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Central investorinformation 
Dette faktablad henvender sig til investorer og indeholder central investorinformation om denne fond. Faktabladet er ikke 
reklamemateriale. Det er lovpligtig information, der skal hjælpe dig med at forstå, hvad en investering i fonden indebærer, og hvilke risici 
den medfører. Du bør læse faktabladet, så du kan træffe en velbegrundet investeringsbeslutning. 
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MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK 

Fonden er en branchefond inden for mineselskaber med 
særlig fokus på overdragelige værdipapirer, hvis 
værdiudvikling skønnes at være påvirket af 
markedsudviklingen for sølv og guld. Fonden investerer 
globalt uden geografiske begrænsninger. 

Fondens midler må investeres i overdragelige værdipapirer, 
fondsbeviser samt på konti hos kreditinstitutter. Når det 
gælder overdragelige værdipapirer og fondsbeviser 
investerer fonden i aktier i mineindustrien samt royalty- og 
streamingvirksomheder samt i fonde og såkaldte ETF og ETC, 
som efter forvalterens skøn vurderes at have en 
værdiudvikling, der påvirkes af markedsudviklingen for sølv 
og guld. 
 

 Fonden har som målsætning at overgå sit 
sammenligningsgrundlag (benchmark) over en periode på 
fem år. Fondens benchmark for stykklasse B er Nasdaq 
PHLX Gold/Silver Sector Total Return (XXAU) i Euro. 

 

Fonden udbetaler ikke udbytte. Køb og salg af 
investeringsbeviser kan normalt ske på alle bankdage. 

Anbefaling: Denne fond kan være uegnet for investorer, 
som planlægger at trække pengene ud inden for 5 år. 
 

 

RISIKO-/AFKASTPROFIL 
Lavere risiko 
 
Lavere muligt avkast 

      Højere risiko 
 

Højere muligt avkast 

 

Risiko-/afkastindikatoren viser sammenhængen mellem 
risiko og muligt afkast ved en investering i fonden. 
Indikatoren baseres på, hvordan fondens værdi har forandret 
sig i de seneste fem år. Eftersom fonden har eksisteret i 
mindre end fem år baseres indikatoren på historiske 
markedsdata suppleret med historik for det relevante 
benchmark. 

Denne fond tilhører kategori 7, hvilket betyder høj risiko for 
både stigning og fald i stykværdien. Kategori 1 betyder ikke, 
at fonden er risikofri. Fonden kan med tiden flyttes både til 
højre og venstre på skalaen. Dette skyldes, at indikatoren 
bygger på historiske data, der ikke er nogen garanti for 
fremtidige risici/afkast. 
.  
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 At fonden tilhører kategori 7 skyldes, at den skønnede 
standardafvigelse (volatiliteten) ventes at være højere end 
25 %. 

Fonden kan både stige og falde i værdi, og der findes ingen 
garanti, for at du får hele det investerede beløb tilbage. 

Indikatoren afspejler risikovilligheden for fondens vigtigste 
risici. Den viser ikke risikoen for bl.a.: 

Likviditetsrisici: Under ekstreme forhold på aktiemarkedet 
er der risiko for, at man ikke tage pengene ud af fonden 
inden for tidsfristen. 

Medkontrahentrisiko: Risikoen for tab, fordi 
medkontrahenten ikke kan opfylde sine forpligtelser i 
overensstemmelse med de aftalte vilkår, fx ikke leverer 
værdipapirer eller likvide midler. 

Operationelle risici: Forsinkelser og fejl i processer, 
politiske beslutninger, myndighedsbeslutninger m.m. kan 
påvirke fonden negativt. 

Valutarisiko: Når fonden investerer globalt, påvirkes den 
pågældende stykklasses værdiudvikling også af 
værdiændringer mellem valutaer. 
 



 

 
    

 

 
 

OMKOSTNINGER 

Engangsomkostninger, der hæves før eller efter 
investeringstidspunktet: 

Indtrædelsesomkostninger 
Udtrædelsesomkostninger 

Ingen 
Ingen 

Omkostninger afholdt af fonden i løbet af året: 

Løbende omkostninger 1,42% 

Omkostninger afholdt af fonden under visse særlige 
omstændigheder 

Resultatbetinget honorar Intet 

  

 Udtrædelsesomkostningerne er de maksimale satser. Du 
kan få oplyst de gældende satser hos din rådgiver. 

De omkostninger, du betaler, anvendes til at afholde 
fondens omkostninger, inkl. markedsføring og distribution. 
Dette reducerer fondens potentielle afkast. De årlige 
omkostninger omfatter ikke transaktionsbaserede 
omkostninger og bankgebyrer. 

Eftersom fonden er nystartet, er oplysningen om årlige 
omkostninger et skøn. De kan variere noget fra år til år. 
Omkostningerne reducerer fondens potentielle tilvækst. 

TIDLIGERE RESULTATER 

Diagrammet viser den historiske udvikling i svenske kronor 
efter omkostninger og med geninvesterede udbytter. Tidligere 
resultater er ingen garanti for framtidlige avfkast. Fonden 
startede i 2019. Avkastet for 2019 gælder således perioden 
04.11.2019 til 31.12.2019. 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Yderligere information om AuAg Silver Bullet fremgår af 
informationsbrochuren, fondbestemmelserne og års- og 
halvårsrapporten. Disse kan ses uden beregning på vores 
website. 

Website: www.aifmgroup.com 
Telefonnummer: +46 0480 36 36 66. 
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
 
Fondens stykværdi: Stykværdien beregnes dagligt og 
publiceres på vores website. 

 
Skat: Den skattelovgivning, der anvendes i fondens 
godkendelsesland, kan påvirke din personlige 
skattesituation. 

AIFM Capital AB kan kun holdes ansvarlig, hvis en påstand i 
dette faktablad er vildledende, forkert eller uforenelig med 
de relevante dele af fondens informationsbrochure. 

Aflønningspolitik: AIFM Capitals bestyrelse har vedtaget en 
aflønningspolitik, der er forenelig med og fremmer en sund 
og effektiv risikohåndtering. Oplysninger om 
fondsselskabets aktuelle aflønningspolitik findes på 
www.aifmgroup.com. En papirkopi af denne information 
kan rekvireres uden beregning hos fondsselskabet. 

GODKENDELSE 
Denne fond er godkendt i Sverige, og tilsyn med fonden udøves af den svenske Finansinspektionen. 
 
PUBLICERING 
Denne centrale investorinformation gælder pr. 2021-02-18. 
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