Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Origo Quest 1
Andelsklass A
Andelsklass B
Andelsklass C

ISIN: SE 0005 003 134
ISIN: SE 0006 452 959
ISIN: SE 0006 452 967

Fonden förvaltas av Origo Capital AB med organisationsnummer 556851-7832.

Mål och placeringsinriktning
Origo Quest 1 är en aktieinriktad hedgefond lång/kort med fokus
på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag
med utvecklingspotential. Fonden är i juridisk mening en s.k.
specialfond och står under Finansinspektions tillsyn. Fonden har
därmed erhållit en del undantag från de generella
placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. LVF. Se fondbestämmelserna för mer information.
Fonden har ett brett placeringsmandat och tar även selektiva
korta positioner i de aktier och index som förvaltarna anser
övervärderade med syfte att hantera fondens totala risknivå.
Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning samtidigt
som fondens risknivå ska understiga aktiemarknadens. Fonden
har följaktligen inget jämförelseindex. Målet är en årlig
avkastning på 10-15% mätt som ett genomsnitt över 3-5 år, och
att uppnå en stabil och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning
över 3-5 år.

Investeringar sker med en placeringshorisont på minst 3-5 år
baserat på långsiktig fundamental analys och en strategi för
aktivt ägande. Fonden är relativt koncentrerad.
För att hantera fondens risknivå och avkastningsmål, kan fonden
även placera till viss del i derivat, räntebärande instrument,
blanka aktier (sälja kort) och investera i andra
värdepappersfonder. Bruttoexponeringen (långa plus korta
positioner) får maximalt uppgå till 200% och nettoexponeringen
(långa minus korta positioner) får ej överstiga 150% av fondförmögenheten.
Marknadens allmänna utveckling kommer att påverka fondens
avkastning.
Fonden har tre andelsklasser; Andelsklasserna skiljer sig åt när
det gäller utdelning, minimiinvestering och avgiftsstruktur.
Köp och försäljning av fondandelar kan ske varje månad.

Fonden investerar sina medel främst i börsnoterade nordiska
aktier, med tonvikt på små- och medelstora bolag med börsvärde
understigande 1% av svenska börsens totala marknadsvärde.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/ avkastningsprofil

1

2

3

4

5

6

7

Lägre risk

Högre risk

Lägre avkastning

Högre avkastning

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startades
februari 2013. Indikatorn baseras därför på den historik som
finns tillgänglig kompletterat med historik för jämförbara index.
Den här fonden tillhör Kategori 5, vilket betyder hög risk för både
upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att
fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och
till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på

historiska data som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning.
Fonden placerar i företag noterade på
aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men
också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar
framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken
för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte
kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
På aktiemarknaden förekommer kurssvängningar som en följd
av ekonomisk utveckling, särskilda politiska händelser och
förändringar av lagar och regler i de länder där företagen är
verksamma. Fondens placeringar är koncentrerade till en region,
varför det finns en högre risk för svängningar än i en fond som
placerar på flera marknader. Fonden placerar också i utländsk
valuta, varför det finns en risk för kurssvängningar som beror på
valuta-kursförändringar.

1/2

Avgifter
Avgifterna avser kalenderåret 2017:
Andelsklass

A

B

C

Engångsavgifter som tas ut före eller efter att du har investerat
Insättningsavgift

Ingen

Ingen

Ingen

Uttagsavgift

Ingen

Ingen

Ingen

Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift

1,25%

1,25%

1,35%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

0,81%

0,81%

0,32%

Årlig avgift visar hur mycket du betalat för förvaltning,
administration, marknadsföring, analyskostnader och andra
kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader
för handel med värdepapper (courtage) eller
prestationsbaserad avgift.
Det prestationsbaserade arvodet uppgår till 20 % av
avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel.
Denna avkastningströskel beräknas som 90 dagar
Statsskuldväxel utgiven av Svenska staten plus fem (5)
procentenheter. Eventuell underavkastning måste först
kompenseras innan rörligt arvode kan utgå, s.k. High Water
Mark. Se informationsbroschyren för exempel på beräkning.
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat *
* Avser andelsklass A sedan start. (130131-171229)
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för
årlig fast och prestationsbaserad avgift. Tidigare resultat är
ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 130131.

Praktisk information
Ytterligare information om fonden Quest 1 framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt fondens årsberättelse och
halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.
Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:
Fondens andelsvärde:
Fondens revisor:
Skatt:

www.origocapital.se
+46 76 843 0509
SEB
Andelsvärdet beräknas och publiceras på hemsidan månadsvis.
Ernst & Young, Jesper Nielsen
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland
kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.origocapital.se
Ansvarsfrihet
Origo Capital AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Fonden är en s.k. alternativ investeringsfond
(AIF), och Origo Capital AB är en AIF-förvaltare.
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-03-12
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