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Q-Funds Forvaltning AS  Pirsenteret  PB 1274  7462 Trondheim  Tel. 95022175  www.Q-Funds.no 
1-1-11 

Leverandør:  Q-Funds Forvaltning AS  
Plattform:  PPN / Altraplan (tidl. Commercial Union) 

Minimum investering: 150 000 kr  
Oppfølgingshonorar:    2% pr. år 

 
Q-Funds Forvaltning tilbyr spare- og investeringsløsninger for personer og virksomheter som søker god avkastning over 
tid og som samtidig er opptatt av å begrense risikoen og de potensielle tap som en tilnærming med kjøp-og-hold 
innebærer. 
 
 
Q-Funds Open er  en  fond-i-fond  strategi  som  anvender  utvalgte  aksjefond  i  PPN's  tilbud  gjennom  Altraplan  med  
hovedvekt  på  anerkjente  fond  fra  de  norske  forvalterne  Skagen  og  Holberg.   Risikoen  for  store  tap  kontrolleres  ved  
aktivt å benytte rentefond i perioder når dette anses fordelaktig.   

Utviklingen vil normalt variere opp og ned i takt med internasjonale aksjemarkeder, unntatt i identifiserte nedgangs-
perioder der en fortrinnsvis skal være investert i pengemarkedet. Hyppige skifter kan forekomme for å ta hensyn til helt 
spesielle markedsforhold.   

Strategien har mål, men ingen garanti, om å begrense maksimum drawdown til 12% 
(negativ fluktuasjon i forhold til historisk høyeste oppnådde nivå på sparesaldo).  
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Q-Funds Open

MSCI World Index (NOK)

- 42 %

207 %

 

           Kvartalsvis utvikling: 
år / kvartal 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Årlig MSCI world 

2010 7.5 % -5.4 % -0.5 % 7.7 % 8.9 % 10.4 %  
2009 -5.7 % 1.9 % 3.8 % 4.3 % 4.0 % 5.5 %  
2008 2.3 % -2.1 % -3.6 % -2.0 % -5.4 %  -25.8 %  
2007 -4.9 % -0.4 % -1.3 % -2.0 % -8.2 %  -6.8 %  

  2006 * 7.4 % -5.9 % 3.1 % 11.7 %  16.4 %   9.1 % 
2005 4.4 % 4.2 % 16.4 % 11.3 %  41.0 % 19.3 % 
2004 5.4 % 3.0 % 0.9 % 7.5 %  17.7 %   2.4 % 
2003 -4.6 % 6.0 %   18.5 % 12.9 % 35.3 %  25.2 % 
2002 6.0 % -5.3 % -5.5 % -0.5 % -5.7 %  -39.6 % 
2001 -1.1 % 9.0 % -4.0 % 16.2 % 20.2 %  -14.1 % 
2000       7.0 %  -1.7 % 5.2 % -16.3 % 

                  * Gjennomføring av Q-Funds Open startet i november 2006 

Avkastning  
og risiko 1 år 3 år 5 år Siden 

oppstart 
 

Total avkastning 9 % 7 % 15 % 207 %  
Årlig avkastning  - 2.3 % 2.7 % 11.4 %  Annualisert for perioden 

Sharpe Ratio  - -0.01 0.00 0.65  Risikofri: Statsobl. ST1X 

Standardavvik  - 10.3 % 9.7 % 11.5 %  Årsbasis m/ månedlig avkastning 

 

 

 

 
 

"Vi ønsker å yte våre 
kunder en service der 

trygghet og personlig opp-
følging er første prioritet. 
I vårt program får kunden 
vurdert sin fondsportefølje 

hver dag."  

 

"Vi tar utgangspunkt i 
markedet slik det til 

enhver tid oppfører seg og 
agerer i forhold til dette. 
Ambisjonen er å få godt 
utbytte av oppgangs-

perioder og i størst mulig 
grad begrense verdi-

forringelse i nedgangs-
perioder." 

 

"Vår erfaring er at suksess 
med langsiktig 

fondssparing hverken 
bestemmes av hvor lenge 

en har vært investert, 
eller hvor mye en har 

tjent i oppgangsperioder.  
Langt viktigere for 

suksess er om og hvor 
mye av beholdningen en 

klarer å bevare i 
nedgangsperioder." 

Informasjon pr. 31/12-2010.  T.o.m. juni 2003 inngår handler i SKAGEN Vekst i følge publiserte signaler fra de første faser av Q-timing.  Fra juli 2003 reflekterer 
tabellen faktisk forløp i en unit link spareavtale. Tallene viser netto resultat etter fradrag av 2% fast årlig honorar samt de avgiftene som påløper hos unit link-
leverandøren og innenfor de ulike fondene som anvendes.   

Resultater fra tilbaketestede så vel som gjennomførte handler er ingen garanti for at tilsvarende utvikling skal oppnås i fremtiden.  Ulike investeringsobjekter 
innebærer varierende grad av risiko og det er aldri noen garanti for at en gitt investering vil ha lønnsomt utfall.  Informasjon om strategier for unit link: www.q-
funds.no.  


