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Ta del i innovasjonen i
megatrenden helse
Arc c Aurora LifeScience er et spesialisert globalt helsefond som investerer i børsnoterte bioteknologi‐,
farmasi‐ og Life Science selskaper i USA og Europa. Investeringer i utvalgte selskaper innen biotenol‐
gisektoren komplementeres med ak ve posisjoner i store globale farmasiselskaper og gir grunnlaget
for høyt avkastningspotensiale med kontrollert risiko. Fondets referanse er MSCI World Pharmaceu‐
cals, Biotech and Life Science Total Return Net.
Forvaltningsteam
ArcƟc Aurora LifeScience forvaltes av et erfarent og komplementært forvalterteam med lang og god historikk innen aksjeforvaltning, farmasøyƟsk produktutvikling og kommersialisering, finansiering, Fusjoner/
Oppkjøp (M&A) og risikostyring. Teamet har et unikt bransjeneƩverk innen farmasi, bioteknologi, Life
Science og kapitalforvaltning med lange relasjoner med toneangivende ledere, forskere og eiere innen
industrien. Forvalternes erfaring fra legemiddelindustrien gir dem god innsikt i relevant forskning og utvikling, og Ɵlgang Ɵl gode investeringsmuligheter innen sektoren.

Med investeringsteamets biologiske og kommersielle kunnskap og erfaring
identifiseres morgendagens vinnere innen sektoren
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Investeringer i Bioteknolgi og Farmasi - Bransjespesifikk kompetanse er avgjørende

Megatrender gir god vekst innen helsesektoren
Verdens befolkning blir stadig eldre og lever lengre. Det er særlig fra 60 års
alderen at behovet for medisinsk behandling øker kraŌig, og det anslås at
om lag 80 % av alle legemidler brukes av aldersgruppen over 60 år. Figuren
Ɵl høyre viser andel av befolkning som er over 60 år i 2014 og forventet
utvikling i 2050.
KreŌ er en av de vanligste årsakene Ɵl alvorlige og dødelige sykdommer
globalt. Nye Ɵlfeller forventes å øke med 70% over de neste to Ɵårene, og
hyppigheten av kreŌ øker dramaƟsk med alder. Fedme-epidemien har ledet Ɵl en kraŌig global økning av diabetes. 592 millioner mennesker forventes å ha diabetes i 2035, en økning på 55% fra i dag.
En global industri basert på lønnsom utvikling av nye medisiner
Store farmasiselskaper utvikler og markedsfører medisiner gjennom enorme, globale organisasjoner. KreaƟviteten og forskningsresultatene har vært svake blant de store farmasiselskapene, og det er biotekselskaper som har ståƩ bak det meste av innovasjonen. Biotek-selskapene selger sine molekyler Ɵl farmasiselskapene gjennom globale avtaler, eller gjennom oppkjøp. FremƟdig vekst vil komme fra selskaper som
utvikler innovaƟve behandlinger for udekkede medisinske behov. Slike legemidler vil fortseƩe å oppnå gode priser.
Arc c Aurora LifeSciences investeringsfilosofi
AALS forvalter en diversifisert og balansert global portefølje av helseforetak som fokuserer på utvikling av
legemidler slik som farmasøyƟske selskaper og bioteknologi selskaper. Porteføljen er akƟvt forvaltet med
en sterk fokus på aksjeseleksjon i alle segmenter, både innen farmasi og bioteknologi. Gjennom vellykkede
analyser og seleksjon av bioteknologiselskaper som utvikler overlegne produkter som leder Ɵl enten en
fusjon/oppkjøp eller en lønnsom kommersiell avtale med en større aktør i bransjen, skal porteføljen levere
høyere avkastning enn i det sammenlignbare investeringsuniverset.
En sentral del av vår strategi er å utnyƩe teamets spesialkompetanse om
utvikling av legemidler Ɵl å analysere utviklingsprosessene som foregår
på innsiden av bioteknologiselskaper. Kliniske data evalueres også med
hensyn Ɵl hvilket kommersielt potensiale produktene under utvikling har.
Vi investerer kun når vi kan evaluere kliniske data fra pasientgrupper slik
at vi kan balansere investeringens avkastningspotensiale opp mot risikoprofilen. Risikoen reduseres og sannsynligheten for suksess øker.

AllƟd på utkikk eƩer innovaƟve selskaper som kan utvikle og
forbedre behandling av sykdommer med stort udekket medisinsk behov og
som er i forkant av den medisinske utviklingen
30%

ArcƟc Aurora LifeScience ble startet i mai 2016 og
har oppnådd svært god avkastning både i absoluƩe
termer og i forhold Ɵl referanseindeks og andre
helseaksjefond.
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Disclaimer: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kurstap. Arctic Fund Management AS søker etter beste evne
å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for
eventuelle feil og utelatelser. Ansatte i Arctic Fund Management AS kan være eiere
av verdipapirer som inngår i fondenes porteføljer.
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Arctic Aurora LifeScience klasse A NOK
ISIN: IE00BYQ7ZL84
Forvaltningshonorar: 2 %
Resultatbasert honorar: 15 % av samlet meravkastning ut over
referanseindeksen med høyvannsmerke
Minimumstegning: NOK 1.000,‐
Kursfasettelse: Daglig ved arbeidsdag i Irland og Norge
Oppgjør: 2 dagers oppgjør ved innløsning
Arctic Aurora LifeScience klasse B NOK
ISIN: IE00BYQ7ZM91
Forvaltningshonorar: 1,25 %
Resultatbasert honorar: 15 % av samlet meravkastning ut over
referanseindeksen med høyvannsmerke
Minimumstegning: NOK 10.000.000,‐
Kursfasettelse: Daglig ved arbeidsdag i Irland og Norge
Oppgjør: 2 dagers oppgjør ved innløsning
Referanseindeks
MSCI World Pharmaceuticals, Biotech and Life Science Index Net
Return

Arctic Aurora LifeScience kan tegnes online hos Arctic Fund Management
Bli kunde av Arctic Fund Management med BankId på vår hjemmeside
https://www.arctic.com/afm

Arctic Fund Management AS
Haakon VII’s gate 5
P.O. Box 1833 Vika
NO 0123 OSLO, Norway
Tel +47 2101 3100
Fax +47 2101 3036
E‐mail: fundinvestor.afm@arctic.com
www.arctic.com

