CENTRAL INVESTORINFORMATION
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er
ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det
lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i
Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning
om eventuel investering.

Sector Healthcare Value Fund

Class A USD
ISIN: IE00B40JDW74

En afdeling i Sector Capital Funds Plc ("Selskabet")

Management selskab: Sector Fund Services AS
Forvalter: Sector Gamma AS

Mål og Investeringspolitik
Mål: Investeringsmålet for Sector Healthcare Value Fund
("Fonden") er at opnå det bedst mulige langsigtede afkast
relativt til Indeks. Fonden er aktivt forvaltet, som betyder at
Forvalter aktivt vælger de værdipapirer der skal købes og
sælges.
Index: Fondens benchmark er MSCI Daily TR World Net
Health Care USD ("Index”) med reinvesteret nettoudbytte.
Indexet måler afkast for sundhedsaktier fra markeder over
hele verden. Fonden kan investere i aktier og finansielle
instrumenter, der ikke er en del af Index.
Investeringspolitik: Forvalter søger at opfylde Fondens
investeringsmål ved at investere i aktier og aktierelaterede
værdipapirer fra selskaber i den globale sundhedssektor
("long-only"-strategi). Den globale sundhedssektor omfatter,
men er ikke begrænset til, selskaber inden for lægemidler,

aktierelaterede derivatkontrakter, eksempelvis bytteaftaler
(swaps), forwardterminer, contracts for differences (CFD),
konvertibler og tegningsretter.
Basisvaluta: USD.
Fonden er en flerklassefond med aktieklasser, der også er
tilgængelige i EUR, GBP, NOK og SEK. Ikkebasisvalutaandelsklasser er valutasikret mod USD.
Køb og salg af investeringsbeviser: Andele i Fonden kan
købes og sælges dagligt, undtagen på norske, irske og
amerikanske helligdage. Andele kan købes i EUR, GBP,
NOK, SEK og USD.
Udbytte: En eventuel værditilvækst i andelene udbetales
ikke løbende, men indregnes i værdien. Fonden betaler ikke
udbytte til andelsejere.

bioteknologi, medicinsk teknisk utstyr og sundhedspleje.
Det er Forvalters grundlæggende princip at købe
værdipapirer der forekommer undervurderet i forhold til
markedet. Forvalter søger, gennem fundamental analyse, at
identificere og drage fordel af aktier som er undervurderede.
Fonden kan investere indtil 10% af sine midler i andre fonde,
inklusiv børsnoterede fonde (ETF’er), som selv investerer i

Investeringshorisont: Denne fond er bedst egnet for
investorer med en lang investeringshorisont.
Fondens kapital er ikke beskyttet og der er ingen garanti for
fremtidige afkast. En komplet oversigt over mål, politik og
betingelser for køb og salg fremgår af Selskabets Prospekt
og Fondens Supplement.

den globale sundhedssektor. Fonden kan også investere i
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Risikokategorien er beregnet ved en simulering af historiske
data og er ikke nødvendigvis en pålidelig angivelse af
Fondens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien er ikke
garanteret og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori
er ikke uden risiko.

Fonden er en "long-only"-fond, som investerer primært i
sundhedssektoren. Denne kombination gør, at Fonden har
en høj risikokategorisering.
•

Likviditetsrisiko - Enkelte værdipapirer kan være
vanskelige at værdifastsætte eller sælge til ønsket pris
og tidspunkt.

•

Koncentrationsrisiko – Fordi Fonden er investeret i
sundhedssektoren, vil Fonden kunne påvirkes negativt
af uønskede begivenheder, som har betydning for
denne sektor.

Sector Gamma AS | Kristian Augusts gate 15C, 0164 Oslo, Norway | Tel +47 23 01 29 00 | email: info@sectorgamma.no

Gebyrer
En investering i Fonden pålægges ikke indtrædelses- eller
udtrædelsesgebyr.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
Ingen
Udtrædelsesgebyr
Ingen
Gebyrer, der afholdes af Fonden i løbet af året
Forvaltningshonorar
1.00%
Operationelle gebyrer *
0.25%
Sum løbende gebyrer
1.25%
* Operationelle gebyrer er knyttet til drift av Fonden, herunder dog
ikke begrænset til, gebyrer til Fondens administrator, trustee,
revisor, juridiske rådgivere og styre. I tillæg dækkes bestemte
trading-relaterede gebyrer af Fonden.
Gebyrer, der afholdes af Fonden under særlige omstændigheder
Resultatbetinget
20.00% af merafkastet relativt til Index
gebyr
afregnes, hvis en andelsejer sælger sin
investering, eller hvis Fonden lukkes.
** Vær opmærksom på, at der kan opkræves resultathonorar, hvis
Fonden har haft en negativ udvikling, forudsat at den indre værdi
pr. aktie ved udtrædelse overstiger den oprindelige
udstedelseskurs justeret efter indeksets præstation for den
relevante periode, dvs. Fonden har klaret sig bedre end indekset
i den periode, der er blevet investeret.

Satsen, som betegner løbende gebyrer, er baseret på
faktiske tal fra forrige kalenderår for Class A USD. Faktiske
løbende gebyrer kan variere fra år til år og mellem Fondens
aktieklasser. Satsen inkluderer ikke; (i) det resultatbetingede honorar og (ii) transaktionsgebyrer knyttet til
Fondens egne investeringer.
Gebyrerne reducerer den potentielle vækst af Fonden. Mere
information om gebyrer findes under overskriften "Fees and
Expenses" i Prospektet og Supplementet.
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Praktiske Oplysninger
•

Fondens trustee er The Bank of New York Mellon SA/NV,
Dublin Branch.

•

Yderligere information om Fonden, inklusive Prospekt,
Supplement, års- og halvårsrapporter, kan indhentes hos
Fondens administrator; BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company. Disse dokumenter er gratis
tilgængelige på engelsk.

•

Management Selskabets aflønningspolitik er tilgængelig på
www.sector.no eller ved anmodning til selskabet.

•

Aktiekurser publiceres
www.morningstar.no

•
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•

Class A USD er valgt som repræsentativ aktieklasse for A
EUR og A SEK. Class A NOK, Class B (USD, EUR, NOK og
SEK), Class E (EUR, NOK, SEK og USD), Class X (EUR og
USD) og Class Y (EUR, GBP og USD) er også tilgængelig.
Yderligere information om aktieklasserne oplyses i Fondens
Supplement.

•

Selskabet er autoriseret i Irland, er reguleret af den irske
Centralbank og er struktureret som en paraplyfond med
adskilt ansvar mellem underfondene. Dette indebærer, at
Fondens aktiver i henhold til irsk lovgivning er segregeret og
holdes adskilt fra aktiverne tilhørende andre underfonde i
Selskabet. Din investering i Fonden vil således ikke være
omfattet af et krav mod en anden underfond af Selskabet.

personlige skatteforhold ved en investering i Fonden.
Management Selskabet kan kun holdes ansvarlig for oplysninger i dette dokument, som er vildledende, fejlagtige eller som ikke
er i overensstemmelse med de relevante dele i Selskapbets Prospekt og Fondens Supplement.
Management selskab og Forvalter har begge autorisation i Norge og er reguleret af det norske Finanstilsyn.
Den centrale investorinformation er opdateret pr 17. juni 2022.
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