
NØKKELINFORMASJON 

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om Fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. 

Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i Fondet. Du 

anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i Fondet. 
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Sector Global Equity Kernel Fund 
Et underfond av Sector Capital Funds plc (“Selskapet”) 

Andelsklasse P USD 
ISIN: IE00BGLCVC52 

Fondet forvaltes av Sector Omega AS (“Forvalter”)

 
 
Investeringsmål og -strategi 
 

Investeringsmålet til Sector Global Equity Kernel Fund 

(“Fondet”) er å oppnå attraktiv langsiktig avkastning 

relativ til MSCI ACWI Index (“Indeksen”). 

 

Forvalter vil prøve å nå Fondets investeringsmål ved å 

investere i globale egenkapital og egenkapital relaterte 

verdipapirer (for eksempel aksjer eller aksjerelaterte 

verdipapirer). Aktuelle aksjerelaterte verdipapirer vil være 

American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts 

og European Depositary Receipts. En Depositary Receipt 

er et omsettelig sertifikat, holdt av en bank i et land, som 

representerer eierskap i en aksje notert i et annet land. 

 

Fondet kan investere opp til 10% av sine midler i andre 

fond, inkludert børsnoterte fond (ETF’er) som selv 

investerer i globale aksjer. Fondet kan investere opp til 

10% av sine midler i Money Market Instruments (for 

eksempel lett omsettelige kortsiktige sertifikater) og 

gjeldsinstrumenter (som for eksempel statsobligasjoner). 

Fondet kan også investere i følgende aksjerelaterte 

derivatkontrakter: (i) Bytteavtaler (swaps); swaps er 

avtaler mellom to parter om å bytte framtidige 

utbetalinger fra et verdipapir, med utbetalinger fra et 

annet. Swaps innebærer oppgjør av hovedstol enten ved 

avtalens åpnings- eller forfallsdato, (ii) Forwardterminer; 

ved forwardterminer har kontraktspartene en plikt til å 

kjøpe eller selge et spesifisert antall finansielle 

instrumenter til en spesifisert pris på en framtidig 

spesifisert dato, (iii) Contracts for Differences (CFD); en 

CFD er en type termin knyttet til et finansielt instrument, 

en gruppe finansielle instrumenter, eller en indeks på 

finansielle instrumenter, hvor forskjeller i verdi kun kan 

gjøres opp i form av kontanter, (iv) Konvertibler; 

konvertibler er verdipapir utstedt av et selskap som gir 

eier (i dette tilfellet Fondet) rett til å konvertere 

konvertiblene til aksjer i utstederselskapet, eller 

tilsvarende verdi i kontanter, og (v) Tegningsrettigheter; 

tegningsrettigheter er verdipapirer som innenfor et gitt 

tidsrom gir eier rett til å kjøpe aksjer, til en gitt pris, i 

selskapet som har utstedt disse. 

 

Andeler i Fondet kan innløses på daglig basis. En eventuell 

verdiøkning på andelene utbetales ikke løpende, men 

reinvesteres slik at verdien på andelene økes tilsvarende.

 
 
 
Risiko- og avkastningsprofil 
 

 
 

Risikokategoriseringen ovenfor er basert på historiske 

data for 2017 og innebærer ingen garanti for framtidig 

risikonivå. Risiko- og avkastningskategoriseringen kan 

ikke garanteres og vil sannsynligvis endre seg over tid. 

Den laveste risikoklassifiseringen innebærer ikke at 

investeringen er risikofri. 

 

Fondet er et “long only”-fond. 

 

> Likviditetsrisiko - Enkelte verdipapirer kan være 

vanskelig å verdsette, eller selge til ønsket pris og 

tidspunkt 

> Valutarisiko – Fondet er investert i aksjer og 

verdipapirer som er utstedt i en annen valuta en 

fondets basisvaluta. Som følge av dette vil Fondet 

være eksponert for den valutarisiko som oppstår 

som følge av valutakursendringer. 
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Kostnader 
 

Gebyrene du betaler dekker kostnadene ved å drive Fondet, inkludert kostnadene knyttet til markedsføring og distribusjon. 

