ORBIS SICAV GLOBAL EQUITY FUND, ANDELSKLASSEN INVESTOR (ISINKOD: LU0334985271)
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta är en fond som tillhör Orbis SICAV, ett fondbolag från Luxemburg som följer UCITS-bestämmelserna för fondbolag och som förvaltas av
Orbis Investment Management (Luxembourg) S.A., som är en del av Orbis-koncernen.
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål

Övrig information

• Sträva efter en högre avkastning än genomsnittet för världens aktiemarknader,
utan större risk för förlust.
Placeringsinriktning

• Investeringar i andelsklassen (”klassen”) för investerare är avsedd för placerare som
söker en portfölj som är fullt investerad i, och exponeras mot globala aktier vid alla
tidpunkter och som därför godtar exponering mot rörelser på världens
aktiemarknader.
• All fastställd utdelning kommer automatiskt att återinvesteras såvida det inte anges
att den ska betalas ut kontant.

• Strävar efter att vara fullt investerad i utvalda globala aktier.
• Aktier väljs med hjälp av omfattande egna investeringsmetoder.

• Fondens referensvaluta är euro. Klassens enhetsvaluta är euro.

• Förvaltas aktivt där aktieinnehavet oftast skiljer sig betydligt åt från fondens
jämförelsenorm – FTSE World Index, inklusive intäkter och före avdrag för
källskatt (”FTSE World Index”).
• Valutaexponeringen förvaltas i förhållande till FTSE World Index och kan på ett
betydande sätt påverka avkastningen.
• Det finns inga branschrelaterade, regionala eller andra marknadsrelaterade
placeringsobjekt.

• Klassens lägsta nyinvestering är 50 000 US-dollar. Lägsta efterföljande teckningsoch inlösenbelopp är 1 000 US-dollar.
• Intäkterna från teckning och inlösen kan lösas in i någon av följande åtta valutor: AUD,
CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD eller ZAR.
• Klassen handlas varje vecka på torsdagar.
• Denna klass kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
fem år.
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• Skalan delar in hela spektrumet av tillgångsslag i kategorier, inklusive
penningmarknadsfonder, statsobligationer och aktiefonder.
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• Klassens årliga volatilitet, mätt som standardavvikelsen för veckokursförändringar
över 5 år, är 15,3%, vilket placerar den i kategori 6 på risk-/avkastningsindikatorns
skala, som går från 15% till 25%.
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• Som en jämförelse är FTSE World Index volatilitet under samma tidsperiod,
genom att använda samma beräkningsmetod, 13,4 procent.

• Volatilitetsdata och data om kreditutnyttjande är per den 31 december 2018.

• Historiska data, som till exempel de som används vid beräkning av denna
indikator, är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på klassens framtida
riskprofil.

• Klassens största kreditutnyttjande ägde rum mellan maj 2007 och februari 2009. Som
en jämförelse ägde det största kreditutnyttjandet av FTSE World Index rum mellan
maj 2007 och februari 2009.

• Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

• En risk som associeras med investering i fonden härrör från fondens underliggande
aktievärden. Aktievärden kan variera beroende på vilka åtgärder ett enskilt företag
vidtar eller allmänna marknadsrelaterade och/eller ekonomiska förhållanden.

• Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med tiden.
• Investering i aktier kan ge en högre avkastning än investering i kortsiktiga och
långsiktiga skuldebrev. Riskerna, inklusive risken för förlust, i samband med
investeringar i sådana aktier kan emellertid vara högre.
• Denna indikator är inte ett mått på långsiktig kapitalförlust, det primära riskmåttet
Orbis använder när de förvaltar fonden. Istället är volatiliteten ett mått på
investerarens historiska variation ifråga om avkastning.

• Fonden erbjuder varken kapitalgaranti eller skydd.
• Tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat.
• För mer information om risk, se avsnittet ”Riskfaktorer” i fondens prospekt.

• Som ett mått på risken för långsiktig kapitalförlust, visar tabellen ovan de tre
största icke-överlappande kreditutnyttjandena i klassen och FTSE World Index och
dithörande procent som har återhämtats eller har månader till återhämtning.
Kreditutnyttjande är ett mått på klassens och FTSE World Index topp till botten
och baseras på månadskurser sedan klassens start.
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AVGIFTER FÖR DENNA KLASS
Avgifterna avser klassens driftskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Alla avgifter i det här avsnittet uttrycks som en procentsats av klassens
nettotillgångar för året som slutade den 31 december 2018. Avgifterna betalas från klassens tillgångar. De debiteras inte investerarna direkt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

0,00 %

Inlösenavgift

0,00 %

• Den totala förvaltningsavgiften är 1,5 % per år ± upp till 1,0 %. Den totala
förvaltningsavgiften består av en fast förvaltningsavgift på 1,5 procent per år och en
rörlig resultatrelaterad avgift på högst ± 1,0 procent per år som baseras på det
treåriga rullande resultatet för klassens avkastning i förhållande till dess tröskel för
den resultatrelaterade avgiften, FTSE World Index.

