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Dette faktabladet er utarbeidet for investorer og inneholder nøkkelinformasjon om fondet. Faktabladet er ikke reklamemateriell. 
Det er lovpålagt informasjon som skal hjelpe deg å forstå hva det medfører at man investerer i fondet, og risikoene som følger med 
det. Du anbefales å lese det, slik at du kan treffe en informert avgjørelse om investeringen. 

Fond: Pensum Global Energy («fondet»)  
Andelsklasse: F («andelsklassen») 

Fondsselskap: FCG Fonder AB («Fondsselskapet») 
ISIN: SE0018690455 

MÅL OG INVESTERINGSSTRATEGI

Investeringsstrategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond med 
et globalt investeringsmandat. Fondets investeringer er rettet 
mot børsnoterte selskaper i den globale energisektoren, f.eks. 
tradisjonelle energikilder som petroleum og naturgass, og alle 
former for fornybare energikilder, for eksempel vann, vind og 
solkraft. 

Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, fonds-
andeler (inkludert børsnoterte fond), derivatinstrumenter, penge-
markedsinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner. Fon-
det kan også inkludere nødvendige likvide midler på fondets reg-
ning.  

Minst 90 prosent av fondet må bestå av investeringer i børsno-
terte selskaper i den globale energisektoren, noe som inkluderer 
investeringer i tradisjonell så vel som fornybar energi. Selskap-
ene kan finnes i forskjellige deler av verdikjeden i energisektoren, 
for eksempel produksjon, distribusjon, energiledelse, infrastruk-
tur og energieffektivitet. 

Fondet har ingen geografiske investeringsbegrensninger, men 
kan i sin helhet anses som et globalt fond. Fordi fondet har et 
globalt mandat, kan det investere i aktiva med eksponering mot 

ulike valutaer, noe som betyr at valutarisiko er en naturlig del av 
fondets samlede risiko. Fondet har likevel anledning til helt eller 
delvis å bruke derivatinstrumenter med det formål å begrense 
valutarisikoen. 

Målsetting: Fondets formål er over tid å generere en avkastning 
som overstiger en sammensatt indeks bestående av 70 % MSCI 
World Energy (USD omregnet til NOK) og 30 % MSCI Global Alter-
native Energy (USD omregnet til kr).  

Andelsklassen gir ikke utbytte. I stedet vil all inntjening bli rein-
vestert. 

Tegning og innløsning av andeler kan normalt finne sted på alle 
bankdager. 

Referanseindeks: Fondets referanseindeks er 70 % MSCI World 
Energy (USD omregnet til NOK) og 30 % MSCI Global Alternative 
Energy (USD omregnet til NOK). Ettersom fondet forvaltes aktivt, 
vil avkastningen avvike fra denne indeksen over tid. 

Anbefaling: En investering i fondet skal forventes å være forbun-
det med høy risiko, og fondet egner seg kanskje ikke til investorer 
som planlegger å ta ut pengene sine før det er gått fem år.

RISIKO-/AVKASTNINGSPROFIL

Lavere risiko Høyere risiko 
        
Lavere teoretisk avkastning Høyere teoretisk avkastning 
        

1 2 3 4 5 6 7 

Om indikatoren: Risiko- og avkastningsindikatoren viser sam-
menhengen mellom risiko og teoretisk avkastning ved en inves-
tering i fondet. Fondets risikokategori er basert på simulerte 
og/eller historiske porteføljedata og beskriver kursbevegelsene 
til fondets aktiva de siste fem årene. Når tilstrekkelige historiske 
data ikke er tilgjengelige, baseres risikokategorien på simulerte 
data. Siden risikokategorien er basert på historiske og/eller si-
mulerte data, kan risikokategorien være et upålitelig mål på fon-
dets fremtidige risiko-/avkastningsprofil. Kategori 1 betyr ikke at 
fondet er risikofritt, og avstanden mellom kategori 1 og 2 kan 
være ulik avstanden mellom 5 og 6. Kategori 1-2 betyr at fondet 
tidligere ikke har variert vesentlig i verdi. Kategori 3-5 betyr mo-
derat variasjon, og 6-7 betyr stor variasjon. 

Dette fondet tilhører kategori 6, noe som betyr høy risiko for øk-
ning eller fall i andelsverdien. Den angitte risikokategorien utgjør 
ikke en garanti og kan senere bli endret. 

Fondet investerer i stor grad i aksjer og er derfor hovedsakelig 
utsatt for markedsrisiko og kreditt-/motpartsrisiko. Markedsrisi-
koen fører til økt risiko i fondet, men også til større sjanse for 
avkastning. Kreditt-/motpartsrisikoen består blant annet i at fon-
dets motparter stanser betalingene sine. Indikatoren gjenspeiler 
hovedsakelig økning eller fall i verdien av de finansinstrumentene 
fondet har investert i.  

Risikoer som ikke fullt ut gjenspeiles av indikatoren 

Likviditetsrisiko: Risikoen for at fondet ikke kan selge, innløse el-
ler stenge en posisjon innen rimelig tid, og at prisen kan være 
lavere eller høyere enn forventet, som en følge av den rådende 
likviditetssituasjonen i det underliggende markedet. 