Disse kostnadene reduserer den potensielle avkastningen på investeringen din. 

 

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning 

Tegningsgebyr Opp til 5.00% 

Innløsningsgebyr 0.00% 

Kostnader som kan belastes Fondet under spesielle forhold 

Resultatavhengig godtgjørelse I/A 

Kostnader som årlig belastes Fondet 

Løpende kostnader 0.50%* 

*Løpende kostnader som ble belastet fondet i 2017 var 

begrenset oppad til 0.5% for andelsklasse P. Per 2. januar 

2018 ble denne begrensningen fjernet, og belastningen på 

fondet forventes å øke i 2018. Basert på løpende kostnader for 

2017, er løpende kostnader estimert til 0.78% i 2018.  

Ved tegning av andeler i fondet kan det blir belastet et 

tegningsgebyr på opp til 5% av investert beløp. En 

innløsning av andeler i Fondet belastes ikke med 

innløsningsgebyr.   

 

Tallet som beskriver løpende kostnader er basert på 

kostnadene for 2017. Faktiske løpende kostnader vil 

kunne variere fra år til år. Tallet inkluderer ikke; (i) den 

resultatavhengige godtgjørelsen og (ii) transaksjons-

kostnader knyttet til Fondets egne investeringer (bortsett 

fra tegnings- og innløsningsgebyr i forbindelse med 

Fondets investeringer i andre fond). Mer informasjon om 

kostnader finnes underoverskriften ”Kostnader” i 

prospektet. 
 

 

Historisk avkastning 
 

 

 

Fondet ble godkjent av den irske sentralbanken i 4. 

desember 2013 og Class P USD andeler ble lansert 19. 

mars 2014.  Avkastning beregnes i basevalutaen, USD, og 

inkluderer alle kostnader som er belastet Fondet. 

 

Historisk avkastning gir ingen garanti for Fondets 

framtidige avkastning. 

 
 

 

Praktisk informasjon 

> BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited er 

depotmottaker. 

> Ytteligere informasjon om Fondet, inkludert 

prospektet, supplementet, års- og halvårsrapporter, 

kan fås ved henvendelse til Fondets administrator, 

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated 

Activity Company. Dokumentene er tilgjengelig på 

engelsk og kan fås kostnadsfritt. 

> Selskapets godtgjørelsesordning er beskrevet på 

www.sector.no. Dokumentet er tilgjengelig for 

investorer og kan fåes kostnadsfritt ved henvendelse 

til selskapet. 

> Siste andelsverdi vil bli publisert på 

www.bloomberg.com  og på www.morningstar.no.     

> Skattereglene som gjelder for Fondet i dets hjemland, 

Irland, kan påvirke en potensiell investors egen 

skatteposisjon. 

> Fondets basevaluta er US Dollar.  

> Class P USD andeler er valgt som representativ 

andelsklasse for Class P NOK Hedged andeler og Class 

P NOK Unhedged andeler. Class A andeler, Class B 

andeler, Class C andeler, Class O andeler og Class L 

andeler er også tilgjengelige. Ytterligere informasjon 

om andelsklassene er tilgjengelig i Fondets 

supplement.  

> Selskapet er autorisert i Irland, regulert av den irske 

sentralbanken og er strukturert som et paraplyfond 

med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette 

innebærer at Fondets eiendeler er segregert og holdes 

adskilt under irsk lov fra eiendelene til andre 

underfond av Selskapet. Din investering i Fondet vil 

ikke bli berørt av et krav mot et annet underfond av 

Selskapet.  

 

Selskapet kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente 

i forhold til opplysninger i relevante deler av prospektet hva angår Fondet. 

Forvalter er godkjent i Norge og under tilsyn av Finanstilsynet. 

Informasjonen i dette dokumentet er sist oppdatert per 31. januar 2018. 
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