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Översikt Placeringsinriktning

Basvaluta SEK

Kursnotering

Startdatum

Jämförelseindex N/A

Förvaltare

Vidar Kalvoy

Joel Etzler Utveckling

Utveckling i SEK

Nyckeltal

Årlig avkastning -1,31%

Korrelation, MSCI World N/A

Korrelation, OMRX T-Bond N/A

Sharpekvot (24 mån) -0,03

Positiva månader 50,00%

Riskmått

Bästa kvartal 9,29%

Sämsta kvartal -6,75%

Standardavvikelse (24 mån) 8,44%

Största ack.värdefall -12,86%

VaR (November 2021) N/A

Månatlig utveckling R SEK %

Jan Feb Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År

2022 0,13% -5,05% 1,59% 2,43% -0,02% -1,12% -1,35% -2,06% 1,21% -4,81%

2021 -6,01% 3,50% 2,18% -0,73% 1,80% -0,10% 0,80% -0,90% -1,19% -3,54% -1,91% -3,15%

2020 -2,14% 2,37% -6,00% 5,23% -3,52% 1,44% 0,68% -0,99% 3,13% 1,98% 2,35% 3,98%

2019 -2,76% 0,46% 1,80% 0,62%

1)
Sedan start om inget annat anges. Gäller andelsklass R SEK.

Kontakt

Coeli Asset Management

Sveavägen 24 -26 Tel: +46 8 506 223 10

111 57 Stockholm E-post: info.am@coeli.com www.coeli.se

Daglig

2019-09-03

Mar

3,34%

-0,08%

-0,48%

-8%

-3%

2%

7%

12%

aug-19nov-19 feb-20maj-20aug-20nov-20 feb-21maj-21aug-21nov-21 feb-22maj-22aug-22

Energy Transition - R SEK

Coeli Energy Transitions strävar efter att uppnå långsiktig absolut kapitalökning genom
att ge exponering främst till energisektorn som består av förnybar energi, olja, gas och
kol. Strategin är lång-kort med ett lågt netto som syftar till att säkra marknadsrisk.
Fonden strävar efter att uppnå exponering genom långa fysiska aktier och / eller
syntetiska positioner och syntetiska korta positioner. Fonden strävar efter att alltid vara
negativt exponerad för den fossila bränsleindustrin, klassificerad av Bloomberg Industry
Classification Standard (BICS) som Olja och Gas subsektorn av Energisektorn.

Denna presentation är ett marknadsföringsdokument för delfonden ovan, en delfond i Coeli SICAV I. Informationen i denna presentation ska inte
ses som en personlig rekommendation att investera i delfonden. Informationen ska inte heller anses utgör juridisk-, skatte- eller annan
investeringsrådgivning.

http://www.coeli.se/
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Information per andelsklass

Start- Andels- Prestations-

Information per andelsklass datum värde Förv.avg. Årlig avg. baserad avg. Bloomberg ID ISIN

Energy Transition Fund - R SEK 2019-09-03 95,92 1,00% 1,86% YES
3) N/A LU1973743492

3) 
För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).
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Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra
länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som
beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till
amerikansk medborgare eller person bosatt i USA eller till företag
som är hemmahörande i USA eller lyder under amerikansk
lagstiftning.

Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts
som tillförlitliga. Coeli kan dock Inte garantera nämnda informations
riktighet och ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå
genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna
publikation.

Denna information är avsedd som marknadsföring.
Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå
på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att
investera i den aktuella fonden. Prospektet och
årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns
bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning
av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt
på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-
management-ab/.
.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
En investering i fonder kan både öka och minska i värde.
Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Mer information om delfonden finns i delfondens prospekt och
faktablad. Sådana dokument är tillgängliga på Coelis hemsida,
www.coeli.se. Prospektet och faktabladet är tillgängligt på
engelska. Faktabladet finns även på svenska.


