Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.

Alfred Berg Obligasjon
NO0010089410
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, org.nr. 956241308, ett företag i BNP Paribas Group.

Mål och placeringsinriktning
Mål: Fondens mål är att generera bästa möjliga avkastning
över jämförelseindexet genom investeringar i norska
värdepapper.
Placeringsinriktning: Fonden investerar i obligationer och
penningmarknadsinstrument som är utställda eller
garanterade av stat, kommuner, landsting, finansinstitutioner
eller andra kreditvärdiga verksamheter på den norska
marknaden. Durationsintervallet för fonden justeras utifrån
förväntningarna på den framtida ränteutvecklingen, men ska
hålla sig inom 2 till 4 år. Fonden kan investera i efterställda
lån, som dock högst får uppgå till 20 procent av portföljens
totalvärde. Fonden har en måttlig kreditrisk och är väl
diversifierad. Fonden är en UCITS-fond, med möjlighet att
investera i derivat.

statsobligationsindex, 3 år.
Utdelning: Skattepliktigt resultat, bestående av
nettorealisationsvinster och ränteintäkter, efter att fondens
kostnader dragits av, delas ut till andelsägarna den 31
december. Utdelningen sker i form av återinvestering i nya
andelar eller utbetalning, om så överenskommits.
Insättning/uttag: Insättning och uttag sker alla norska
bankdagar. Minsta insättningsbelopp är 300 NOK och för
sparavtal är minsta insättningsbelopp 1 000 NOK. Sparavtal
finns tillgängliga på www.alfredberg.no.
Målgrupp: Fonden lämpar sig inte för investerare som har en
mycket kortsiktig investeringshorisont.

Jämförelseindex: Fondens jämförelseindex är Oslobörsens
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Indikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning
för investeringar som görs i fonden.
Fondens placering på indikatorn baseras på hur fondens värde
har förändrats de senaste fem åren. Om fonden funnits kortare
tid än fem år inkluderar riskindikatorn utvecklingen för
fondens referensportfölj för den resterande tiden. Fondens
placering på skalan är inte fast utan kan förändras över tid.
Historiska data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av
fondens framtida riskprofil.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Fondens historiska upp- och nedgångar placerar fonden i
kategori 2. Stora historiska svängningar betyder hög risk och
en placering till höger på riskskalan. Små fluktuationer betyder
lägre risk och en placering till vänster på riskskalan.
Indikatorn tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till följande
risker:
Ränterisk: dvs. risken för förändringar i den allmänna
räntenivån.
Kreditrisk: dvs. risken för att en emittent inte ska kunna
uppfylla sina betalningsskyldigheter (konkursrisk).
Motpartsrisk: dvs. risken för att en avtalsmotpart inte ska
uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.
Derivatrisk: När fonden investerar i derivat görs detta för att
säkerställa eller öka exponeringen av en position. När
exponeringen ökas kan även fondens risk öka.
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Avgifter
Inga avgifter tas ut vid köp och försäljning av andelar i fonden.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

0,00 %

Uttagsavgift

0,00 %

I den årliga avgiften ingår fast förvaltningsavgift samt eventuella
extraordinära kostnader som fonden kan påföras (med undantag
för transaktionsrelaterade kostnader). Den årliga avgiften baseras
på föregående kalenderårs utgifter och procentsatsen kan ändras
från år till år. Läs mer om fondens avgifter i avsnittet
”Forvaltningsgodtgjørelse/Kostnader” i stadgarna, som finns på
www.alfredberg.no.

Avgifter som tagits ur fonden under året
Löpande kostnader

0,60 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter

Den årliga avgiften täcker förvaltningsbolagets utgifter i samband
med förvaltning och marknadsföring av fonden samt distribution.

Prestationsbaserad avgift

Alla kostnader reducerar den potentiella avkastningen på
investeringen.

Tidigare resultat
AB Obligasjon
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Stapeldiagrammet visar fondens årliga avkastning exklusive
alla årliga löpande kostnader, enligt beskrivningen ovan.
Avkastningen beräknas i fondens, eller eventuellt
andelsklassens, denomineringsvaluta. Kupongutdelningar och
utbetalda utdelningar är inkluderade i avkastningen.
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Fonden startade den 20. september 1990.

Jämförelseindex
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Fondens framtida avkastning är bland annat beroende av
marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens
risknivå samt fondens förvaltningsavgift och andra kostnader
som fonden belastas med. Avkastningen kan bli negativ till
följd av kursnedgångar.
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Indikatorn tar inte heller tillräcklig höjd för devalveringar,
politiska åtgärder eller plötsliga svängningar på marknaden.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
(org.nr. 992 854 529)

publiceras på vår webbplats www.alfredberg.no, i utvalda
dagstidningar, på Oslobörsen och Morningstar.

Revisor: Ernst & Young

Alfred Berg Kapitalforvaltning kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

Ytterligare information: Mer information om fondbolaget,
fullständig informationsbroschyr, allmänna villkor, halvårs- och
årsrapporter för Alfred Berg Kapitalforvaltning finns tillgängliga
på www.alfredberg.no. Informationen finns endast tillgänglig på
norska. Tryckta exemplar kan rekvireras kostnadsfritt.

Den norska skattelagstiftningen kan påverka din skattesituation.
Kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och

Fonden är registrerad i Norge och reglerat av Financial Services Authority. Denne basfakta för investerare er oppdatert per 27.03.2017.
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