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Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet er rettet mot investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke reklamemateriale.
Det er lovpålagt informasjon som skal hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risiko. Du anbefales å lese dokumentet slik at
du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Augmented Reality Fund Andelsklasse A
ISIN: SE0011527829

AIFM Capital AB,
datterselskap av AIFM Group AB

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY
Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig
investerer fondsformuen i aksjer og aksjerelaterte
overdragbare verdipapirer.

Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen indeks. Dette
innebærer
at
forvalteren
fatter
egne
aktive
plasseringsbeslutninger.

Fondets midler skal hovedsakelig plasseres i slike verdipapirer
som er utstedt av selskaper med virksomhet innen
Augmented Reality («AR»), Virtual Reality («VR») eller Mixed
Reality («MR»), for eksempel produkter, tjenester,
programvare, maskinvare eller plattformer som er basert på,
utgjør et ledd i eller muliggjør bruk av AR-, VR- eller MRteknologi.

Målsettingen er at Fondet i en løpende femårsperiode skal
overtreffe
sammenligningsindeksen.
Fondets
sammenligningsindeks består av Dow Jones World Index
omregnet til svenske kroner.

Fondet kan plassere i overdragbare verdipapirer som
omsettes i annen valuta enn svenske kroner. Fondet plasserer
således globalt og uten geografisk begrensning.

Fondet deler ikke ut utbytte. Kjøp og salg av fondsandeler kan
normalt skje alle bankdager.
Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som
planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL
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Risiko- og avkastningsindikatoren viser sammenhengen
mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet.
Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har forandret
seg de siste fem årene. Fordi fondet har eksistert i kortere tid
enn fem år, er indikatoren basert på historiske markedsdata,
supplert med historikk for relevant sammenligningsobjekt.
Fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for at
andelsverdien kan gå både opp og ned. Kategori 1 innebærer
ikke at fondet er risikofritt. Fondet kan med tiden flytte både
til høyre og venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren
bygger på historiske data som ikke er noen garanti for
fremtidig risiko/avkastning.

At fondet tilhører kategori 6, skyldes at det prognostiserte
standardavviket (volatiliteten) forventes å bli mellom 15 % og
25 %.
Fondet kan både øke og minske i verdi, og det finnes ingen
garanti for at du får tilbake hele det investerte beløpet.
Indikatoren speiler risikotaking for de viktigste risikoene i
fondet. Den viser ikke følgende type risiko:
Likviditetsrisiko: oppstår dersom en del av fondets aktiva er
vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt eller til en rimelig
pris.
O perasjonell risiko: Forsinkelser og feil i prosesser, politiske
beslutninger, myndighetsbeslutninger m.m. kan påvirke
fondet negativt.
Valutar isiko: Fondet investerer i finansielle instrumenter som
er utferdiget i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Som en
følge av dette er fondet omfattet av den valutarisikoen som
oppstår ved endringer i vekslingskursene.

GEBYRER
Innløsningsgebyret gjelder maksimalt gebyr. Forhandleren
kan opplyse om gjeldende gebyrer.

Engangsgebyrer som betales før eller etter
investeringstilfellet:
Tegningsgebyr
Ingen
Innløsningsgebyr
Ingen
K ostnader som belastes fondet i løpet av året:
Årsgebyr

1,9 %

K ostnader som belastes fondet under spesielle forhold:
Resultatbasert
gebyr*

9,54 %

Gebyrene utgjør betaling for kostnadene ved fondet, inklusive
markedsføring og distribusjon. Disse minsker fondets
potensielle
avkastning.
Årsgebyret
omfatter
ikke
transaksjonsbaserte gebyrer. Gebyret gjelder for 2019. Det
kan variere noe fra år til år. Gebyrene reduserer fondets
potensielle vekst.
* Beregning: 20 % per år av fondets avkastning over
referanserenten [Dow Jones Global Index omregnet til SEK]
for disse gebyrene. I 2019 ble det ikke tatt ut resultatbasert
gebyr.

TIDLIGERE RESULTATER
Diagrammet viser den historiske utviklingen i svenske kroner
etter gebyrer og med reinvestert utbytte. Tidligere resultater
er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondet startet 14.
september 2018.
Fondets sammenligningsindeks består av Dow Jones World
Index omregnet til svenske kroner.
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PRAKTISK INFORMASJON
Ytterligere informasjon om Augmented Reality Fund fremgår
av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og
halvårsrapporten. Disse er gratis tilgjengelige på vår
hjemmeside.
Hjemmeside: www.aifmgroup.com
Telefonnummer: +46 (0)480-36 36 66
Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Fondets andelsverdi : Andelsverdien beregnes daglig og
publiseres på vår hjemmeside.

Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i fondets
godkjenningsland kan ha innvirkning på din personlige
skattesituasjon.
AIFM Capital kan holdes ansvarlig bare i tilfeller der en
påstand i dette dokumentet er villedende, feil eller uforenlig
med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.
Godtgjørelsesordning: AIFM Capitals styre har vedtatt en
godtgjørelsesordning som er i samsvar med og fremmer en
forsvarlig og effektiv risikostyring. Informasjon om
fondsselskapets nåværende godtgjørelsesordning finner du
på www.aifmgroup.com. En papirkopi av informasjonen kan
fås gratis på forespørsel, ta kontakt med fondsselskapet.

TILLATELSE
Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsynet med fondet utøves av Finansinspektionen.
P UBLIKASJON
Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra og med 1. mars 2022.

