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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.

Andelsklass A  ISIN: SE0017564602

Andelsklass C ISIN: SE0017564628
Fonden förvaltas av Origo Fonder AB

Mål och placeringsinriktning
ORIGO SELEQT är en aktiv och koncentrerad aktiefond 
som investerar i oupptäckta eller missuppfattade nordiska 
småbolag med hög kvalitet och goda tillväxtmöjligheter. 
Målsättningen är att långsiktigt överträffa avkastningen på 
den nordiska småbolagsmarknaden. 

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden har ett 
friare placeringsreglemente och därför skiljer sig från tradi-
tionella värdepappersfonder beträffande placeringsinriktning 
och riskprofil.

Fonden får ha innehav i överlåtbara värdepapper, pen-
ningmarknadsinstrument, derivat, andra fonder och likvida 
medel. Minst 70 procent ska dock placeras i aktier och 
aktierelaterade instrument. Därtill ska minst 70 procent av 
placeringarna som inte är likvida medel vara nordiska och 

minst 70 procent av placeringarna i aktier och aktierelatera-
de instrument vara småbolag (med högst 2 miljarder euro i 
börsvärde).

Andelsklass A passar större investerare och kräver en 
minsta första investering om 10 miljoner kronor. Andelsklass 
C riktar sig till mindre investerare samt de som vill investera 
via våra samarbetspartners och kräver en minsta första 
investering om 100 kronor.

Fonden är normalt öppen för handel varje vardag. Anmälan 
om köp eller försäljning måste inkomma till oss senast han-
delsdagen innan den utförs.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att 
ta ut sina pengar inom fem år.

Risk / avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

Ovan visas sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid 
en investering i fonden. Eftersom fonden är nystartad finns 
inte tillgång till historisk information om fondens avkastning 
och risk. Uppgiften har därför uppskattats baserat på fon-
dens tänkta normala innehav.

Fonden tillhör kategori 6. Det betyder att fonden har hög risk 
för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 skulle inte 
innebära att fonden vore riskfri. Med tiden kan klassificering-
en av fonden ändras. Det beror på att indikatorn bygger på 

tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti för risk eller 
avkastning.

Fondens portfölj kännetecknas positioner i ett begränsat 
antal små bolag. Koncentrerade investeringar i dessa typer 
av bolag medför ofta en högre risk än bredare fonder, men 
också möjlighet till högre avkastning.

Indikatorn speglar centrala risker i fonden men ger en 
begränsad bild av vissa andra riskfaktorer. Detta kan t.ex 
vara risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett 
rimligt pris (likviditetsrisk) eller att det kan inträffa plötsliga 
händelser på relevanta marknader som påverkar värdet på 
fonden. Fondens utveckling kan även påverkas av risker 
som är kopplade till förvaltningsbolagets operativa verksam-
het avseende t.ex. kassa- och likviditetshantering, värde-
ring, IT-system, affärsstödjande funktioner, personal m.m. 
(operativa risker).
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Avgifter

Andelsklass A Andelsklass C

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift Ingen Ingen

Uttagsavgift Ingen Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina 
pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,90 % 1,60 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständig-
heter

Prestationsbase-
rad avgift Ingen Ingen

Fonden är nystartad varför årlig avgift visar fondens beräk-
nade kostnader för förvaltning, administration, marknadsfö-
ring, analys och liknande. Här ingår inte rörliga kostnader för 
handel med värdepapper (courtage m.m.) eller prestations-
baserad avgift.

Prestationsbaserade avgift utgår inte. 

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive 
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens 
potentiella avkastning.

Tidigare resultat
Fonden är nystartad varför någon information om tidigare 
resultat inte finns.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida 
avkastning.

Praktisk information
Ytterligare information om fonden och de olika andels-
klasserna finns i informationsbroschyren, fondbestäm-
melserna samt årsberättelser och halvårsredogörelser. 
Dessa finns kostnadsfritt att ladda ner på vår webbplats: 
www.origofonder.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: 
kundservice@origofonder.se.

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår 
webbplats: www.origofonder.se.

Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Ban-
ken AB (publ).

Vid investering i fonden kan svensk skattelagstiftning ha en 
inverkan på din personliga skattesituation.

Origo Fonder AB kan hållas ansvarigt för detta faktablad 
endast om det innehåller påståenden som är vilseledande, 

felaktiga eller oförenliga med relevant del av fondens infor-
mationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 
utövas av Finansinspektionen. Fonden är en alternativ 
investeringsfond (specialfond) och Origo Fonder AB är den 
för fonden utsedda AIF-förvaltaren. Fondbestämmelserna 
innehåller närmare information om fondens rättsliga ställ-
ning.

Publicering

Dessa basfakta för investerare gäller per den 28 september 
2022.
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