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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific
ISIN: NO0010759897
Fondet forvaltes av Equinor Asset Management ASA (org.nr 981 363 876), et datterselskap av Equinor ASA.

Målsetting og investeringsstrategi
Målsetting
Equinor Aksjer Pacific er et aktivt forvaltet fond med mål om
å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til
referanseindeks.
Investeringsstrategi
Midlene investeres i et bredt utvalg av selskapene notert på
børsene til asiatiske stilllehavsland, med spredning mellom
selskaper, bransjer og land. Investeringsbeslutningene er
modellbaserte eller kvantitative, basert på nøkkeltall for de
ulike selskapene. Strategien tar sikte på å skape
meravkastning ved å utnytte kjennetegn ved selskaper i
markedene. Kjennetegnene som vektlegges er lav
verdsettelse (verdi) og sannsynligheten for at kursutviklingen
antas å følge samme retning over en viss tid (momentum).
Fondet har mulighet for å anvende derivater hvor formålet vil
være reduksjon av risiko.

Referanseindeks
Referanseindeksen er MSCI Pacific
Utbytte
Mottatt utbytte reinvesteres automatisk i fondet og utgjør
dermed en del av andelsverdien for investor.
Investeringsperiode
Equinor Aksjer Pacific passer for investorer med mer enn
fem års investeringshorisont.
Tegning og innløsning
Tegning og innløsning av andeler kan gjennomføres alle
norske bankdager med unntak av nyttårsaften. Melding om
tegning eller innløsning må være forvaltningsselskapet i
hende før kl 13.00. Minste tegningsbeløp ved første gangs
tegning er 5.000.000 kroner.
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Risikoskalaen er en indikasjon på hvor mye fondet forventes
å svinge i verdi. Risikonivå 1 innebærer ikke at investeringen
er risikofri. Historisk volatilitet er målt ved standardavviket til
ukentlig avkastning de siste 5 år, referanseindeksens
avakstning benyttes før fondets lanseringsdato. Historisk
volatitlitet plasserer fondet i kategori 6, hvilket betyr høy
risiko for kurssvingninger. Fondet investerer i aksjer, som
generelt kjennetegnes av høy risiko.
De historiske avkastningstall som er brukt til å beregne risiko
er ikke nødvengivis en sikker indikator på fremtidig
risikoprofil. Risikokategorien til fondet kan endres i fremtiden.
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Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor ett år. Den
enkelte andelseiers tap eller gevinst vil dermed avhenge av
eksakte tidspunkt for tegning og innløsning av andeler.
Uvanlige markedsforhold eller uforutsette hendelser kan
medføre større kurssvingninger enn risikonivået indikerer.
Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av
markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer,
konjunkturer eller bransje- og selskapsspesifikke forhold
(markedsrisiko).
I tillegg er det risiko for at låntaker eller bank ikke oppfyller
sine forpliktelser (kredittrisiko). Det er også risiko for at
fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til
gjeldende markedspris (likviditetsrisiko). Tap kan også
oppstå som følge av svikt i interne prosesser, menneskelige
feil eller systemfeil (operasjonell risiko). Equinor Asset
Management ASA har utarbeidet interne rutiner for å
redusere risikoen for operasjonelle feil.
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Kostnader
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning
Gebyr ved tegning

1.00%

Gebyr ved innløsning

1.00%

Dette er maksimale gebyrer som kan trekkes før
tegningsbeløpet investeres og innløsningsbeløpet
utbetales
Kostnader som årlig belastes fondet
Løpende
forvaltningsgodtgjørelse

0.20%

Kostnader som kan belastes fondet under spesielle
forhold
Resultatavhengig
godtgjørelse

Normalt belastes ingen gebyrer ved tegning og innløsning,
satsene er maksimalsatser som kan benyttes. Tegnings- og
innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer
reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter)
for å handle i de aktuelle markedene.
Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets
kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og
distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes
ikke av forvaltningshonoraret. Kostnadene reduserer
potensialet for verdiøkning på investeringen.
For mer informasjon om kostnader, se avsnitt 13. Kostnader i
fondets prospekt.

Ingen

Historisk avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av
markedstuviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon
Depotbank

JPMorgan Europe Limited, Oslo Branch

Ytterligere Opplysninger

Ytterligere opplysninger om fondet finnes på våre nettsider www.equinorfondene.no. Her finnes
også siste offentlige netto andelsverdi, fondets prospekt, års- og halvårsrapport. Dette kan du få
tilsendt kostnadsfritt ved å henvende deg på e-post til kapasa@equinor.com. Dokumentene er
tilgjengelige på norsk.

Skatt

Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din personlige skattemessige stilling.
Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt, avsnitt 12. Skatteregler og utbytte.

Ansvar

Equinor Asset Management ASA kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet
som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante opplysninger i prospektet.

Fondet og Equinor Asset Management ASA er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet.
Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 28 februar 2019.
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