Kredittrisiko: Når fondet investerer direkte eller indirekte i ren-
tebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner, er det en ri-
siko for at utstederen av instrumentet ikke betaler renten eller 
tilbakebetaler et nominelt beløp ved forfall. Dette betyr at instru-
mentet kan tape deler av eller hele verdien sin. 

Motpartsrisiko: Risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine 
forpliktelser overfor fondet, dvs ikke betaler et avtalt beløp eller 
ikke leverer verdipapirer som avtalt. 

Mer informasjon om risiko finnes i informasjonsbrosjyren.  
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GEBYRER/HONORARER 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter en investering 

Innskuddsgebyr Ingen 
Uttaksgebyr Ingen 
Det ovenstående er det som maksimalt kan tas ut av pengene 
dine før de blir investert / beholdningen utbetales. 

Gebyrer som er trukket fra fondet i løpet av året 

Årlig honorar 0,75 % 
Honorarer som er trukket fra fondet under spesielle omsten-
digheter 
Resultatbasert honorar 0,0 %* 
* Resultatbasert honorar er 20 % av den delen av andelsklas-
sens avkastning som overstiger fondets terskelverdi, definert 
som 70 % MSCI World Energy (USD omregnet til NOK) og 30 % 
MSCI Global Alternative Energy (USD omregnet til kr). Honoraret 
kan bare belastes når andelsklassen overskrider terskelverdien 
sin og sitt høyeste historiske nivå (såkalt high watermark). Hono-
raret beregnes samlet etter fradrag av det faste honoraret og 
debiteres månedlig hvis aktuelt. Se informasjonsbrosjyre for 
regneeksempel. 

Årlig honorar inkluderer alle kostnader i fondet inkl. forvaltnings-
honoraret – men ikke transaksjonskostnader på verdipapirtrans-
aksjoner, rentekostnader, transaksjonsrelaterte skattekostnader 
og eventuelt resultatbasert honorar. 

Årshonoraret er basert på foregående års honoraruttak fra fon-
det. Fordi andelsklassen startet 2022, er oppgitt årshonorar et 
estimat. Årshonoraret belastes til andelskurs og kan variere fra 
år til år. Honoraret vil redusere fondets potensielle avkastning.  

Honorarer for forvaltningen av fondene og forvaltningsselskap-
ene hvis fondsandeler fondets midler kan investeres i, kommer i 
tillegg og påvirker dermed årshonoraret. Investeringer kan bare 
foregå i fond og forvaltningsselskaper som har maksimalt 2 pro-
sent i fast forvaltningshonorar, og 20 prosent i resultatbasert ho-
norar. 

Du kan få mer informasjon om fondets honorarer fra forhandle-
ren din, i informasjonsbrosjyren og i fondets årsberetning. 

HISTORISK AVKASTNING 

Andelsklassen startet 2022, og det finnes derfor ennå ingen opplysninger om tidligere resultater. Når andelsklassen har vært virk-
somt i ett år, vil tidligere resultater vises i form av et søylediagram.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som plasseres i fondet, kan både øke og falle i verdi, og 
det er ikke sikkert at du får tilbake all kapitalen du har investert. 

PRAKTISK INFORMASJON 

Du finner mer informasjon om fondet i informasjonsbrosjyren, fondsreglene, årsberetningen og siste halvårsberetning. Disse er til-
gjengelige på svensk og kan lastes ned gratis på www.fcgfonder.se. Annen informasjon, for eksempel håndtering av interessekonflik-
ter, fondsselskapets vederlagspolicy og informasjon om eierutøvelse, er tilgjengelig på www.fcgfonder.se. I tillegg kan man få en 
papirkopi av opplysningene på forespørsel. 

Fondets andelsverdi, tegning og andelsklasser: Andelsverdien publiseres på fondsselskapets hjemmeside. I andelsklassen er minste 
første tegningsbeløp NOK 10 000 000. Det er ikke definert et minste etterfølgende tegningsbeløp. Flere andelsklasser er tilgjengelige 
for dette fondet. Se fondets informasjonsbrosjyre for mer informasjon. 

Ansvar: Fondsselskapet kan bare holdes ansvarlig hvis en erklæring i dette dokumentet er villedende, uriktig eller uforenlig med 
relevante deler av fondets informasjonsbrosjyre. 

Skatt: Skattelovgivningen som brukes i fondets autorisasjonsland, kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon. For mer infor-
masjon bør du rådføre deg med en skatterådgiver. 

Depotmottaker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) med svensk organisasjonsnummer 502032-9081 
Hjemmeside og telefonnummer: www.fcgfonder.se, +46 (0)8 410 75 910 

Autorisasjon: Dette fondet er autorisert i Sverige, og det er svenske Finansinspektionen som fører tilsyn med det. 
Publisering: Denne nøkkelinformasjonen for investorer gjelder per 24 november 2022. 
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