Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder sentral investerorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring.
Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å
investere i det. Det anbefales at du leser den slik at di kan ta en velbegrunnet avgørelse om en eventuell
investering.

OPM Absolute Managers A
ISIN-kode: SE0005498649

OPM Absolute Managers B
ISIN-kode: SE0005567773

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

Mål og investeringspolicy
OPM Absolute Managers er et fond i fond som
investerer i en portefølje av internasjonale UCITSregulert fonder med absolutt avkastning fokus.
Fondet forvaltes aktivt av en strukturert prosess
utviklet seg siden 2003 og som forenklet basert på
å identifisere de dyktigste forvaltere i de mest
attraktive strategier for å deretter kombinere disse
til effektive porteføljer.
Noen av de absolutte avkastningen fondene som
investerer i har sin pris i Euro. Valutarisikoen er
sikret derfor mot den svenske kronen.

Fondet investerer primært med ledende
europeiske og amerikanske hedgefond teamet
som utviklet UCITS-versjonene av vellykkede
eksisterende hedgefond.
UCITS-fond gir økt sikkerhet i form av europeiske
regelverket, klare restriksjoner på eksponering og
klar regulering av fondsselskapenes struktur.
Investeringshorisonten for en investering i fondet
bør være minst 3-5 år. Fondet handles daglig.

Risiko- og avkastningsprofil

Indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs
de fem siste årene. Dette fondet forventes å
tilhhøre kategori 4. Dette betyr at fondet har
middels høy risiko for opp- og nedturer.
Skalaen med 7 kategorier er kompleks.For
eksempel, det betyr ikke at kategori 2 har to
ganger høyere risiko enn kategori 1. Avstanden
mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme
som avstanden mellom 5 og 6.
Risikokategori for denne fondet ble beregnet ved
hjelp av historiske data. Risikokategorien er
nødvendigvis ikke en pålitelig indikator på fondets
fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises
er ikke garantert konstant og kan endre seg over
tid.

Følgende risikoer er også viktig, men ikke
reflektert i risikoindikatoren. Disse risikoene kan
også påvirke :
Kredittrisiko: En utsteder av verdipapirer eller en
motpart kan misligholde betalinger eller få en
redusert kredittverdighet, noe som påvirker prisen
på sikkerheten negativt.
Likviditetsrisiko: Verdipapirene i fondet kan bli
solgt til en lavere pris enn sin verdi på grunn av
utilstrekkelig likviditet i markedet.
Motpartrisiko: Risikoen for betaling / levering av
verdipapirer er ikke gjort i henhold til avtalen .
Inkluderer også motpartsrisikoen i derivathandel.
Operasjonell risiko: Feil eller forsinkelser i
oppgjøret kan påvirke fondet negativt .
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OPM ABSOLUTE MANAGERS
Gebyrer
Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer
Max inngangsgebyr
Utgangsgebyr

A
0,00%
0,00%

B
0,00%
0,00%

Ovennevnte er det ma ks i ma l e s om ka n trekkes fra pengene di ne før i nves teri ngen gøres og før utbyttet fra i nves teri ngen utbeta l es .

Avgifter som trekkes fra fondet i løpet av et år
Total årlig gebyr før fondet og de underliggende fond

1,80%

2,38%

- Årl i g gebyr for fonds forva l tni ng og a dmi ni s tra s jon

0,60%

1,20%

- Årl i g gjennoms ni tts kos tna dene i underl i ggende fond

1,20%

1,18%

0,03%

0,00%

Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemste villkår
Resultatgebyr (beregnes som 10 % av fondets resultat og betalte bare under forutsetning av at fondet er over sin
"High Water Mark")

Informasjon om gjeldende avgift kan du få hos dine forhandleren. Gebyrene dekker fondets kostnader,
inkludert markedsføring og distribusjon. Disse reduserer investeringens potensielle avkastning. Årlig gebyr
och resultatgebyr er for kalenderåret 2018. Det kan variere fra år til år. Årlig gebyr inkluderer ikke kurtasje,
levering og rentekostnader og skatt. For mer informasjon om gebyrer, vennligst les fondets prospekt.
Resultathistorikk
Fondets resultat beregnes etter fradrag årlige
gebyrer og eventuelle prestasjonsbasert gebyrer.
Verdien for alle årene er beregnet i svenske kroner ,
og ved eventuelt utbytte reinvestert i fondet.
Tidligere resultat er ikke en pålitelig indikator for
fremtidig avkastning.
Fondet ble lansert 1 September 2014.
Andelsklass B ble lansert 1 september 2014.
Andelsklass A ble lansert 31 mars 2017.
Fondets basisvaluta er den svenske kronen.

Nyttig informasjon
Nettsted: www.opm.se
Telefon: + 46 8 524 636 60
Depotmottaker: SEB
Regnskapsfører: PWC
Skatt: Det skattelov som er benyttet i fondets
autorisasjons land kan ha en innvirkning på din
personlige skattesituasjon.
Fondets aksjeverdien: Beregnes daglig og
publiseres på www.opm.se/vardeutveckling

Fondets lønnspolitik: Informasjon om
fondselskapets lønnspolitikk er tilgjengelig på
www.opm.se/om-opm. En papirkopi av lønnspolitikk
kan fås gratis på forespørsel.
OPM kan holdes ansvarlig bare dersom ett påstand i
dette dokumentet er misvisende, unøyaktige eller
inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av
fondets prospekt.

Autorisasjon: Fondet er godkjent i Sverige og regulert av Finansinspektionen i Sverige.
Publisering: Dette dokumentet gjelder fra 5 februari 2019.
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