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Central investorinformation 
Dette dokument henvender sig til investorer og indeholder central investorinformation om fonden. Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå, hvad en investering i fonden 
indebærer, og de risici, der er forbundet med at investere i den. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret 
beslutning om eventuel investering. 
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MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK 

Fonden er en aktivt forvaltet aktiefond, der overvejende 
investerer fondens aktiver i aktier og omsættelige 
værdipapirer i Norden. 

Fonden er en aktivt forvaltet fond, der investerer i aktier, 
aktierelaterede omsættelige værdipapirer og 
gældsinstrumenter, der er rettet mod innovative og 
iværksætterdrevne vækstselskaber. Fonden er rettet mod 
investering i virksomheder, der er børsnoterede eller står over 
for at skulle børsnoteres på et reguleret marked eller MTF-
marked.  

 

 

 Fonden er aktivt forvaltet og følger intet indeks. Det betyder, 
at forvalteren træffer sine egne investeringsbeslutninger.  

Fondens mål er, at den set over en rullende femårig periode 
opnår bedre resultater end referenceindekset. Fondens 
referenceindeks består af OMRX TBill + 5 procentpoint p.a.  

Fonden udbetaler ikke udbytte. Køb og salg af fondsandele 
kan normalt finde sted den sidste bankdag i hver måned. Salg 
af fondsandele kræver en 60-dages meddelelse. En 
vejledende enhedsværdi beregnes normalt dagligt. 

Anbefaling: Denne fond er eventuelt ikke egnet for investorer, 
der planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år. 

RISK/REWARD-PROFIL 

Lavere risiko 
 
Typisk lavere afkast 

      Højere risiko 
 

Typisk højere afkast 

 

Risk/reward-indikatoren viser forbindelsen mellem risiko og 
mulige afkast ved investering i fonden. Indikatoren baseres 
på, hvordan fondens værdi har forandret sig i de seneste fem 
år. Eftersom fonden har eksisteret i mindre end fem år, 
baseres indikatoren på historiske markedsdata suppleret med 
historik for det relevante sammenligningsgrundlag. 

Fonden er placeret i kategori 6, hvilket betyder, at der er høj 
risiko for både stigninger og fald i den indre værdi. En fond i 
kategori 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 
Fonden kan over tid flytte sig både til højre og venstre på 
skalaen. Dette skyldes, at indikatoren bygger på historiske 
data, der ikke er nogen garanti for fremtidige risici/afkast.  
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 Fonden er placeret i kategori 6, da den prognosticerede 
standardafvigelse (volatiliteten) forventes at være mellem 15 
% og 25 %. 

Fonden kan stige såvel som falde i værdi, og der er ingen 
garanti for, at du får hele det investerede beløb tilbage. 

Indikatoren afspejler risikoniveauet ved de vigtigste risici for 
fonden. Den viser ikke følgende risici: 

Likviditetsrisiko: Opstår, hvis en del af fondens aktiver er 
svære at sælge på et bestemt tidspunkt eller til en rimelig 
kurs. 

Operationelle risici: Forsinkelse og fejl i processer, politiske 
beslutninger, myndigheders beslutninger m.v. kan påvirke 
fonden i negativ retning. 

Valutarisiko: Fonden investerer i finansielle instrumenter, der 
er angivet i anden valuta end fondens basisvaluta. Derfor er 
fonden omfattet af den valutarisiko, der opstår, når 
valutakurserne ændrer sig. 

  



 

 
    

 

GEBYRER 

Engangsgebyrer før eller efter investering: 

Indtrædelsesgebyr 
Udtrædelsesgebyr 

Intet 
Intet 

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år: 

Årligt gebyr 2 % 

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige 
omstændigheder 

Resultatbetinget 
honorar 

20 % af det afkast, der overstiger 
referenceindekset 

  

 Udtrædelsesgebyret er det maksimale gebyr. Du kan få oplyst 
de gældende gebyrer hos din rådgiver.  

De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens 
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med 
markedsføring og salg. Dette reducerer fondens potentielle 
afkast. Det årlige gebyr omfatter ikke transaktionsgebyrer og 
bankgebyrer. 

Da fonden er nystiftet, er det årlige gebyr et skøn. Gebyret kan 
variere fra år til år. Gebyrerne reducerer fondens potentielle 
vækst. 

TIDLIGERE RESULTATER 

Diagrammet viser den historiske udvikling i svenske kroner 
efter gebyrer og med udbyttet geninvesteret. Tidligere 
resultater er ingen garanti for fremtidige afkast. Fonden stiftes 
i 2021. 

Fondens referenceindeks består af OMRX TBill + 5 
procentpoint p.a. 

  

 

Da fonden stiftes i 2021, foreligger der ingen historiske data. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Yderligere oplysninger om Gainbridge Novus Nordic fremgår 
af prospektet, fondsbestemmelserne samt års- og 
halvårsrapporten. Disse er gratis tilgængelige på vores 
websted. 

Websted: www.aifmgroup.com 
Telefonnummer: +46 0480 36 36 66. 
Depositar: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
 
 

 Beskatning: Den skattelovgivning, der gælder i fondens 
godkendelsesland, kan have en indvirkning på din personlige, 
skattemæssige stilling. 

AIFM Capital kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette 
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i 
overensstemmelse med de relevante dele af fondens 
prospekt. 

Aflønningspolitik: AIFM Capitals bestyrelse har vedtaget en 
aflønningspolitik, der er forenelig med og fremmer en sund 
og effektiv risikostyring. Oplysninger om fondsselskabets 
aktuelle aflønningspolitik findes på www.aifmgroup.com.Du 
kan gratis rekvirere en papirkopi af oplysningerne ved at 
henvende dig til selskabet. 

 

GODKENDELSE 
Denne fond er godkendt i Sverige og reguleres af Finansinspektionen. 

OFFENTLIGGØRELSE 
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 2021-07-12. 
 

 

http://www.aifmgroup.com/

