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.

Sector Healthcare Value Fund

Andelsklass A USD
ISIN: IE00B40JDW74

Ett underfond av Sector Capital Funds plc ("Företaget")

Fonden förvaltas av Sector Gamma AS ("Förvaltaren")

Mål- och placeringsinriktning
Mål: Investeringsmålet för Sector Healthcare Value Fund
("Fonden") är att uppnå en attraktiv långsiktig avkastning
relativt till Index.

investerar i den globala hälsosektorn. Fonden kan också
investera i aktierelaterade derivat/kontrakt, som till exempel
swaps, forwardterminer, CFD’er (Contracts for Differences),
konvertibler och teckningsrätter.

Index: Fondens jämförelsesindex er MSCI Daily TR World
Net Health Care USD ("Index"), en viktad sammansättning
av hälsoaktier från marknader över hela världen. Fonden
kan investera i aktier och finansiella instrument som inte är
en del av jämförelsesindex.
Placeringsinriktning: Förvaltaren försöker att uppnå
Fondens mål genom att investera i aktier och aktierelaterade
värdepapper kopplade till bolag inom den globala
hälsosektorn. Den globala hälsosektorn inkluderar, men är
inte begränsad till, bolag inom, farmasi, bioteknologi,
medicinteknisk utrustning och allmänna hälsotjänster.
Förvaltarens grunnläggande princip er att handla
värdepapper som bedöms att vara undervärderade i
marknaden. Förvaltaren försöker att hitta och utnyttja lågt
prissatta värdepapper genom grundläggande analys.

Basvaluta: USD
Köp och försäljning av andelar: Handel i Fonden kan ske
alla bankdagar i Norge, Irland och USA. Fonden kan handlas
i EUR, NOK, SEK och USD.
Utdelning: Utdelning som tilfallar Fonden återinvesteras
och utgör därmed en del av andelsvärdet. Fonden lämnar
ingen utdelning till andelsägarna.
Placeringshorisont: Placering i Fonden er lämplig för
investerare med en lång placeringshorisont.
Fondens kapital er inte skyddad och det finns inte någon
garanti för Fondens framtida resultat. En fullständig översikt
over mål, placeringsinriktning och villkor för handel framgår
av Fondens prospekt och supplement.

Fonden kan investera upp till 10% av sina tillgångar i andra
fonder, inklusive börsnoterade fonder (ETF’er), vilka också

Risk- och avkastningsprofil
Högre risk

Fonden är ett "long only"-fond som investerar huvudsakligen

Högre möjlig avkastning

inom hälsosektorn. Konsentration av investeringar inom en
specifik sektor ger generellt ett högre riskmått för Fonden.
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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 nivån (1) på
riskindikatorn är inte en garanti på att investeringen är riskfri.

•

Likviditetsrisk - Under perioder kan vissa
värdepapper vara svåra att prissätta eller att sälja till
önskat pris vid önskad tidpunkt.

•

Konsentrasionsrisk – Då Fonden är tungt investerad
i hälsosektorn, kan Fondens innehav bli negativt
påverkat av oönskade händelser och situationer som
påverkar sektorn.

Sector Gamma | Filipstad Brygge 2, 0250 Oslo Norway | Tel +47 23 01 29 00 | email: info@sectorgamma.no

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
0.00%
Uttagsavgift
0.00%
Avgifter som tagits ur fonden under året
Förvaltningsavgift
1.00%
Operativa avgifter *
0.41%
Sum årliga avgifter
1.41%
* Operativa avgifter täcker Fondens operationer, även inkluderande men inte begränsad till avgifter til Fondens administrator,
förvaringsinstitut, revisor, juridisk rådgivare och direketører.
Dessutom täcks vissa trading-relaterade avgifter av Fondet.
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad 20.00% av meravkastningen relativt till
avgift
Index tas ut när en andelsägare tar ut sin
investering eller när Fonden stängs.

Det vill inte bli debiterat någon innsättnings- eller uttagsavgift
i Fonden.
De årliga avgifterna är baserade på faktiska kostnader för
2017 för andelsklass A USD. Den årliga avgiften som tas ur
Fonden kan variera från år till år och mellan Fondens
andelsklasser. De beräknade avgifterna omfattar inte
Fondens (i) prestationsbaserade avgift, (ii) transaksionsavgifter relaterad til Fondens egne investeringer.
Ytterligare information om Fondens avgifter finns under
överskriften "Fees and Expenses" i Fondens prospekt och
supplement.
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Tidigare resultat
Fonden blev godkänt av den irländska centralbanken i
November 2010. Resultatet är beräknad i basvalutaen,
USD, och inkluderar alla avgifter som tagits ut ur Fonden
under året.
Tidigare resultat är ingen garanti för Fondens framtidiga
resultat.
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Praktisk information
•

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited är
förvaringsinstitut.

•

Mer utförlig information om Fonden, inklusive kopi av

auktorisationsland, Irland, kan ha en inverkan på
andelsägarens skattesituation.
•

informationsbroschyr (prospekt och supplement) årsoch 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
publiceras
på
www.bloomberg.com, www.morningstar.no och på Irish
Stock Exchange, www.ise.ie.

•

Den skattelagstiftining som tillämpsas i Fondens

Andelsklass A USD er vald som representativ
andelsklass för andelsklasserna A EUR, A NOK, A SEK,
X EUR, X USD och L NOK. Andelsklass B är också
tilgängliga för investering. Ytterligare information om
Fondens
andelsklasser
finns
i
Fondens
informationsbrochyr (prospekt och supplement).

•

Företaget är godkänt på Irland och är reglerat av den
Irländska centralbanken (Central Bank of Ireland) och är
strukturerat som ett paraplyfond 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 derför inte
av krav mot någon av de andra underfonder 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.
Förvaltaren är auktoriserad i Norge och står under övervakning av det Norska Finanstilsynet.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 23. oktober 2018.
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