
 

 

 

Nøkkelinformasjon for investorer 
Dette faktaarket er rettet mot investorer og inneholder grunnleggende informasjon om dette fondet. Faktaark er ikke 

reklamemateriale. Det er opplysninger som kreves ved lov for å hjelpe deg å forstå hva en investering i fondet betyr og 

risikoen forbundet med det. Det anbefales at du leser det slik at du kan ta en informert investeringsbeslutning.  

 

 

RP2, ANDELSKLASSE B 
ISIN-kode: SE0010442558 

 

 

Fondsselskap er ISEC Services AB, org.nr. 556542-2853. 

Porteføljeforvaltningen utføres av  

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, org.nr 556472-1149.

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI 

 

Investeringsstrategi: RP2 B (tidigare FH2 B) er et fond 
i fond som investerer midlene i globale i aksje- og ren-
tefond samt børshandlede aksjefond, såkalte ETF-er.  
 
Fondets strategi er å velge fond basert på forvalters 
bedømming av fondenes organisasjon, investerings-
strategi og forvaltningsteam. Fondet etterstreber en 
eksponering over tid som innebærer en eksponering på 
omlag 40 prosent mot aksjer og 60 prosent mot renter.  

Fondet investerer primært i likvide verdipapirer, deri-
vater, fondsandeler og på bankkonto. 

Investering skal skje uten begrensinger på bransje eller 
geografisk område. Fondet er ikke bundet til å investere 
i finansielle instrument utstedt av en viss forvalter eller 
liknende. Fondet kan investere opp til 100 prosent av 

fondets verdier i andeler i andre fond eller fondssel-
skaper. Fondet skal ikke investere mer enn 55 prosent 
av fondets verdi med eksponering mot aksjer. 

Målsetning: Fondets målsetning er å oppnå høyest 
mulig avkastning med hensyn til den risiko som er 
forenelig med fondets investeringsstrategi og risikopro-
fil.  

Eventuelle utdelinger fondet mottar fra underliggende 

fond reinvesteres i fondet. 

Kjøp og salg av fondsandeler kan normalt gjøres på alle 

bankdager. Laveste tegningsbeløp er 200 MNOK. 

Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks. 

Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for in-

vestorer med investeringshorisont under fem år. 

 

RISKO / AVKASTNINGSPROFIL

 
Lavere risiko Høyere risiko 

 

Lavere mulig avkastning     Høyere mulig avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Om profilen: Risiko- og avkastningsprofilen viser 

sammenhengen mellom risiko og potensiell avkastning 

ved å investere i fondet. Den er basert på fondets av-

kastning de siste fem årene.  

Fondets investeringsstrategi: Dette fondet tilhører 

kategori 3, som innebærer middels risiko for kurssving-

ninger. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Ska-

laen med de syv kategoriene er kompleks, for eksempel 

så innebærer ikke kategori 2 dobbel risiko sammenlik-

net med kategori 1. 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. 

Risko som ikke vises i indikatoren: 

 Likviditetsrisiko: Lav likviditet i markedet kan 

gjøre det vanskelig eller umulig å kjøpe eller 

selge finansielle instrumenter innen rimelig tid, 

og prisen kan bli lavere eller høyere enn ventet. 

 Motpartsrisiko: I det tilfellet en motpart ikke opp-

fyller sine forpliktelser til fondet, for eksempel 

gjennom å ikke betale en fast sum eller ikke le-

verer verdipapirer som avtalt. 

 Valutarisiko: Hvis fondet plasserer sine midler i 

andre valutaer enn fondets valuta kan valutari-

siko oppstå. Fondets verdi kan derfor stige eller 

falle på grunn av valutasvingninger. 

 Operasjonell risiko: risiko for tap som skyldes 

systemfeil, menneskelig feil eller eksterne hen-

delser. 

 Kredittrisiko: For fond som investerer i gjeld er 

det en risiko for at en motpart ikke oppfyller sine 

forpliktelser eller får dårligere kredittvurdering 

som kan påvirke verdien på investeringen ne-

gativt. 

https://spara.alfredberg.se/


 

 

 

 

 

Kostnader

Engangskostnader i forbindelse med 

transaksjoner 

Tegningsgebyr: 3 % 

Innløsningsgebyr: 
 
1 % 

Anti Dilution fee:  0,20 % 

Tegnings- og innløsningsgebyr som beskrevet 

over er det som maksimalt kan belastes 

Årlige kostnader 

Fast forvaltningshonorar:   0,5 % 

Gebyrer som belastes fondet etter bestemte 

forhold 

Prestasjonshonorar:   Ingen 

 

Forvaltningshonoraret viser hvor mye du betaler for for-

valtning, administrasjon, markedsføring og andre kost-

nader, inkludert forvaltningshonorar i underliggende 

fond. Forvaltningshonoraret dekker ikke variable 

transaksjonskostnader. Avgiften refererer til kalenderå-

ret 2018. Den kan variere noe fra år til år. Fondets 

høyeste tillatte forvaltningshonorar har per 2019-06-13 

blitt endret fra 1,5 % til 0,5 %. 

Mer informasjon om nåværende honorarer kan du få fra 

din distributør eller i fondets informasjonsbrosjyre, som 

kan lastes ned fra vår hjemmeside. 

 

 

 

 

HISTORISK AVKASTNING
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRAKTISK INFORMATION 

 

Ytterligere informasjon om RP2 B fremgår i informa-

sjonsbrosjyre, fondsbestemmelser og hel- og halvårs-

rapport. Disse er gratis tilgjengelig på våre nettsider. 

 

Hjemmeside: www.isec.com  

Telefonnummer: 08 509 313 00  

Depotmottaker: Danske Bank A/S 

Verdien av fondet beregnes daglig og er tilgjengelig på 

www.isec.com 

Skatt: Skatteloven i fondets autorisasjonsland kan ha 

innvirkning på andelseiernes skattesituasjon. 

For informasjon om minste tegningsbeløp og månedlig 

sparing henvises det til: 

https://www.isec.com/upl/files/151886/infobroschyr-

RP2-181105-2665.pdf 

Informasjon vedrørende forvaltningsselskapets erstat-

ningsforskrift er tilgjengelig på www.isec.som. 

ISEC Services AB kan holdes ansvarlig dersom even-

tuelle erklæringer i dette dokumentet er villedende, 

feilaktige eller ikke i samsvar med de aktuelle delene i 

fondets informasjonsbrosjyre. 

Stolpediagrammet viser fondets avkastning etter 

fradrag for årlig forvaltningshonorar men ikke med 

fradrag av eventuelle tegnings- og innløsningsho-

norar. Verdien for alle årene er beregnet i norske 

kroner, inkludert utbetalinger som er reinvestert i 

fondet.  

 
Fondet ble lansert: 2017-12-13 
 

Vær oppmerksom på at fondets historiske avkast-

ning ikke er en pålitelig indikator for fremtidig av-

kastning. 

https://spara.alfredberg.se/
https://www.isec.com/upl/files/151886/infobroschyr-fh2-181105-2665.pdf
https://www.isec.com/upl/files/151886/infobroschyr-fh2-181105-2665.pdf


 

 

AUTORISASJON: Dette fondet er autorisert i Sverige og tilsyn av fondet utøves av Finansin-

spektionen. 

PUBLISERING:     Nøkkelinformasjon for investorer gjelder fra 2019-06-24. 

 

https://spara.alfredberg.se/