Det finns inga tecknings- eller inlösenavgifter. För att skydda befintliga investerare i
fonden kan dock en avgift på 0,40 procent tas ut av fonden vid betyande teckning, inlösen
eller konvertering av andelar i fonden i omfattande grad.

• Principerna som avgör den totala förvaltningsavgiften är:

Avgifter som debiteras klassen under året
Årlig avgift

1.

Allomfattande. Avgiften är den enda ersättning som betalas till Orbis.

2.

Resultatberoende. Den resultatrelaterade avgiften är direkt relaterad till
överavkastningen som uppnåtts över tröskeln för den resultatrelaterade
avgiften.

3.

Långsiktig. Den resultatrelaterade avgiftens procentsats bygger på en
rullande treårig avkastning för klassen och riktar Orbis uppmärksamhet
mot långsiktig avkastning för fonden.

1,61%

Avgifter som debiteras klassen under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

0,54%

• Årliga avgifter baserat på kostnader för räkenskapsåret som löpte ut den 31
december 2018. Dessa avgifter varierar från ett år till ett annat och omfattar en
årlig förvaltningsavgift på 1,5 procent och andra kostnader som begränsas till 0,20
procent per år men omfattar inte resultatrelaterade avgifter eller portföljens
transaktionskostnader.

• För mer information om resultatrelaterade avgifter, gå till avsnittet ”Avgifter och
kostnader” i fondens prospekt.

Kontakta clientservice@orbis.com eller se fondens prospekt på www.orbis.com för mer information om avgifter.
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• Tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat.
• Avkastningen uttrycks i euro, efter avgifter och resultatrelaterade avgifter, och återinvestering görs av eventuell utdelning.
• Fondens startdatum är den 1 oktober 2004. Klassens startdatum är den 1 januari 2005.
• FTSE World Index är datakälla för FTSE International Limited (”FTSE”) © FTSE 2019. FTSE är ett varumärke som ägs av Londonbörsens företag och används av FTSE under
licens. Alla rättigheter i FTSE-indexet övergår till FTSE och/eller dess licensgivare. Varken FTSE eller dess licensgivare tar på sig något ansvar för eventuella fel eller brister i
FTSE-indexet eller underliggande data. Ingen vidaredistribution av FTSE-data tillåts utan FTSE:s uttryckliga skriftliga medgivande.

PRAKTISK INFORMATION

• Fondens förvaringsinstitut är Citibank Europe plc, Luxemburgfilialen.
• Intjänade intäkter eller kapitalvinster kan vara skattepliktiga beroende på hemvist eller
medborgarskap. Om du är osäker på eventuella gällande skatter bör du antingen söka
professionell rådgivning eller information från lokala organisationer.

• Vare sig fonden eller dess investerare betalar någon inkomst-, reavinst-, fastighets- eller
arvsskatt i Luxemburg vad gäller investeringar i fonden, med undantag för investerare med
hemvist, som är bosatta eller har etablerat sig permanent i Luxemburg samt vissa
investerare som tidigare har haft sin hemvist i Luxemburg.

• Fondförvaltaren, Orbis Investment Management (Luxembourg) S.A., kan endast hållas
ansvarig om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av fondens prospekt.

• Förvaltaren följer en ersättningspolicy som främjar sund och effektiv riskhantering
som är förenlig med förvaltarens och fondens affärsstrategi och värderingar och
investerarnas intressen. Den senaste ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning
av hur ersättningar och förmåner bedöms och identiteten på de personer som
ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns elektroniskt på
www.orbis.com under Resurser, Policyer och formulär och en papperskopia är
tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.

• Fondens prospekt är tillgängligt kostnadsfritt på www.orbis.com. Alternativt kan
du kontakta Orbis Investor Services Team via e-post till clientservice@orbis.com
eller ringa +1 (441) 296 3000. Fondens års- och halvårsrapporter kan även erhållas
kostnadsfritt på begäran.

Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Orbis Investment
Management (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller från och med
januari 2019.
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