
BASFAKTA FÖR INVESTERARE 

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat 

investeringsbeslut. 
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Sector Global Equity Kernel Fund 
En underfond av Sector Capital Funds plc (“Företaget”) 

Andelsklass P USD 
ISIN: IE00BGLCVC52 

Fonden förvaltas av Sector Omega AS (“Förvaltaren”)

 
 
Mål- och placeringsinriktning 
 

Investeringsmålet för Sector Global Equity Kernel Fund 

(“Fonden”) är att uppnå en positiv längsiktigt  avkastning 

relativ til MSCI ACWI Index (Indexet). 

 

Förvalter vil försöka att nå Fondens investeringsmål ved 

att investere i globala egetkapital- och 

egetkapitalrelaterade värdepapper (exempelvis aktier eller 

aktierelaterade värdepapper). Aktuella aktierelaterade 

värdepapper inkluderar American Depositary Receipts, 

Global Depositary Receipts och European Depositary 

Receipts. Ett Depositary Receipt är ett omsättningsbart 

certifikat, depåförda i en bank i ett land och som 

representerar ägarskap i ett specifikt antal aktier i ett 

bolag i ett annat land. 

 

Fonden kan max investera 10% av sina medel i andra 

fond, inkluderad listade fond (ETFer) som inveserar i 

globala aktier. Fonden kan max investera 10% av sina 

medel i Money Market Instruments (exempelvis lett 

förhandlingsbara kortsiktige certifikat) och skuldebrev 

(exempelvis statsobligationer).   

 

Fonden kan också investera i följande aktierelaterade 

derivat/kontrakt, (i) Swaps; swaps är ett avtal mellan två 

parter om att byta framtida utbetalingar frän ett specifikt 

värdepapper, med utbetalingar från ett annat 

värdepapper. En swap måste inkludera en betalning av 

underliggande kapital, antigen vid tidpunkten för 

avtaletsstart eller vid avtalets utgång, (ii) 

Forwardterminer; vid användande av forwardterminer har 

kontraktspartnerna en plikt att köpa eller sälja ett 

specificerat antal finansiella instrument till ett på förhand 

bestämt pris och datum, (iii) Contracts for Differences 

(CFD); en CFD är en slags termin som är knuten till ett 

finansiellt instrument, en grupp av finansiella instrument, 

eller ett index på finansiella instrument, där skillnaderna i 

värde bara kan avräknas i kontanter, (iv) Konvertibler; 

konvertibler är ett värdepapper utfärdat av ett bolag som 

ger ägaren (i dette tillfället Fonden) en rätt till att göra om 

konvertiblerna till aktier i bolaget som har utfärdat dessa, 

eller att få motsvarande värde i kontanter, till ett på 

förhand avtalat pris, och (v) Teckningsrätter; 

teckningsrätter är värdepapper som ger innehavaren rätt 

till att innanför en fastsatt tidsram köpa aktier till ett på 

förhand fastsatt pris i det bolaget som har utfärdat 

teckningsrätten. 

 

Andelarna i Fonden kan omsättas dagligen. En eventuel 

ökning av värdet på andelarna delas inte ut till 

andelsägarna utan reinvesteras, så att värdet på 

andelarna ökar. 

 
 
 
 
Risk- och avkastningsprofil 
 

 
 

Riskindikatorn är baserad på historisk data för 2017 och 

garanterar inte den framtida risknivån. Risk och 

avkastningsprofilen kan inte garanteras och kommer med 

stor säkerhet förändras i framtiden. Den lägsta 

riskklassificeringen innebär inte att investeringen är 

riskfri. 

Fonden är en ”long only”-fond. 

 

> Likviditetsrisk - Vissa värdepapper kan vara svåra 

att prissätta eller att sälja till önskat pris vid önskad 

tidpunkt. 

