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.
Go Blockchain Fund A
ISIN: SE0015837778

AIFM Capital AB,
datterselskap av AIFM Group AB

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY
Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer
fondsformuen globalt i aksjer og aksjerelaterte omsettelige
verdipapirer, derivatinstrumenter, fondsandeler samt på
konto hos kredittinstitusjoner. Fondet skal plassere minst
90 % av midlene i aksjer og aksjerelaterte omsettelige
verdipapirer. Fondet tar sikte på å gi investorene eksponering
mot det globale markedet for Blockchain-teknologi. Fondet
skal plassere minst 90 % av midlene i aksjer og aksjerelaterte
omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper som driver
virksomhet innenfor utvikling og bruk av Blockchainteknologi, og/eller digitale aktiva som bruker kryptografi for
å sikre transaksjoner, og deres register.

At fondet er aktivt forvaltet innebærer at fondet ikke følger
noen indeks, men at investeringer baseres på
Fondsselskapets analyser. Fondet plasserer uten geografisk
begrensning.
Fondets målsetting er at det i en løpende femårsperiode skal
overtreffe sammenligningsindeksen Dow Jones Global Index.
Fondet utbetaler ikke utbytte, men alle inntekter
reinvesteres i fondet. Kjøp og innløsning av andeler i fondet
kan normalt gjøres hver bankdag.
Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som
planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.
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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.
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 historiske standardavviket (volatiliteten) for
tilsvarende portefølje har vært 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: risikoen for at et verdipapir blir vanskelig å
taksere og at det ikke kan omsettes uten større prisreduksjon
eller store kostnader, kan være høyere i fond som handler i
foretaksobligasjoner enn i korte rentefond eller aksjefond.
Foretaksobligasjonsmarkedet har lavere transparens og
likviditet enn f.eks. aksjemarkedet. Likviditeten kan variere
som følge av endringer i etterspørsel og tilbud. Ved
begrenset likviditet i markedet kan større uttak av fondet
innebære at innehav må selges til ufordelaktige priser, og i
unntakstilfeller at uttak ikke kan skje umiddelbart etter
anmodning. Dette stiller høyere krav til kassehåndteringen
samt at fondet har en egnet sammensetning av innehav.
Risikoen håndteres også ved hjelp av fondets eksponering
mot rentebærende instrumenter og fondsselskapets
mulighet til å begrense fondets størrelse.
Operasjonell risiko: Forsinkelser og feil i prosesser, politiske
beslutninger, myndighetsbeslutninger m.m. kan påvirke
fondet negativt.

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

1,4 %

Kostnader som belastes fondet under spesielle forhold:
Resultatbasert gebyr Ingen

Gebyrene utgjør betaling for kostnadene ved fondet,
inklusive markedsføring og distribusjon. Disse reduserer
fondets potensielle avkastning. Årsgebyret omfatter ikke
transaksjonsbaserte gebyrer og bankgebyrer. Fondet
kommer ikke til å beregne noe gebyr for tegning og
innløsning. I visse tilfeller betaler investorene gebyr til
finansielle rådgivere eller distributører. Investorer kan få
opplysninger om dette av sin finansielle rådgiver eller
distributør.
Fordi fondet er nystartet, er opplysningen om årsgebyr et
anslag. Det kan variere noe fra år til år.

TIDLIGERE RESULTATER
Diagrammet viser den historiske utviklingen i svenske kroner
etter gebyrer og med reinvestert utbytte. Tidligere resultater
er ingen garanti for fremtidig avkastning. Oppstart for fondet
er 2021.

6,47%
2,14%

2020

Fond

Index 2021

PRAKTISK INFORMASJON
Ytterligere informasjon om Go Blockchain 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: Swedbank 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 AB 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.
PUBLIKASJON
Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder fra og med 1. mars 2022.

