
Fondet investerer globalt i aksjer i børsnoterte selskaper 
i næringer som teknologi, industrivarer, telekommuni-
kasjon, internett, media, legemidler, bioteknologi, og 
medisinsk teknologi. 

Vektleggingen på investeringer i USA.

Fokuset er på den enkelte investering i fondet og mu-
lighetene fremover. Fondet investerer i selskaper hvor 
fondsforvaltere kan ha en kvalifisert mening om sel-
skapets fremtid og hvor verdsettelsen er attraktiv nok. 
Aksjer er valgt basert på fondsforvalteres egne vurde-
ringer av fondet, noe som betyr at avvik fra markedet 
kan være både større og mindre over tid. Målet er å 
gi god avkastning på lang sikt, tar hensyn til fondets 
risikonivå.

Fondet betaler normalt ikke utbytte, og alle inntekter 
reinvesteres i fondet.

Dette dokumentet gjelder for andelsklassen som handles 
i svenske kroner (SEK).

Referanseindeks: MSCI World Tech 10/40.

Anbefaling: Dette fondet kan ikke være egnet for in-
vestorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Du kan normalt tegne og innløse andeler i fondet alle 
virkedager i Sverige.

ISIN: SE0000740672 Fondet er forvaltet av Lannebo Fonder AB,
Andelsklasse: SEK et datterselskap av Lannebo & Partners AB 

Indikatoren: Ovennevnte risikoskala viser forholdet 
mellom risiko og potensielle avkastning på en investe-
ring i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets 
verdi har endret seg de siste fem årene.

Fondets plassering: Dette fondet tilhører kategori 5, 
noe som betyr middels risiko for både oppturer og ned-
turer i aksjeverdi. Kategori 1 betyr ikke at fondet er 
trygt. Fondet kan over tid flytte både venstre og høyre 
av skalaen. Dette er fordi indikatoren er basert på his-
toriske data som ikke er en garanti for fremtidig risiko 
/ avkastning. 
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Nøkkelinformasjon for investorer – Lannebo Vision - Aksjefond
Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om det svenske verdipapirfondet (UCITS) Lannebo Vi-
sion. 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 dokumentet nøye, så du kan 
ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

INVESTERINGSMANDAT OG MÅL

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

Aksjemarkedene og bransjer hvor fondet investerer i 
er generelt preget av høy risiko, men også mulighet for 
høy avkastning. Fordi en stor andel av investeringer i 
andre valutaer enn svenske kroner utsatte fondet er å 
valutarisiko som kan både redusere og øke avkastning-
en i tillegg til endringer i prisen på aksjene som fondet 
investeres i. Indikatoren reflekterer de store risikoene 
i fondet.



Engangsgebyrer ved tegning og innløsning
Tegningsgebyr
Innløsningsgebyr

ingen
2,0% for besittelse <30 dager

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegnings-
beløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.
Kostnader som årlig som belastes fondet
Løpende kostna-
der

1,61%

Kostnader som kan belastes fondet under spe-
sielle forhold
Resultatavhengig 
godtgjørelse

ingen

Informasjon om dagens avgift kan du få hos din for-
handler.

Løpende kostnader vise hvor mye du betalte for ledel-
se, administrasjon, markedsføring og andre utgifter i 
fondet. Den løpende kostnaden er ikke inkludert vari-
able kostnader for verdipapirhandel (kurtasje). Avgif-
ten dekker kalenderåret 2016. Det kan variere noe fra 
år til år.

Gebyrene dekker fondets kostnader, inkludert mar-
kedsføring og distribusjon. Disse reduserer fondets 
potensielle avkastning.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lannebo Vision -4,5 -39,4 44,8 3,9 -0,9 9,7 28,3 40,2 29,9 10,7
MSCI World IT 3,7 -28,0 32,8 9,6 -0,9 6,4 29,5 39,7 14,0 20,2
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Fondets resultater (avkastning) er beregnet netto år-
lige avgifter. Hensynet er ikke gjort for alle innskudd 
og uttak avgifter. Verdien for alle årene er beregnet i 
svenske kroner og med utbytte reinvestert i fondet.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks. Fon-
det har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige 
avkastning. Fondet ble etablert i 2000.

Ytterligere informasjon om Lannebo Vision  indikerer 
fondets prospekt, fondregler, års- og halvårsrapport. 
Dokumentene er tilgjengelige på svensk og engelsk, 
gratis på våre nettsider. En papirkopi av dokumentene 
sendes gratis til alle som ønsker å få noen av dem. Ta 
kontakt med vår kundeservice. 

Webside: www.lannebofonder.se
Telefon: +46 8 5622 5200
Depotbank: Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(publ)

Lønnspolitikk: Informasjon om fondsselskapet lønns-
politikk er tilgjengelig på fondets hjemmeside. En pa-
pirkopi av informasjon kan også fås ved henvendelse 
gratis.

Fondets NAV: Net Asset Value beregnes daglig og 
lagt ut på våre nettsider, i ledende aviser og på tekst-
TV.

Skatt: Skattereglene gjelder i fondets godkjenning 
stater kan ha en innvirkning på din personlige skatt 
situasjon. Kontakt din rådgiver om skattespørsmål.

For informasjon om minimum investeringsbeløp og de 
månedlige besparelser sitert: www.lannebofonder.se.

Lannebo Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for 
opplysninger i dette dokumentet som er villedende, 
unøyaktige eller inkonsistente i forhold til relevante 
opplysninger i prospektet. 

Tilsyn
Dette fondet er registrert i Sverige og regulert av Fi-
nansinspektionen i Sverige.

Publisert
Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 27 fe-
bruar 2017.

KOSTNADER

HISTORISK AVKASTNING

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Lannebo Fonder AB, Box 7854, SE-103 99 Stockholm, Sverige, telefonsentral +46 8 5622 5200, 
Telefon kundeservice +46 8 5622 5222

Nettsider: www.lannebofonder.se, e-mail: info@lannebofonder.se.