> Valutarisk –Fonden har investerad i aktier och 

värdepapper som er utstedt i en annan valuta enn 

fondens basisvaluta. Som följa av dette vil fonden vara 

eksponerad för den valutarisiko som innträffar som 

följa av växelkursändringar. 
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Avgifter 
 

Avgifterna du betalar täcker kostnaderna för att förvalta Fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. 

Avgifterna minskar därför den potentiellt möjliga avkastningen på din investering. 

 

Engångsavgift som tas ut före eller efter du investerar 

Innsättningsavgift Max 5.00% 

Uttagsavgift  0.00% 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Performance Fee I/A 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årliga avgifter 0.50%* 

*Årliga avgifter som belastades fonden för 2017 var uppåt 

begränsad til 0.5% för andelsklass P. Per 2. januari 2018 blev 

begränsningen upphävd. Baserad på årliga avgifter för 2017, 

förventas belastningen på fonden at öka i 2018, och er 

estimerad til 0.78%. 

Innsättningsavgiften kan maximalt vara 5% av värdet på 

andelarna vid teckning. Det vill inte bli debiterat någon 

uttagsavgift.  

 

De årliga avgifterna är baserade på faktiska kostnader för 

2017. Den årliga avgiften som tas ur Fonden kan variera 

från år till år. De beräknade avgifterna omfattar inte 

Fondens (i) prestationsbaserade avgift, (ii) transaksions-

avgifter, med undantag för innsättnings/ uttagsavgifter 

som blir betalt av Fonden vid köp eller försäljning av 

andelar i andra fonder. Ytterligare information om 

Fondens avgifter finns under överskriften “Fees and 

Expenses” i Fondens prospekt och supplement. 

 

 

Tidigare resultat 
  

Fonden ble godkänt av dem irländska centralbanken 4. 

December 2013. Resultatet är beräknad i basvalutaen, 

USD, och inkluderar alla avgifter som tagits ut ur Fonden 

under året. 

 

Tidigare resultat ger inte en garanti för Fondens 

framtidiga resultat. 

 

 
 

 

Praktisk information 

> BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited är 

förvaringsinstitut. 

> Mer utförlig information om Fonden, inklusive kopi av 

informationsbroschyr (prospekt och supplement) års- 

och halvårsrapporter, kan fås genom att ta kontakt 

med Fondens administrator, BNY Mellon Fund Services 

(Ireland) Designated Activity Company. Alla dokument 

är på engelska och kan erhållas utan avgifter. 

> Företagets ersättningsordning är förklarat på 

www.sector.no. Dokumentet är tilgänglig för 

investerare och kan erhållas från företaget utan 

avgifter. 

> Fondens andelsvärde fastställs varje dag i månaden 

och publiceres på www.bloomberg.com och 

www.morningstar.no. 

> Den skattelagstiftining som tillämpsas i fondens 

auktorisationsland, Irland, kan ha en inverkan på 

andelsägarens skattesituation. 

> Fondens basvaluta är US Dollar. 

> Andelsklass P USD er vald som representativ 

andelsklass for andelsklasserna P NOK Unhedged och P 

NOK Hedged. Andelsklass A, B, C, O och L er också 

tillgänglig. Ytterligare information om Fondens 

andelsklasser finns i Fondens informationsbrochyr 

(prospekt och supplement). 

> Företaget är auktoriserat på Irland och är reglerat av 

den Irländska centralbanken (Central Bank of Ireland) 

och är strukturerat som en paraply fond med 

avgränsat ansvar mellan underfonderna. Detta medför 

att Fondens ägodelar, under Irländsk lagstiftning, är 

avskilda från ägodelar i de andra underfonderna i 

Företaget. Andelsägarens investering i Fonden 

påverkas därför inte av krav mot någon av de andra 

underfonderna i Företaget. 

 

 

Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 

relevanta delarna av Fondens prospekt. 

Förvaltarna är auktoriserad i Norge och står under övervakning av det Norska Finanstilsynet. 

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31. januari 2018. 
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