt "Hi gh Wa terma rk")

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader
inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella avkastning. Årlig avgift är
uppskattad utifrån fondens startallokering då fonden är nystartat. Den kan variera från år till år. I årlig avgift
ingår inte courtage, leverans- och räntekostnader samt skatter. För mer information om kostnader se
fondens informationsbroschyr.
Tidigare resultat
Historik saknas eftersom fonden är nystartad.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida
avkastning.
Fondens basvaluta är svenska kronor.
Andelsklass A startade i juni 2018.
Andelsklass B är ännu icke startad.

Praktisk information
Ersättningspolicy: Information om fondbolagets
Hemsida: www.opm.se
Telefonnummer: + 46 8 524 636 60
Förvaringsinstitut: SEB
Revisor: PWC
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha inverkan på din personliga
skattesituation.
Fondens andelsvärde: Beräknas dagligen och
publiceras på www.opm.se/vardeutveckling

ersättningspolicy är tillgänglig på www.opm.se/omopm. En papperskopia av ersättningspolicyn kan fås
kostnadsfritt på begäran.
OPM kan hållas ansvarig endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna i fondens
informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 juni 2018.
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