
Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik
at du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Öhman Global A
ISIN: SE0000533945
Dette fondet forvaltes av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisasjonsnummer 556050-3020. Öhman Fonder er en del av
Öhmangruppen.

Mål og investeringsprofil
Öhman Global er et aksjefond med målsetning om å overtreffe
utviklingen på de globale aksjemarkedene.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i et
konsentrert antall globale selskaper. Fondet investerer vanligvis i
70–90 selskaper fordelt på ulike land og bransjer. De innehav i
fondet som er komponenter av indeks, har ikke samme vekt som
selskapene i fondets indeks.

Fondet investerer i selskaper som tar en ledende rolle i arbeidet 
for bærekraft og som har produkter og tjenester som bidrar til å 
løse de globale bærekraftsutfordringene. For fondets 
bærekraftprofil, se fondets informasjonsbrosjyre.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer, og derivater kan brukes
som et komplement. Derivatinstrumenter brukes for å nå
investeringsmålene og forenkle forvaltningen av fondet.

Denne andelsklassen gir ikke noe utbytte, alle inntekter
reinvesteres.

Kjøp og salg av fondsandeler kan vanligvis skje alle bankdager via
våre svenske forhandlere.

Anbefaling: Dette fondet kan være upassende for investorer som
planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil
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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 er plassert risikokategori 5, som betyr middels høy for
både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 innebærer ikke
at fondet er uten risiko. Fondet kan med tiden flyttes både til
høyre og til venstre på skalaen. Årsaken til det er at indikatoren
bygger på historiske data som ikke er en garanti for fremtidig
risiko/avkastning.
Indikatoren gjenspeiler de viktigste risikoene i fondet, som
beskrives i fondets informasjonsbrosjyre. Indikatoren beskriver
likevel ikke alltid følgende:

Motpartsrisiko – risikoen knyttet til at en motpart innstiller sine
betalinger eller ikke overholder sine forpliktelser på andre måter,
for eksempel dersom fondet har mottatt sikkerheter for å besitte
derivater eller for utlåning av verdipapirer.
Operativ risiko – risikoen for tap på grunn av ikke formålstjenlige
eller mislykkede prosesser, menneskelige feil, feilaktige systemer
eller eksterne hendelser.
Informasjonsrisiko – risikoen for at fondet har en høyere risiko
enn det som indikeres av fem års historisk statistikk for risiko- og
avkastningsprofilen (SRRI).
Giring – fondet kan bruke derivater som ledd i sin
investeringstrategi med det formål å skape giring / for å øke
avkastning. Under ellers like forhold kan økt giring øke fondets
eksponering mot motpartsrisiko, likviditetsrisiko og andre
risikofaktorer som ikke nødvendigvis inngår i risikoindikatoren i
sin helhet.

*Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form
and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is
intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and
may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance
analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an “as is” basis and the user of this information assumes the
entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling,
computing or or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties (including, without
limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a
particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any
liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other
damages. (www.msci.com)
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Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyr ved tegning Ingen
Gebyr ved innløsning Ingen

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales
Kostnader som årlig belastes fondet

Årlige kostnader 1,29 %

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle forhold

Resultatavhengig godtgjørelse Ingen

Med tegnings-/innløsningsgebyr menes maksimalt gebyr. Informasjon om gjeldende gebyr kan du få fra distributøren din.
Årlige kostnader er basert på utgiftene siste år, dvs. kalenderåret 2021. Gebyret kan variere fra år til år.
Gebyrene dekker betaling av fondets driftskostnader, inklusive markedsføring, analyse og distribusjon, og reduserer fondets avkastning.
Du finner mer informasjon om fondet i den fullstendige informasjonsbrosjyren for fondet, som kan bestilles gratis via kundeservice eller
lastes ned på nettsiden vår.

Historisk avkastning
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Fondets resultat (avkastning) beregnes etter fradrag av
årsgebyret. Det tas ikke hensyn til eventuelle innskudds- og
uttaksgebyrer.
Verdien for samtlige år beregnes i svenske kroner. Legg merke
til at fondets historiske avkastning ikke er noen garanti for
fremtidig avkastning. Fondsandeler kan både øke og minske i
verdi, og det er ikke sikkert du får tilbake all den investerte
kapitalen. Fondet startet i 1998.

Praktiske opplysninger

Du finner mer informasjon om fondet i prospektet, vedtektene
(tilgjengelige på svensk) og i årsrapporten og halvårsrapportene
(tilgjengelige på svensk). Disse kan lastes ned på nettsiden vår,
www.ohman.se/fonder, eller bestilles via kundeservice, begge
deler gratis.

Informasjon om fondsselskapet godtgjørelsespolitikk finns på 
www.ohman.se. En gratis papirkopi av informasjon kan også fås 
ved henvendelse till oss.
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med
hovedkontor i Stockholm.

Nettside: www.ohman.se/fonder
Telefonnummer til kundeservice: +46 8 407 59 20 (hverdager
mellom 09.00 og 17.00)
Andelsverdien beregnes normalt hver bankdag og publiseres på
nettsiden vår.
Skatt: Den gjeldende skattelovgivningen i landet der fondet er
godkjent, kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.
Öhman Fonder kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette
dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i
forhold til relevante opplysninger i prospektet.

Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Öhman Fonder er registrert i Sverige og under tilsyn av
Finansinspektionen.
 
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert per 2022-02-15.
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