
Dokument med central information 

Formål 

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. 

Produkt 

• Navn på produktet:  Kartago Capital - Stockholm A/S 

• Produktidentifikator:  CVR: 43265474  

• Navn på PRIIP-producent:Administrationsselskabet Gambit ApS 

• Kompetent myndighed:  Finanstilsynet (Danmark) 

• Dokument produceret:  29.06.2022 

• Kontaktoplysninger:   mha@kartago.dk, ring på +45 8110 0800 eller besøg www.kartago.dk 

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

Hvad drejer dette produkt sig om? 

Type: Dette produkt er en investering i en unoteret aktie, der investerer i fast ejendom i Sverige. 

Mål: Fondens primære investering er en erhvervsejendom med udlejning af erhvervslokaler som 
primær aktivitet. Afkast skabes gennem 1) udlejningen 2) ejendommens værdistigning 3) 
optimering af ejendommens drift 4) optimering af selskabets finansiering. Ejendommen er 
valgt nøje ud fra den geografiske placering i udkanten af Stockholm, for at sikre optimal 
tilgængelighed, og dermed sikker drift. 

Målgruppe Investering i Kartago Capital - Stockholm A/S er målrettet til semiprofessionelle investorer, 
som besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe egne 
investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed. 

Løbetid Fonden har en 10 års tidshorisont. 

Hvilke risici er der, og hvilket afkast kan jeg få? 

Risikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 

             

   Lavere risiko              Højere risiko 

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 10 år. Den faktiske risiko 

kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du har 

måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du 

får tilbage, markant. 

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser 

sandsynligheden for, at du vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale 

dig. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse.  

Fondens risici er forbundet med usikkerheden omkring ejendomsværdien, lejeindtægter, vedligeholdelsesudgifter og 

finansieringsudgifter, samt valutakurs. Ejendomsværdien afhænger af udviklingen på ejendomsmarkedet herunder 

efterspørgslen efter erhvervslejemål, beliggenhedens attraktivitet, konjunkturer, tomgang, lejepriser, megatrends m.v. 

Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser 

påvirker med stor sandsynlighed vores evne til at betale dig. 
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Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du 

modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående 

indikator. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af 

eller hele din investering. Vær opmærksom på, at produktet er ikke-likvid. 

Resultatscenarier 

Investering 750.000 DKK 
Scenarier 

1 år 5 år 10 år (anbefalet 
investeringsperiode) 

Stressscenarie Hvad kan du få tilbage efter omkostninger DKK 61.195 DKK 513.787 DKK 451.270 

Gennemsnitligt afkast hvert år -91,8% -6,3% -4,0% 

Ufordelagtigt 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger DKK 591.637 DKK 609.639 DKK 687.821 

Gennemsnitligt afkast hvert år -21,1% -3,7% -0,8% 

Moderat 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger DKK 832.977 DKK 1.075.035 DKK 1.488.581 

Gennemsnitligt afkast hvert år 11,1% 8,7% 9,8% 

Fordelagtigt 
scenarie 

Hvad kan du få tilbage efter omkostninger DKK 959.395 DKK 1.717.651 DKK 2.956.220 

Gennemsnitligt afkast hvert år 27,9% 25,8% 29,4% 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 10 år, under forskellige scenarier, hvis du 

investerer 750.000 DKK. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne 

dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på 

historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad 

du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Stressscenariet 

viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi 

ikke er i stand til at betale dig. 

Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis 

du indløser før afslutningen af den anbefalede investeringsperiode. Enten kan du ikke indløse før tiden, eller du skal 

betale store omkostninger eller lide et stort tab, hvis du gør det. 

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som 

du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har 

betydning for, hvor meget du får tilbage. 

Hvad sker der, hvis Administrationsselskabet Gambit ApS ikke er i stand til at foretage 

udbetalinger? 

Din investering er foretaget direkte i produktet. Administrationsselskabet Gambit ApS (Administrationsselskabet 

Kartago ApS) er blot administrator for selskabet Kartago Capital – Stockholm A/S. Din investering er derfor ikke 

afhængig af, om Administrationsselskabet Gambit ApS (Administrationsselskabet Kartago ApS) er i stand til at 

overholde sine forpligtelser. Produktet er ikke omfattet af nogen beskyttelsesordning. 

 

Hvilke omkostninger er der? 

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på 

investeringen, som du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende 

omkostninger og yderligere omkostninger. 



De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter 

eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du investerer DKK 750.000. Tallene er et skøn og kan 

ændre sig i fremtiden. 

Omkostninger over tid 

Investering DKK 750.000 
Scenarier 

Hvis du indløser 
efter 1 år 

Hvis du indløser efter 
5 år 

Hvis du indløser ved udløbet af den 
anbefalede investeringsperiode 10 år 

Samlede omkostninger  DKK 83.850 DKK 107.550 DKK 137.175 

Afkastforringelse (RIY) pr. år 11,2% 2,9% 1,8% 

Baseret på moderat scenarie 

Omkostningernes sammensætning 

Nedenstående tabel viser: 

● Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede 

investeringsperiode, hvert år påvirkes af de forskellige omkostningstyper. 

● Betydningen af de forskellige omkostningskategorier. 

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år 

Engangs- 
omkostninger 

Entry- 
omkostninger 

0,79% Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter 
din investering. Det er det maksimale, du betaler, og du 
betaler eventuelt mindre. 

Exit-omkostninger 0,25% Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din 
investering. 

Løbende  
omkostninger 

Porteføljetransaktions-  
omkostninger 

0,00% Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af 
underliggende investeringer i forbindelse med produktet. 

Andre løbende 
omkostninger 

0,79% Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for 
at forvalte dine investering. 

Yderligere 
omkostninger 

Resultat-gebyrer 0,00% Effekten af resultatgebyret. 

Carried interests 0,00% Effekten af carried interests. 

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? 

Den anbefalede investeringsperiode er 10 år.  

 

En tidlig indfrielse af aktier kan medføre lavere afkast eller i nogle tilfælde tab. Afhændelse af aktier kan ske mod exit-

fee på 2,5% af den forholdsmæssige andel af ejendomsprisen på afhændelsestidspunktet. Investorer kan sælge 

deres aktier til andre investorer, til tredjepart, eller til Kartago Capital – Stockholm- A/S, der dog ikke har nogen 

købspligt, eller i fællesskab med de resterende investorer lukke/frasælge fonden som helhed.  

Hvordan kan jeg klage? 

Enhver klage over produktet, producentens adfærd eller personer, der rådgiver om eller sælger produktet, kan 

indgives i skriftlig form til mha@kartago.dk 

Anden Relevant information 

Informationerne i udbudsdokumentet er det eneste juridisk bindende dokumenter for produktet. For at få fuldstændig 

information omkring produktet og særligt hvad angår produktets karakteristika og risici, bør du læse 

udbudsdokumentet. Yderligere information kan fås på www.Kartago.dk. 


