
 

 

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-

material. 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. 

Basfakta för investerare 

Gladiator Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 

ISIN-kod: SE0001376880 Org.nr. 556663-3771 

Fonden är en long/short equity fond, vilket innebär 

att fonden placerar i långa positioner såsom exem-

pelvis aktier som förväntas öka i värde och korta po-

sitioner i exempelvis aktier som förväntas minska i 

värde. Förvaltningen syftar till att över tiden och med 

ett väl avvägt risktagande ge andelsägarna absolut 

avkastning på investerat kapital, oberoende av den 

generella marknadsutvecklingen. 

Fonden är en specialfond vilket bl.a. innebär att inne-

haven får koncentreras till ett mindre antal finansiella 

instrument än vad som föreskrivs i lagen om värde-

pappersfonder.  

Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, 

penningmarknadsinstrument, derivat (inkl. OTC-

derivat), börshandlade fonder (s.k. ETF:er) och på 

konto hos kreditinstitut. Fonden får att ta upp pen-

ninglån. Blankning är därutöver tillåten i fonden.   

Som ett led i att iaktta principen om riskspridning 

placerar fonden normalt endast i företag som har ett 

börsvärde om minst tre miljarder kr. Placeringar i 

andra företag får aldrig ha ett aggregerat värde som 

överstiger 15 procent av fondens värde. Fonden an-

vänder derivat som ett led i placeringsinriktningen. 

Köp och försäljning av fondandelar sker månadsvis. 

Minsta belopp vid första teckning är 100 000 SEK, 

därefter multiplar av hundra tusen kronor per teck-

ningstillfälle. 

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för 

investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 

år.  

Fonden lämnar inte utdelning. Vinsten återinvesteras 

i fonden.  

MÅL– OCH PLACERINGSINRIKTNING 
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Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan 

risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. 

Indikatorn baseras på hur fondens värde har föränd-

rats de senaste fem åren. 

Denna fond hör till kategori 6 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 vänster på skalan. Det 

beror på att indikatorn bygger på historisk data som 

inte är en garanti för framtida risk/avkastning. 

Fonden får placera i derivat (inkl. OTC-derivat). Fon-

dens totala bruttoexponering, exklusive penning-

marknadsinstrument utgivna eller garanterade av en 

stat inom EES, kontanta medel, penninglån och köpta 

optioner, får utgöra maximalt 200 procent av fondens 

värde, vilket generellt kännetecknas av hög risk men 

också möjlighet till högre avkastning. 

Fonden får även placera en högre andel likvida medel 

på konto hos samma kreditinstitut än en vanlig UCITS

-fond, vilket innebär en något högre risk. 

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonderna, 

men inte risken för att, vid extrema förhållanden på 

marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur 

fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). 



 

 

AVGIFTER 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter 

du investerar 

Insättningsavgift ingen 

Uttagsavgift 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 1,05 % 

Avgifter som tagits ur fonden under sär-

skilda omständigheter 

Prestationsbaserad avgift 0,00 % * 

TIDIGARE RESULTAT 

PRAKTISK INFORMATION 

Fondens resultat (avkastning) är beräknad efter avdrag för avgifter och utdelningar. Värdet för samt-

liga år är beräknat i svenska kronor. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden 

startade år 2005. 

Ytterligare information om Gladiator framgår av in-

formationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel– 

halvårsrapporten. Dessa tillhandahålls på begäran 

kostnadsfritt av fondförvaltaren på svenska och eng-

elska. 

Hemsida: www.mittkap.se 

Tel.nr: 08-545 048 40 

Förvaringsinstitut: SEB 

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fonden 

kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. 

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas må-

natligen och publiceras på hemsidan. 

Ansvar: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB kan 

hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta fak-

tablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med 

de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser 

och informationsbroschyr.     

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklu-

sive marknadsföring och distribution. Dessa minskar 

fondens potentiella avkastning. 

Årlig avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera 

något från år till år. 

* Prestationsbaserad avgift till fondförvaltaren utgår i 

förekommande fall månatligen med 20 % av den del 

av totalavkastningen för varje enskild fondandelsägare 

som överstiger en så kallad avkastningströskel definie-

rad som den genomsnittliga räntan på 90 dagars 

svenska statsskuldsväxlar första bankdagen vid ingå-

ende kvartal. 

AUKTORISATION: Denna fond är auktoriserad i 

Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansin-

spektionen. 

PUBLICERING: Detta faktablad gäller per den 17 

september 2021. 

http://www.mittkap.se/

