
Tryghed 75

Dette dokument giver centrale oplysninger for investorer om denne fond. Dokumentet 
er ikke markedsføringsmateriale. Det er et lovkrav, at denne information skal hjælpe 
dig til at forstå, hvad det vil sige, og hvilke risici der er ved at investere i denne fond.  Du 
bedes læse det, så du kan træffe en informeret beslutning om at investere.

Mål og investeringspolitik

Fonden forvaltes aktivt og følger ingen indeksering. Formålet er at 
maksimere det langsigtede afkast under hensyn til fondens 
risikoniveau.

Fonden investerer i andre fonde, både dagligt handlede og 
børshandlede fonder (ETF'er). Andelen af kapital, som investeres i 
fonde og respektive rentefonde vil blive ændret med tiden i 
forhold til en risikostyringsmodel.

Modellens formål er at bevare mindst 75% af den maximale 
andelskurs et år frem. Fonden investerer globalt for at skabe en 
diversificering over forskellige regioner og sektorer.

Fonden må ikke investere mere end 20% af dens kapital i en 
enkelt fond.

ISIN: LU1331155520
Fonden forvaltes af Söderberg & Partners 
Asset Management S.A.

Fonden kan endvidere som eksempel (men ikke begrænset til) 
anvende derivater, terminer, optioner, swap aftaler samt andre 
finansielle instrumenter, for at opfylde fondens målsætning eller 
mindske risikoen.

Al udbytte geninvesteres i fonden.

Andelskursen beregnes alle dage som er bankdage i Luxembourg, 
undtagen 24 og 31 december. Almindeligvis er fonden åben for 
handel alle dage andelskursen beregnes.

Anbefaling:  Denne fond kan være uegnet for investorer, som 
ønsker at trække deres penge ud, indenfor fem år.

Risiko/afkast-profil

1 2 3 4 5 6 7
Typisk lavt afkast Typisk højt afkast

Høj risikoLav risiko
Hvilke væsentlige risici er der ikke taget tilstrækkelig højde for i den 
syntetiske risk/reward-indikator?

• Likviditetsrisiko: Lav likviditet kan medføre, at det kan være 
vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge et 
investeringsinstrument inden for rimelig tid, og at prisen kan være 
lavere eller højere end forventet.

• Modpartsrisiko: Risikoen for, at en modpart ikke opfylder sine 
forpligtelser over for delfonden (f.eks. manglende betaling af et 
aftalt beløb eller manglende levering af aftalte værdipapirer).

• Valutarisiko: Delfonden kan have nogle af sine investeringer i 
andre valutaer end delfondens referencevaluta. Det vil sige, at 
delfondens værdi kan stige eller falde på grund af 
valutakursudsving.

• Operationel risiko: risikoen for tab, der eksempelvis kan skyldes 
systemnedbrud, menneskelige fejl eller eksterne begivenheder.

Hvor kan man få flere oplysninger om afdelingens risici?

Yderligere oplysninger vedrørende risiciene forbundet med 
investering fremgår af de relevante afsnit i fondens prospekt.

Hvad betyder denne syntetiske risk/reward-indikator?

• Aktierne i delfonden klassificeres i kategori 5, fordi værdien af 
aktien kan vise høj udsving, hvorfor risikoen for tab og muligheden 
for gevinst kan være stor.

• Risikokategorien for denne delfond blev udregnet på grundlag af 
simulerede og historiske data. Risikokategorien kan ikke tages som 
en pålidelig indikator for delfondens fremtidige risikoprofil. Den 
viste risikokategori kan ikke garanteres og kan ændre sig med 
tiden.

• Kategoriskalaens syv trin er komplekse: Eksempelvis er 2 ikke 
dobbelt så risikofyldt som 1. Springet mellem 1 og 2 er ikke 
nødvendigvis det samme som springet mellem 5 og 6. En afdeling i 
kategori 1 er ikke en risikofri investering – du har en lille risiko for 
at tabe dine penge, men din chance for gevinst er også begrænset.

Tryghed 75, andelsklass A, en delfond af Amrego I SICAV

 

::::::::::: Central investorinformation



Tryghed 75

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens 
udgifter. Du betaler for markedsføring og distribution. 
Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

De viste omkostninger for indtrædelse og udtrædelse er den 
maksimale sats. Omkostningerne dækker afdelingens udgifter til 
køb og salg af værdipapirer samt til markedsføring og distribution. 
Den årlige afgift er baseret på afgifter som er blevet opkrævet 
fonden det seneste kalenderår. Beløbet kan variere fra år til år og 
inkluderer ikke transaktionsbekostninger.

For yderlige oplysninger om afgifter, se afsnittet om afgifter i 
fondens prospekt, som er tilgængelig på 
www.soderbergpartners.se.

Engangsomkostninger før eller efter investering.

Indtrædelsesomkostning
Udtrædelsesomkostning

0,00%
0,00%

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år.
Løbende omkostninger 1,50%

Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige 
omstændigheder.

Resultatbetinget honorar

Tidligere resultater

Afkastet er bereknet efter fradrag af 
løbende gebyrer. Afkastet udregnes i DKK. 
Tidligere resultater er ikke en pålidelig 
indikator for fremtidige resultater. Denne 
afdeling startede 2015. Andelsklassen blev 
lanceret 2015.

Praktiske oplysninger

Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken S.A. er fondens 
depotbank.

Yderligere information: Yderligere information om fonden, kopier 
af prospektet, de årlige og halvårlige rapporter findes gratis på 
www.soderbergpartners.se. 

Oplysninger om aflønningspolitikken i fondselskabet er tilgængelig 
på hjemmesiden www.soderbergpartners.se i afsnitt Om 
oss/Analys/Proaktiv förvaltning/Amrego I SICAV.

Skattelovgivning: Den skattelovgivning som anvendes i fondens 
bemyndigelsesland kan påvirke din personlige skattesituation.

Ansvar: Fondselskabet kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i 
dette dokument er misvisende, fejlagtigt eller i strid med de 
relevante dele af fondens prospekt.

Fondinformation: Andelsklassen er DKK-baseret og ikkedistribueret.

Fonden er en delfond af Amrego I SICAV. Aktiver og passiver i 
delfonder af Amrego I SICAV er adskilte i overensstemmelse med 
luxembourgsk lovgivning. Det betyder at aktiverne i denne fond ikke 
kan balanceres med passiver i en anden delfond af SICAV.

Andelshavere har ret til at konvertere alle eller dele af deres andele 
til andele i en anden delfond af Amrego I SICAV i henhold til 
betingelserne i prospektet. Mere information vedrørende 
konvertering af andele findes i prospektet og i vedtægterne.
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Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før 
midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

0,00%

Denne fond er bemyndiget i Luxembourg og tilsyn over fonden udøves af CSSF. Söderberg & Partners Asset Management S.A. er bemyndiget i Luxembourg og 
tilsyn udøves af CSSF. 
Disse nøgleoplysninger for investorer gælder per 2019-02-14.  
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