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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 blandingsfond og investerer i alt mindst 
90 procent i sine to aktivtyper, virksomheder med fokus på 
grøn teknik og eksponering mod ædelmetaller med fokus på 
guld. Fonden investerer mindst 50 procent i aktiemarkedet 
for at nå en eksponering over for virksomheder, der er 
nødvendige for en verden, der er baseret på grøn teknik, hvor 
fondens strategi er opdelt i fire delstrategier – produktion af 
miljøvenlig energi – reduceret energiforbrug, reducerede 
udslip samt genvinding – energilagring – udvinding af 
grundstoffer, der er nødvendige inden for grøn teknik. Fonden 
investerer også mindst 30 procent i overdragelige 
værdipapirer, som efter forvalterens vurdering påvirkes af 
markedsudviklingen for guld, men også for andre 
ædelmetaller såsom sølv, platin og palladium. 

 Fonden investerer globalt uden geografiske begrænsninger. 

Fonden har som målsætning at overgå sit 
sammenligningsgrundlag (benchmark) over en periode på 
fem år. Fondens benchmark er 60 procent Nasdaq Global TR 
Index (NQGIT) plus 40 procent Bloomberg Barclays Global-
Aggregate TR Index (LEGATRUU) i den pågældende 
stykklasses investeringsvaluta. 

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 afkast 

      Højere risiko 
 

Højere muligt afkast 
 

 

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 5, 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 5 skyldes, at den skønnede 
standardafvigelse (volatiliteten) forventes at ligge i 
intervallet 5-25 procent og oftest i intervallet 10-15 procent. 

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 kan 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 1,33 % 

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 kroner 
efter gebyrer og med geninvesteret udbytte. Tidligere 
resultater er ingen garanti for fremtidig afkast. 
 
 
 
 
 
 
 

 Da fonden startede 01-09-2020, mangler tidligere data. 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Yderligere information om AuAg Precious Green fremgår af 
informationsbrochuren, fondsbestemmelserne og års- og 
halvårsrapporten. Disse kan ses uden beregning på vores 
website. 
 
Website: www.aifmgroup.se  
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.se. 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. 
 

http://www.aifmgroup.se/


 

 
    

 

PUBLICERING  
Denne centrale investorinformation gælder pr. 2021-02-18. 
 

 


