
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. 
Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, 
omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.  

 

Selskabet administreres af:  Symmetry Administration ApS 

   Skelbakken 63, 9320 Hjallerup 

   CVR: 36487461 

Om selskabet:   Navn: Symmetry Invest A/S 

   CVR: 35056467  

Dokumentet er opdateret den 10. januar 2021 

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.  

HVAD PRODUKTET HANDLER OM 

Symmetry Invest A/S er en alternativ investeringsfond (AIF). Målet med fonden er at levere at attraktivt langsigtet 
afkast via den lavest mulige risiko. Den primære strategi omhandler at finde og købe aktier i attraktive børsnoterede 
selskaber som forventes at stige over tid. Fonden kan samtidig anvende derivater af forskellige karakter til at afdække 
risiko i markedet og tjene penge ved kursfald.  

Fonden kan anvende fremmedkapital til at forstærke porteføljens eksponering mod de enkelte investeringer. 
Afdelingen er akkumulerende. Der udbetales ikke udbytte, men værdiudviklingen for afdelingen afspejles i 
kursudviklingen. Afdelingen målrettes særligt investorer med længere tidshorisont, som ønsker et alternativt til deres 
øvrige aktieporteføljer.  

HVAD ER AFKAST OG HVILKE RISICI ER DER? 

 

Fonden Symmetry Invest A/S er placeret i kategori 6 
baseret på baggrund af historiske afkastdata og 
volatilitet i fonden. Da fonden investerer i aktier, er den 
udsat for en lang række risici af både finansiel, 
selskabsspecifik, markedsmæssig og politisk karakter. 
Der er derfor tale om en investering med høj risikoprofil, 
selvom spredningen på enkelte selskaber i fonden kan 
reducere risikoen. Risikoprofilen kan ændre sig over tid.  

Investor pådrager sig ved en investering ikke yderligere 
finansielle forpligtelser udover sin investerede kapital.  

Skattelovgivningen i investors hjemland kan have 
indvirkning på den faktiske udbetaling ved realisering af 
afkast på kapitalandele i afdelingen. 



HVAD SKER DER HVIS SYMMETRY INVEST A/S IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER 
Et tab forbundet med Symmetry Invest A/S’s evne til at indløse kapitalandele er ikke dækket af en 
investorkompensations- eller investorgarantiordning. Kapitalandele i Symmetry Invest A/S kan, jævnfør afdelingens 
vedtægter, indløses ved hvert månedsskifte til indre værdi fratrukket indløsningsfradrag.  

 

OMKOSTNINGER 

Udtrædelsesomkostninger dækkes fondens 
udgifter i forbindelse med indløsning af 
andele.  

Procentsatsen for løbende omkostninger er 
et skøn baseret på de seneste 3 års faktiske 
forbrug og dækker over udgifter til revisor, 
generalforsamling, forsikringer, IT mv.  

Det faste honorar dækker omkostninger til 
porteføljepleje.  

Det resultatbetingede honorar følger et high water mark. High Water Mark er defineret som afdelingens indre værdi 
ultimo året. Der udbetales først resultatbetinget honorar når den indre værdi er højere end den indre værdi senest 
der blev udbetalt resultatbetinget honorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes 
resultatbetinget honorar, når afdelingens formue har nået en positiv værditilvækst samt, at der ikke betales 
resultatbetinget honorar af det samme afkast mere end en gang.  

Ovenstående giver et fyldestgørende billede af afdelingens omkostninger. Afdelingen har ingen yderligere 
distributionsomkostninger.  

HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE DET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS 
Investor har mulighed for at indløse sine kapitalandele helt eller delvist til indre værdi efter udtrædelsesomkostninger 
ved hvert månedsskifte. Indløsning skal varsles til Symmetry Administration ApS senest 15 dage før det månedsskifte 
hvor indløsningen skal finde sted. Det anbefales at investor betragter sine kapitalandele i Symmetry Invest A/S som en 
langsigtet investering, men investor kan frit vælge at lade sig udtræde i henhold til ovenstående.  

HVOR KAN JEG KLAGE? 

Ønsker du at klage over Symmetry Invest A/S, Symmetry Administration ApS kan henvendelse rettes til 
aa@symmetry.dk eller til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Telefon, 33558282 

ANDEN RELEVANT INFORMATION 

Inden tegning af kapitalandele i Symmetry Invest A/S udleveres afdelingens vedtægter, og investor tilkendegiver 
gennem tegningsblanketten at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen. 
Minimumsinvesteringen er på 750.000.  

  



TIDLIGERE RESULTATER Tabellen viser afdelingens årlige afkast efter alle løbende omkostninger samt efter fast 
og resultatbetinget honorar.  

 

 

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor rådgivning omkring din 
skattesituation 

Ansvarserklæring: Symmetry Invest A/S drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument hvis de er 
vildledende. 
 


