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NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet gir investorer nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markeds-
føringsmateriale. Loven krever at du gis denne informasjonen slik at du kan forstå karak-
teren og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan 
ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Thyra Hedge Klass A SEK
ISIN: SE0001891490
Forvaltningsselskap: Finserve Nordic AB

Mål og investeringsregler
• Fondet er et UCITS-fond som har et globalt fokus uten geografiske grenser. Fondets mål er å gi en årlig positiv avkastning 

til fondets andelseiere over tid og at fondets avkastning skal vise en lav sammenheng med utviklingen i aksje- og 
obligasjonsmarkedene.

• Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og derivater, samt på konto hos 
kredittinstitusjoner.

• Fondet er et såkalt langt / kort globalt aksjefond, som betyr at fondet innehar moderne lange (kjøpte) og korte (blanke) 
stillinger i enkeltaksjer. Fondet vil normalt ha en mer konsentrert portefølje, som betyr større individuelle stillinger enn et 
tradisjonelt verdipapirfond. Styringsmodellen innebærer at det opprettes en lang og kort portefølje i en rekke verdipapirer. 
Den lange porteføljen består av selskaper som forventes å utvikle seg sterkere enn den korte porteføljen. Formålet med fondet 
er å generere en positiv absolutt avkastning i motsetning til tradisjonelle aksjefond som ofte har som formål å generere en 
positiv avkastning i forhold til en referanseindeks.

• Utbytte blir investert på nytt i fondet.

• Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt skje på alle bankdager.

• Anbefaling: dette fondet kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Risiko-/avkastningsprofil
Lavere risiko
Typisk lavere avkastning

Høyere risiko
Typisk høyere avkastning

1 2 3 4 5 6 7

• Risikoindikatoren viser forholdet mellom risiko og mulig 
avkastning på en investering i fondet. Indikatoren er 
basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste 
fem årene.

• Dette fondet tilhører kategori 3, som betyr lavere risiko 
enn fond for både opp og ned i enhetsverdien. Kategori 
1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Med tiden kan fondet 
bevege seg både til høyre og venstre på skalaen. Dette er 
fordi indikatoren er basert på historiske data som ikke er 
en garanti for fremtidig risiko / avkastning. 

• Indikatoren reflekterer de viktigste risikoene i fondet, 
men ikke risikoen at man under ekstreme forhold på 
aksjemarkedene ikke kan sette inn og forlate fondet innen 
den fastsatte tiden (likviditetsrisiko).

• En investering i fondet kan både øke og synke i verdi, og 
det er ingen garanti for å gjenvinne hele den investerte 
kapitalen.

• Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges 
opp av risikoindikatoren omfatter:
• Motpartsrisiko: Insolvens i institusjoner som 

leverer tjenester, for eksempel oppbevaring 
av aktiva eller som fungerer som motpart 
for derivater eller andre instrumenter, kan 
eksponere fondet for økonomisk tap.

• Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum 
som eies av fondet, vil kanskje ikke betale renter 
eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall.

• For mer detaljert informasjon om fondets risiko, se 
fondets informasjonsbrosjyre og fondsbestemmelser.



Gebyrer
Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant 
annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene 
reduserer den potensielle veksten av din investering.
Start- og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller 
kan du betale mindre. Spør din finansrådgiver eller distributøren 
om faktiske start- og sluttgebyrer.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden på 
tolv måneder som ble avsluttet 31 desember 2019. Tallet kan skifte 
fra år til år. Det omfatter ikke porteføljens handelsrelaterte 
kostnader, med unntak av kostnader som betales til 
depotmottakeren og eventuelle start-/sluttgebyrer som betales til en 
(eventuell) underliggende kollektiv ordning.

Årsavgiften er en betaling for 
fondets kostnader, inkludert 
markedsføring og distribusjon.
Disse reduserer fondets potensi-
elle avkastning.

Årsavgiften er for 2019 og kan 
variere fra år til år. Gebyret belas-
tes månedlig på etterskudd.

Maks innskuddsgebyr 3%

Innløsningsgebyr Ingen

Årlig fast avgift, Aksjeklasse A 1,52%

Gebyrer som tas fra fondet under 
spesielle omstendigheter.

Suksesshonorar; 0,70% 
Resultatbaserte gebyrer belastes 
med 20% av delen av totalavkast-
ningen, etter faste gebyrer, som 
overstiger gjennomsnittlig rente 
på 90-dagers svenske statsgjeldsin-
strumenter. Resultatbasert avgift 
beregnes daglig og betales på den 
siste bankdagen hver måned.

Gebyrer tatt fra fondet i løpet av året

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Tidligere Avkastning
Tallene viser til fondets tidligere inntjening etter faste 
og presentasjonsbaserte gebyrer for andelseierne som 
har deltatt i fondet de siste 10 årene. 

Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er 
noen garanti for fremtidig utvikling og at tidligere 
resultater ble opprettet da fondet var et spesielt fond.

Et spesialfond har muligheten til å ta mer risiko, men 
Thyra Hedge benyttet seg ikke av gearingen i løpet av 
tiden som et spesialfond. 

Thyras hovedfond gikk i aksjeklasser 2016-06-01 og 
hovedfondet ble aksjeklasse A. Verdien for alle år er 
beregnet i svenske kroner og med tidligere utbytte re-
investert i fondet. Fondet startet 16. november 2006.



Praktisk Informasjon
Ytterligere informasjon om Thyra Hedge finner du i informasjonsbrosjyren, fondets regelverk. Disse er gratis tilgjengelig på vår
hjemmeside. Årsrapporten og halvårsrapporten er tilgjengelig på forespørsel.

Hjemmeside: www.finserve.se
Telefon: +46 72 251 99 00
Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Fondets enhetsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside og i utvalgte dagsaviser.
Skatt: Gjeldende skattelovgivning kan påvirke din personlige skattesituasjon.

For informasjon om minimum investeringsbeløp, se informasjon tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Finserve Nordic AB kan bare holdes ansvarlig dersom en uttalelse i dette faktabladet er misvisende, feilaktig eller uoverensstemmende 
med de relevante delene av fondets fondsregler og informasjonsbrosjyre.

Vederlagspolitikk: Informasjon om fondsselskapets vederlagspolitikk finner du på Finserve Nordics hjemmeside. En papirkopi av 
informasjonen kan også fås gratis på forespørsel.
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Dette fondet er godkjent i Sverige og reguleres av Finansinspektionen.
Denne viktige investorinformasjonen er nøyaktig per 5 februar 2020


