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Ansvarlig fondsforvaltningsselskap er ISEC Services AB 
 
 
 

FH2 – Andelsklasse B 

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om 
dette verdipapirfondet. Det er lovpålagt å gi  
disse opplysningene for å hjelpe deg å forstå 
fondets egenskaper og risikoen ved å 
investere i fondet. Du anbefales å lese 
nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en 
informert beslutning om å investere eller ikke. 

 
 
 
ISEC Services AB

 
ISIN-nr: SE0010442558 

 
 
 
 
 

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI 
 
Fondet er et fond i fond som hovedsakelig 
investerer midlene globalt i aksje- og rentefond 
samt børshandlede fond, såkalte ETF-er. 

 
Fondets målsetting er å gi andelseierne best 
mulig risikojustert avkastning. 

 
Fondet investerer primært i omsettelige 
verdipapirer, derivater*, fondsandeler og på 
bankkonto. 

 
Derivater kan brukes til å forbedre 
effektiviteten i forvaltningen samt som et ledd i 
investeringsstrategien. 

 
Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt 
gjøres på alle bankdager. 
 
Eventuelle utdelinger fondet mottar fra 
underliggende fond reinvesteres i fondet. 
Fondet gir ikke utdelinger til andelseiere. 
 
Fondet passer for investorer med en 
investeringshorisont på minst 5 år. 
 
 
*) Derivater som f.eks. aksjeindeks-futures, er 
et verdipapir der verdien er knyttet til et 
underliggende aktivum.

 
 
 

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL 
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Risiko- og avkastningsprofilen viser 
sammenhengen mellom risiko og potensiell 
avkastning ved å investere i fondet. Ettersom 
fondet er nyetablert, vises et estimat av 
forventet risiko i fondet på lang sikt. Fondet 
tilhører kategori 3, som indikerer middels risiko 
for kurssvingninger. Kategori 1 betyr ikke at 
fondet er risikofritt. Fondet kan over tid skifte til 
både høyre og venstre side av skalaen. Dette 
fordi profilen er basert på historiske data som 
ikke nødvendigvis er en pålitelig indikator på 
hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden. 

Fondet investerer i fond som igjen investerer i 
aksje- og rentemarkedet. Aksjemarkedet er 
generelt preget av høy risiko og rentemarkedet 
med lav risiko. Dette betyr at fondet har litt 
lavere risiko enn et rent aksjefond, men 
høyere risiko enn et obligasjonsfond. 
 
Fondets verdi kan økes og reduseres som et 
resultat av aksje- og rentemarkedets utvikling, 
og det er ingen garanti for at andelseierne får 
tilbake all investert kapital (markedsrisiko). 
Siden fondets midler er plassert i mange 
forskjellige regioner påvirkes fondet av 
valutakurssvingninger (valutarisiko). Da 
fondet kan investere en del av midlene i fond 
som eier gjeldspapirer, kan fondet være 
eksponert for rente- og kredittrisiko. Siden 
fondet hovedsakelig investerer sine midler i 
verdipapirfond, kan det være situasjoner hvor 
det er vanskelig å likvidere sine posisjoner på 
kort tid (likviditetsrisiko).



 

 
 

 
 
 

KOSTNADER 
Engangskostnader i forbindelse med 
transaksjoner: 

 
Tegningsgebyr:                      3 % 
Innløsningsgebyr:                  1 % 
 
Anti Dillution fee        0,20% 

 
Tegnings- og innløsningsgebyr som beskrevet 
over er det som maksimalt kan belastes. 

 
Årlige kostnader: 
Fast forvaltningshonorar:      1,5 %* 

 
Gebyrer som belastes fondet etter bestemte 
forhold: 
Prestasjonshonorar:              Ingen 

Forvaltningshonoraret skal dekke fondets utgifter, 
inkludert forvaltning, markedsføring og 
distribusjon. 
 
Forvaltningshonoraret dekker ikke: 
• Transaksjonsdrevne kostnader 
 
Mer informasjon om kostnader er tilgjengelig i 
fondets informasjonsbrosjyre. 
 
*) Informasjon om det årlige faste 
forvaltningshonoraret er et anslag av hva 
totalkostnaden for en investor vil være. Dette 
fordi fondet er nyetablert.

 
 

HISTORISK AVKASTNING 
 
Fondet er nyetablert. Dermed er det ingen 
historikk å vise til. Når fondet har vært aktivt i 
ett år eller mer, vil fondets avkastning vises i et 
stolpediagram. Fondets avkastning beregnes 
med fradrag av årlig forvaltningshonorar, men 
ikke med fradrag av eventuelle tegnings- og 
innløsningshonorar. 

 
Verdien for alle årene er beregnet i svenske 
kroner. Vær oppmerksom på at fondets 
historiske avkastning ikke er en pålitelig 
indikator for fremtidig avkastning. 
Fondsandeler kan øke og minske i verdi, og 
det er ingen garanti for at andelseierne vil få 
tilbake all investert kapital. Fondet ble lansert 
19.10.2017.

 
PRAKTISK INFORMASJON 
 
Ytterligere informasjon fremgår i 
informasjonsbrosjyre, fondsbestemmelser og 
hel- og halvårsrapport. Disse er gratis 
tilgjengelig på være nettsider. 

 
Hjemmeside:  www.isec.com 
Telefonnummer: 08-509 31 340 
Depotmottaker: Danske Bank 

 
Kursinformasjon: Verdien av fondet beregnes 
daglig og er tilgjengelig på vår hjemmeside. 
 
Skatt: Skatteloven i fondets autorisasjonsland 
kan ha innvirkning på andelseiernes 
skattesituasjon. 

 
For informasjon om minste tegningsbeløp og 
månedlig sparing henvises det til: 
www.isec.com 
 
Informasjon vedrørende 
forvaltningsselskapets erstatningsforskrift er 
tilgjengelig på www.isec.som. 
 
ISEC Services AB kan bare holdes ansvarlig 
dersom eventuelle erklæringer i dette 
dokumentet er villedende, feilaktige eller ikke i 
samsvar med de aktuelle delene i fondets 
informasjonsbrosjyre.

 

AUTORISASJON 
Dette fond er autorisert i Sverige og tilsyn av fondet utøves av Finansinspektionen. 

 
PUBLISERING 
Nøkkelinformasjon for investorer gjelder fra 19. oktober 2017 
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