Holberg Triton
Globalt sjømatfond
– et hav av muligheter

Marine ressurser
• Holberg Triton åpner muligheten til å investere i kanskje den største
megatrenden vi har globalt, sunne produkter fra havet.
• Holberg Triton investerer i børsnoterte selskaper innen marine ressurser over
hele verden.
• Marine ressurser har gått fra å være overfisket og benyttet som dyrefór på 1980
og 90-tallet, til å bli den mest vekstkraftige ressurs i verden.
• Fisk er løsningen på flere av verdens helseutfordringer, men samlet fiskekonsum
i verden utgjør under 2% av samlet mat konsum. Veksten i fiskekonsum er
sterk og forventes å vedvare.

Oppdrett - Uutnyttede ressurser

Biotech - Nye medisiner

Kvotesystem - Bærekraft

Oppdrett - Bærekraft
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Holberg Triton investerer i ulike arter

i et globalt investeringsunivers fordelt på ulike regioner

Holberg Triton har en portefølje på rundt 30 selskaper
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Risikofaktorer forbundet med investeringer i sjømatnæringen
• Biologisk risiko

Vi investerer i mange arter og i ulike deler av
verdikjeden

• Politisk risiko /
rammevilkår

Diversifisering i ulike land og regioner

• Likviditetsrisiko

Vi investerer i børsnoterte selskaper

• Valutarisiko

Vi diversifiserer porteføljen i forhold til geografi og
valuta

• Miljø / bærekraft

Etablerte standarder innen oppdrett og villfangst

• Etiske vurderinger

Vi følger oljefondets “etiske retningslinjer”

Forvalterteam – Jann Molnes og Hogne Tyssøy
Ansvarlig forvalter for Holberg Triton er
Jann Molnes, forvalter i Holberg Fondene
siden 2006 med bred erfaring fra fiskeri
og oppdrett.
Han vil forvalte fondet sammen med
Hogne Tyssøy, en av gründerne i Holberg
Fondene og en sentral forvalter i Holberg
Fondene siden oppstart i år 2000.

Årlig forvaltningshonorar

2%

Tegningskostnad

0%

Innløsningskostnad

0%

Min. tegningsbeløp

Kr 1.000

Min. sparebeløp

Kr 300 per mnd.

Fondets startdato

27.Februar 2015

Nøkkelinformasjon, prospekt med vedtekter og ytterligere informasjon
om fondet er tilgjengelig på

www.holbergfondene.no

www.holbergfondene.no
post@holbergfondene.no

