
 

Artisan Global Opportunities Fund  
(fonden), en delfond i Artisan Partners Global Funds plc (företaget) 

Klass I US Dollar Accumulating Shares 
ISIN: IE00B615T757 

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

 
Mål och placeringsinriktning 
   

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att 
främst investera i aktier i börsnoterade företag och andra typer av 
placeringar som är förknippade med sådana aktier (som ofta 
kallas aktierelaterade värdepapper). 

Artisan Partners Limited Partnership (förvaltaren) avser att 
investera i företag med en god marknadsställning (t.ex. låga 
produktionskostnader, ett starkt varumärke eller dominerande 
marknadsandel) och som har goda förutsättningar för 
vinsttillväxt. Dessutom ska priset spegla en rimlig värdering. 
Förvaltaren kombinerar sin aktievalsprocess med en 
kapitalallokeringsstrategi. Målet med kapitalallokeringen är att 
bygga betydande positioner i företag som befinner sig i den 
starkaste fasen av vinstcykeln med störst sannolikhet för tillväxt. 
Fonden förvaltas helt diskretionärt. 

Fonden inriktar sig på aktier som ges ut av företag runtom i 
världen. Fonden kan även investera i aktier utgivna av företag i 
tillväxtländer såsom Brasilien, Kina och Ryssland (högst 10 % i 
Ryssland). 

 

 

 

 

 

 

 

I begränsad utsträckning kan fonden investera indirekt i sådana 
aktier genom finansiella instrument som ofta kallas derivat. De 
derivat som fonden i första hand kan använda är warranter och 
teckningsrätter som utfärdas av ett företag och ger innehavarna 
rätt att teckna sig för ytterligare värdepapper i företaget på ett 
framtida datum. 

Fonden kan även investera indirekt i sådana aktier genom andra 
fonder (inklusive börshandlade fonder). Investeringstekniker kan 
användas för att skydda fondens värde, till exempel mot 
förändringar i valutakurser eller räntor. 

Innehavarna kan sälja sina andelar i fonden varje bankdag i 
Dublin och New York genom att ansöka om inlösen hos fondens 
administrator senast kl. 15.00 (irländsk tid). 

Fondens inkomster och utdelningar återinvesteras och läggs till 
värdet på dina andelar. 

 

   

Risk/avkastningsprofil 
   

 

Förklarande beskrivning av indikatorn och dess viktigaste 
begränsningar: 

• Riskkategorin ovan är baserad på historiska data och kan vara 
ett otillförlitligt mått på framtida risk. Riskkategorin är inte 
garanterad och kan förändras med tiden. En kategori 1-fond är 
inte en riskfri placering. Om du investerar i en fond som tillhör 
kategori 5 är risken större att du förlorar dina pengar, men du 
har också större vinstmöjligheter. Den 7-gradiga skalan är 
komplex. Till exempel är en fond i kategori 2 inte dubbelt så 
riskfylld som en fond i kategori 1. 

• Fonden tillhör kategori 5 eftersom den placerar i aktier vars 
kurser kan variera väsentligt från en dag till en annan på grund 
av en rad olika faktorer. Möjligheterna att göra stora vinster är 
därmed förknippade med risken för stora förluster. 

 Fonden kan även vara exponerad mot andra risker som inte helt 
fångas upp av risk-/avkastningsindikatorn. Hit hör exempelvis 
följande: 

• Valutarisk: Valutakursförändringar kan ha negativ inverkan på 
värdet av fondens investeringar. 

• Motparts- och likviditetsrisk: Risken att en motpart inte uppfyller 
sina åtaganden och att betalning uteblir. Det kanske inte finns 
någon marknad för en investering, och även om det finns en 
marknad kan den vara mycket illikvid, vilket kan påverka värdet 
eller försäljningen av placeringen. 

• Operativa risker: I många tillväxtländer är de lokala 
förvaringstjänsterna alltjämt underutvecklade. I vissa fall kanske 
inte fonden får tillbaka en del av sina tillgångar. Det finns inga 
garantier för hantering, solvens eller utförande när det gäller 
reglering, avräkning eller registrering av transaktioner.  

Mer information finns i avsnittet om riskfaktorer i fondens 
informationsbroschyr. 

 

  



Avgifter för fonden 
   

De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa 
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. 

Fonden tar inte ut några insättnings- eller uttagsavgifter. Den årliga 
avgiften grundas på utgifter för perioden som slutar 31 oktober 2017. 
Siffran kan variera från ett år till ett annat. Den innefattar inte 
portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då en insättnings-
/uttagsavgift betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i ett 
annat företag för kollektiva investeringar. 

För fondens årliga utgifter gäller ett utgiftstak på  
0,20 procent. Till skillnad från den årliga avgiften ingår inte vissa 
kostnader, såsom förvaltarens avgifter. Mer detaljerade upplysningar 
om avgifter, såsom vilka kostnader som omfattas av den årliga avgiften, 
finns i avsnitten om avgifter och utgifter i informationsbroschyren och 
tillägget. 

 Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället 

Insättningsavgift Ingen 

Uttagsavgift Ingen 

 
Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 1,02% 

  
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift Ingen 

  

  

Tidigare resultat   
    

  • Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. 

• Det tidigare resultatet inbegriper alla avgifter och 
kostnader, däribland insättnings- och uttagsavgifter samt 
eventuella bytesavgifter. 

• Fonden lanserades den 18 oktober 2012. 

• Andelsklassen lanserades den maj 2013. 

• Tidigare resultat har beräknats i US-dollar. 

 

    

Praktisk information 

    
• Förvaringsinstitutet är State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 

• Informationsbroschyren, tillägg samt de senaste hel- och halvårsrapporterna är tillgängliga hos bolagssekreteraren, MFD Secretaries 
Limited på adressen: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland. Dessa dokument är publicerade på engelska och tillgängliga kostnadsfritt. 

• De senaste fondkurserna publiceras av Bloomberg. 

• Den skattelagstiftning som gäller för fonden i Irland kan inverka på investerarens skattesituation. 

• Företaget är en paraplyfond med åtskilt ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är åtskilda från 
innehaven i andra delfonder i företaget. Din investering i fonden bör därmed inte påverkas av fordringar på andra delfonder i 
företaget. 

• Du har rätt att byta andelar i fonden mot andelar i en annan andelsklass i fonden eller företaget. Ingen bytesavgift utgår. Mer 
information finns i avsnittet om byten mellan fonder/andelsklasser i informationsbroschyren. Upplysningar om andra andelsklasser i 
fonden kan erhållas på begäran. 

• Fondens basvaluta är US-dollar. Klass I Australian Dollar Accumulating Shares, klass I Euro Accumulating Shares, klass I Sterling 
Accumulating Shares och klass A US Dollar Accumulating Shares är också tillgängliga.  

• Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta 
delarna av fondens tillägg eller informationsbroschyr. 

• Mer information om företagets uppdaterade ersättningspolicy finns på www.apgfunds-docs.com och investerare kan få en 
papperskopia vid begäran utan kostnad. 

   
Företaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. 
Dessa basfakta för investerare gäller per den 21/03/2018. 
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