
 
 

 

Central Investorinformation 
Dette dokument indeholder central information om RVC Robotics & Automation A/S. Dokumentet er ikke 

reklamemateriale. Dokumentet og des indhold er lovpligtigt og har til formål at sammenligne fondens 

karakteristika, risici, omkostninger samt gøre det lettere at sammenligne fonden med andre.  

 

Afdelingen administreres af: Robot Valley Capital ApS 

  Helgavej 26 

  5230 Odense M 

  info@robotvalleycapital.com 

   CVR-nr. 42 37 52 76 

Om afdelingen:  RVC Robotics & Automation A/S 

  CVR-nr. 42 47 45 92 

  FT-nr. 24877 

Dokumentet er opdateret den 14. juni 2021 

Fonden 
RCV Robotics & Automation A/S er en alternativ investeringsfond (AIF). Fonden har en relativ koncentreret 

portefølje bestående af 15-25 børsnoteret selskaber. Fonden har en langsigtet investeringshorisont og 

udøver aktiv forvaltning, hvor forvalteren vurderer porteføljeselskaberne, handles til en rabat til den 

fundamentale værdi.  

Porteføljen kan maksimum bestå af 20 % kontantandel. Et porteføljeselskab må maksimum udgør 15 % 

andel af porteføljen.   

Afdelingen anvender ikke gearing eller spekulere i kursfald. Afdelingen kan kun investere i børsnoteret 

aktier, der er eksponeret mod Robot og automationsbranchen. Det er til hver en tid forvalterens vurdering, 

hvilke brancher og sektorer der er indbefattet af temaet.  

Der betales ikke udbytte fra fonden, men resultat akkumuleres og kan ses i værdiudviklingen af kursen for 

fonden. Afdelingen er målrettet investorer med en langsigtet investeringshorisont, som ønsker eksponering 

mod robotindustrien.   

Det er fonden målsætning at slå verdensindekset målt ved MSCI World DKK Net Return, over en rullende 5-

årige periode.      
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Risiko/afkast profil 

 

Fonden er placeret i risikoklasse 6. Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine 

afkastmuligheder af forskellige investering. Fondens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan 

ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af 

afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens 

værdi de seneste 5 år. Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som 

eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valuter. Store udsving er lig med høj risiko og en 

placering til højre på skalaen. Små udsving er lige med lavere risiko og en placering til venstre på skalaen. 

Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering. 

Fonden er nyetableret og har således ikke eksisteret i 5 år endnu. Fondens placering i kategori 6 er baseret 

på et skøn over det historiske udsving i en fond med en tilsvarende investerings-ramme.  

 

 

Omkostninger 
Engangsomkostninger ved ind- og udtrædelse  

Indtrædelsesomkostninger: 0,5 %  

Udtrædelsesomkostninger: 0,5 %  

  

Omkostninger afholdt af fonden i løbet af et år  

Løbende omkostninger p.a. 1% De løbende omkostninger dækker udgifter til 
administration, porteføljepleje, juridisk bistand, 
revision og generalforsamling.   

Omkostninger afholdt af fonden under visse 
særlig omstændigheder 

 

Resultatbetinget honorar af nettoforrentningen: 
12,5 %  

Resultatbetinget honorar beregnes af det positive 
nettoafkast opgjort hvert kvartal. Der bruges High 
Water Mark metode, der kan derfor kun betales 
resultat honorar, når det samlede afkast overstiger 
tidligere opgørelse af resultat honorar. 

 

 

Praktiske oplysninger 
RVC Robotics & Automation A/S´ depotbank er Sydbank. 



 
 

 

Minimumsinvestering er 750.000 DKK. 

Inden køb af kapitalandele i RVC Robotics & Automation A/S udleveres afdelingens informationsmateriale 

og investorer skal særskilt underskrive en særlig risikoerklæring.   

Fondens indre værdi beregnes kvartalsvis af fondens revisor i forbindelse med ind-og udtrædelse.  

Fonden er underlagt skattereglerne i Danmark. Dette kan påvirke din investering. Har du spørgsmål til skat, 

bør du søge råd fra en skatterådgiver. 

Henvendelser skal rettes mod Robot Valley Capital ApS på: info@robotvalleycapital.com  

 

 

 

 

   


