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ORBIS SICAV GLOBAL EQUITY FUND, BASE REFUNDABLE RESERVE FEE-ANDELSKLASSE
 

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER 

Dette er et fond tilhørende Orbis SICAV, et UCITS-samsvarende fondsselskap basert i Luxemburg som forvaltes av Orbis Investment 
Management (Luxemburg) S.A., som er en del av Orbis-gruppen av selskaper. 

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om fondet. Det er ikke markedsføringmateriell. Det er lovpålagt å gi disse 
opplysningene for å hjelpe deg å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese 
dokumentet slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke. 

FORMÅL OG INVESTERINGSPRINSIPPER 

Formål 

• Søke høyere avkastning enn gjennomsnittet på verdens aksjemarkeder uten større 
risiko for tap. 

Investerings prinsipper 

• Tar sikte på å være fullinvestert i utvalgte globale aksjer. 

• Aksjer velges ved hjelp av omfattende, egenutviklede 
investeringsanalyseteknikker. 

• Forvaltes aktivt der aksjebeholdningene vanligvis avviker betydelig fra fondets 
referanseindeks – FTSE World Index, inkludert inntekter, og før fradrag av 
kildeskatt («referanseindeksen» eller «FTSE World Index»). 

• Valutaeksponeringen styres i forhold til referanseindeksen og kan i betydelig grad 
påvirke avkastningen. 

• Fondet har ingen industrielle, geografiske eller andre 
markedssektorinvesteringsmål. 

Annen informasjon 

• Investering i Base Refundable Reserve Fee-andelsklassen ("klassen") er 
begrenset til kun visse godkjente institusjonelle investorer. 
Kvalifikasjonskravene er beskrevet i fondets prospekt. Beregnet for 
institusjonelle investorer som søker en portefølje som hele tiden er fullt 
investert i og eksponert for globale aksjer, og som derfor godtar å være 
eksponert mot bevegelser i verdensmarkedet. 

• Fondets referansevaluta er euro. Klassens andelsvaluta er US$.  

• Alt utbytte som erklæres, vil automatisk bli reinvestert med mindre det er 
spesifisert at utbyttet skal utbetales i kontanter.  

• Klassens minste startinvestering er USD 1 million. Minste påfølgende 
tegnings- og innløsningsbeløp er USD 25 000.  

• Tegnings- og innløsningsbeløpet kan overføres i hvilken som helst av de 
følgende åtte valutaer: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD eller ZAR.  

• Klassen er åpen for tegning og innløsning den første torsdagen i hver 
måned, og alle andre torsdager der en eksisterende eller potensiell investor 
sender inn gyldige handelsinstruksjoner.  

• Denne klassen vil kanskje ikke egne seg for investorer som planlegger å 
trekke ut pengene innen 5 år.  

 

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL 

Lavere risiko Høyere risiko 

Vanligvis lavere avkastning Vanligvis høyere avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 

• Skalaen klassifiserer hele spekteret av aktivaklasser, inkludert pengemarkedsfond, 
offentlige obligasjonsfond og aksjefond. 

• Ettersom klassens oppstartsdato er 1. oktober 2014, er denne indikatoren basert på 
en kombinert serie av avkastningen av klassen og FTSE World Index. 

• Volatiliteten i klassen er basert på en hypotetisk investering på US$ 1 million ved 
klassens oppstartdato og forutsetter ingen påfølgende tegning eller innløsning i 
klassen. 

• Klassens volatilitet kalkulert på årsbasis, målt som standardavvik for månedlige 
kursendringer for en kombinasjon av klassen og FTSE World Index over en periode 
på 5 år, er 11,8%, som plasserer denne klassen i kategori 5 på risiko- og 
avkastningsskalaen som spenner fra 10 % til 15 %. 

• Til sammenligning, ved bruk av samme utregningsmetode er volatiliteten i FTSE 
World Index i samme periode 9,9 %. 

• Historiske data, som for eksempel anvendes i beregning av denne indikatoren, er 
ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på klassens fremtidige risikoprofil. 

 

• Den laveste kategorien betyr ikke risikofri. 

• Risikokategorien som er vist, er ikke garantert og kan endres over tid. 

• Investering i aksjer kan gi en høyere avkastning enn investering i kortsiktige 
og langsiktige gjeldspapirer. Imidlertid kan risikoen, inkludert risikoen for tap, 
i forbindelse med investeringer i aksjer også være høyere. 

• Indikatoren er ikke et mål på langsiktig kapitaltap, det primære risikomålet 
som Orbis benytter ved forvaltningen av fondet. I stedet er volatilitet et mål 
på en investors historiske variasjon i avkastning. 

• Volatilitetsdata er per 31. desember 2017. 

• En risiko knyttet til investering i fondet er utledet fra de underliggende 
aksjeverdiene i fondet. Aksjeverdiene kan variere som reaksjon på 
aktivitetene til et individuelt selskap eller som reaksjon på de generelle 
markeds-og/eller økonomiske forhold. 

• Fondet gir ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse. 

• Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

• Du finner mer informasjon om risiko i avsnittet “Risikofaktorer” i fondets 
prospekt. 
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OMKOSTNINGER FOR DENNE KLASSEN 

O mkostninger er det det koster å drive klassen. Disse omkostningene reduserer den potensielle veksten i din investering. Alle gebyrer i denne delen er uttrykt som en 
prosentandel av klassens nettoverdi for året som ble avsluttet 31. desember 2017. Omkostningene betales av klassens aktiva. De belastes ikke investorene direkte. 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer 

Tegningsgebyr 0,00% 

Innløsningsgebyr 0,00% 

Det beregnes ingen tegnings-eller innløsningsgebyrer. For å beskytte interessene til 
eksisterende investorer i fondet, kan fondet imidlertid kreve et gebyr på 0,40% på 
betydelige tegninger, innløsninger eller konverteringer av aksjer i fondet. 

Gebyrer belastet klassen i løpet av et år 

Løpende gebyr 0,64% 

Omkostninger som under visse betingelser belastes 
(refunderes til) klassen 

Resultatbasert honorar 0,71% 

• Klassens gebyrer er basert på en hypotetisk investering på US$ 1 million den 1. 
januar 2017 og forutsetter ingen påfølgende tegning eller innløsning i klassen. 

• Løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet 31. 
desember 2017. Løpende gebyrer varierer årlig, inkluderer et grunngebyr på 
0,60 % per år, men ekskluderer resultathonorar.  

• Løpende omkostninger (unntatt grunngebyr) er begrenset oppad til 0,15 % 
per år. 

• Resultathonoraret beregnes som 25 % av meravkastningen i klassens 
avkastning i forhold til grensen for det resultatbaserte honoraret, som er 
MSCI World Index, inklusiv inntekt og etter fradrag av kildeskatt. Dette 
gebyret tilfaller en refunderbar gebyrreserve som porteføljeforvalteren kan 
trekke av ved bestemte forhåndsdefinerte nivåer av klassens nettoverdi. 
Resultathonoraret refunderes til investorene fra den refunderbare 
gebyrreserven med samme rate på 25 % av klassens mindreavkastning i 
forhold til grensen for det resultatbaserte honoraret. 

• For ytterligere opplysninger om resultathonoraret, se avsnittet «Gebyrer og 
utgifter» i fondets prospekt. 

For mer informasjon om gebyrer ber vi deg ta kontakt med clientservice@orbis.com eller se fondets prospekt på www.orbis.com. 

TIDLIGERE AVKASTNING 

 

• Klassens avkastning er basert på en hypotetisk investering på US$ 1 million ved klassens oppstartdato og forutsetter ingen påfølgende tegning eller innløsning i 
klassen. 

• Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

• Avkastning er uttrykt i US$, etter gebyrer og resultathonorar, og forutsetter reinvestering av utbetalt utbytte. 

• Fondets startdato er 30. september 2004 og klassens startdato 1. oktober 2014. 

• FTSE World Index' datakilde er FTSE International Limited («FTSE») © FTSE 2014. FTSE er et varemerke for selskaper i London Stock Exchange Group og brukes av 
FTSE under lisens. Alle rettigheter knyttet til FTSE-indeksene tilhører FTSE og/eller dets lisensgivere. Verken FTSE eller dets lisensgivere aksepterer ansvar for 
eventuelle feil eller mangler i FTSE-indeksene eller underliggende data. Ingen videre distribusjon av FTSE-data tillates uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra FTSE. 

PRAKTISK INFORMASJON 
  

• Fondets depotmottaker er Citibank Europe plc, filial Luxemburg. 

• Inntekts- eller kapitalgevinst som du opparbeider kan være skattbar, alt etter det landet 
du bor i eller ditt statsborgerskap. Hvis du er usikker på hvilke skatteregler som gjelder, 
må du kontakte en profesjonell økonomisk rådgiver eller ditt lokale skattekontor. 

• I Luxembourg påløper det ikke for fondet, eller for fondets investorer med hensyn til 
investeringer i fondet, skatt på inntekt, kapitalgevinst, eiendom eller arveavgift, bortsett 
fra for investorer som er bosatt i eller ellers oppholder seg varig i Luxembourg, og for 
visse investorer som tidligere har vært bosatt i Luxembourg. 

• Fondets forvalter, Orbis Investment Management (Luxembourg) S.A., kan kun holdes 
ansvarlig på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller 
inkonsekvente i forhold til de gjeldende deler av fondets prospekt. 

• Forvalteren følger en praksis for godtgjørelse som fremmer fornuftig og effektiv 
risikoforvaltning i samsvar med forretningsstrategien og verdiene for 
forvalteren og fondet, og investorenes interesser. De oppdaterte retningslinjene 
for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler 
vurderes og identiteten til personene som er ansvarlig for å tildele godtgjørelser 
og fordeler, er tilgjengelig elektronisk på www.orbis.com, og en papirkopi er 
gratis tilgjengelig for investorer på forespørsel. 

• Fondets prospekt er gratis tilgjengelig på www.orbis.com. For ytterligere 
informasjon, kontakt Orbis Investor Services-teamet via e-post til 
clientservice@orbis.com eller ved å ringe +1 (441) 296 3000. Fondets års- og 
halvårsrapporter er også gratis tilgjengelig på forespørsel. 

 

 

Fondet er autorisert i Storhertugdømmet Luxembourg og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("det luxembourgske kredittilsynet"). Orbis 
Investment Management (Luxembourg) S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av det luxembourgske kredittilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer 
er nøyaktig per januar 2018. 
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