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Avkastning (%) andelsklass A1

1 Netto efter fast och performance arvode. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation. 
2 Beräknat på månadsdata sedan fondens start uppräknade till årsbasis. 
3 Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse.

Månadsavkastning (%) de tio senaste åren1

1 Netto efter fast och performance arvode. Eventuell utdelning har återlagts. Ingen hänsyn har tagits till inflation. 

Observera att ovanstående avkastning avser en andelsägare som varit med sedan Fonden startades och nu har ett innehav i andelsklass A. Då det
prestationsbaserade arvodet beräknas individuellt för varje andelsägare kan avkastningen i tabellen avvika från en individuell andelsägares avkastning. Vid
beräkning av enskild andelsägares avkastning måste bland annat hänsyn tas till tidpunkt för inträde i fonden, kontant erhållen utdelning och avdragen skatt.
För mer information avseende beräkning av prestationsbaserat arvode hänvisas till Fondens informationsbroschyr.

Risk
RAM ONE står under Finansinspektionens tillsyn och är en svensk alternativ investeringsfond, specialfond, enligt Lagen om förvaltare
av alternativa investeringsfonder (2013:561). Det innebär att Finansinspektionen har givit vissa undantag från placeringsreglerna och
andra regler i Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Bland annat får Fonden utnyttja blankningar i sin förvaltning och får
koncentrera innehaven till ett mindre antal företag än vad en värdepappersfond får göra.

Fondens totala risknivå, mätt som standardavvikelse, bedöms överstiga risknivån i traditionella svenska räntefonder men underskrida
risknivån för traditionella svenska aktiefonder. Således förväntas standardavvikelsen i normalfallet ligga inom intervallet 3-15 procent.
Fondens värde kan dock variera kraftigt på grund av Fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Fonden kan både öka och minska i värde till följd av marknadernas utveckling. Det finns ingen garanti för att andelsägaren får
tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information om RAM ONE finns i Fondens faktablad, informationsbroschyr, hel och
halvårsrapport och fondbestämmelser vilka kan beställas från RAM ONE AB på info@ram.se eller +46 8 508 918 00.

Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR). I RAM ONE AB:s integritetspolicy som du finner på; http://ram.se/om/legal-information/integritetspolicy-och-
personuppgiftsbehandling/ kan du läsa om hur vi skyddar dina personuppgifter och hur vi hanterar information om dig. Den
beskriver även dina rättigheter rörande de personuppgifter vi hanterar om dig och hur du kan göra dessa rättigheter gällande. Det är
viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid
välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

RAM ONE AB Box 1744 Besöksadress Tel +46 8 508 918 00
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September 2022 -7,69

År 2022 -19,98

Sedan start (2002-11-15 – 2022-09-30) 122,99

Standardavvikelse2 9,28

Rullande data 12 månader 24 månader 36 månader

Avkastning -19,22 -11,46 -3,14

Standardavvikelse 14,77 12,66 12,38

Sharpe-kvot3 -1,37 -0,42 -0,02
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Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Jan -1,66 2,26 -0,47 0,46 0,26 1,42 -2,40 0,58 -1,55 2,21 2,99

Feb -5,61 0,50 0,50 1,00 0,81 0,21 3,74 2,36 0,80 -0,28 1,71

Mar 1,73 1,97 -8,11 -2,88 -1,71 0,13 0,22 -0,45 1,51 0,25 0,04

Apr -3,63 0,70 3,42 3,13 0,51 0,33 0,22 0,41 0,06 1,03 0,59

Maj 1,18 -1,05 5,49 -1,35 -0,88 0,47 0,53 1,41 1,36 0,66 -3,61

Jun -7,90 -2,83 -0,34 0,57 -1,47 -0,67 -1,29 -1,41 -0,37 -0,03 1,49

Jul 6,48 -1,34 1,52 0,00 2,01 -1,26 1,87 -0,06 -0,54 1,06 1,25

Aug -4,00 -0,11 4,43 -1,51 -0,93 -0,18 0,69 1,27 0,63 0,61 0,53

Sep -7,69 -0,86 1,04 0,75 -0,74 1,63 -0,61 -1,43 -0,47 1,11 2,39

Okt -0,81 0,01 -0,42 1,61 -0,37 0,32 1,92 1,37 0,77 -1,52

Nov 1,17 6,51 0,74 2,61 -0,24 -0,78 2,50 0,94 -0,69 0,98

Dec 0,59 3,80 1,86 -2,70 0,24 2,20 -2,52 0,33 1,98 1,86

YTD -19,98 0,07 18,37 2,25 -0,77 1,68 4,63 4,54 4,12 9,00 8,86
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