
 

 

FAKTABLAD 
Syfte 
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs 
enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för 
att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.  

 

Insight Broad Opportunities Fund 
 

PRODUKT  
 

Produkt: Insight Broad Opportunities Fund: B1p Sterling, A sub-fund of Absolute Insight Funds plc 
Produktutvecklare: Insight Investment Management (Europe) Limited  
Produkt-ISIN: IE00B4ZPDK80  
Webbplats: https://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/  
Kontakt: +44 203 450 0874  
Behörig myndighet: Insight Broad Opportunities Fund (”fonden”) är auktoriserad i Ireland och regleras av Central Bank of Ireland. Insight 

Investment Management (Europe) Limited (”förvaltaren”) är auktoriserad i Ireland och regleras av Central Bank of Ireland. 
Hemvistland: Irland 
  

Dessa basfakta gäller per den: 31 december 2022   
 

VAD INNEBÄR PRODUKTEN? 
 

Typ: 

Produkten är en andelsklass i en delfond i ett öppet investeringsbolag med paraplystruktur, rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder, auktoriserat 
av Irlands centralbank som ett fondföretag (UCITS) i enlighet med gällande förordningar. Din investering kommer ske i form av andelar i fonden. 

Löptid: 

Produkten har ingen fast löptid eller förfallodag. Förvaltaren kan inte ensidigt säga upp fonden. Styrelsen för Absolute Insight Funds plc kan säga upp fonden i 
enlighet med villkoren i prospektet. 
 

Mål: 

 Fonden har som mål att ge en attraktiv, positiv avkastning, som inkluderar både intäkter och kapitaltillväxt, på lång sikt (minst 5 år). Fonden jämför sitt resultat med SONIA (90 
dagar sammansatt). Dessutom strävar fonden efter att skapa en avkastning på SONIA (90 dagar sammansatt) + 4,5 % före avdrag för avgifter under en femårsperiod på årsbasis. 
I resultatrapporteringssyfte mäts andelsklassen mot valutamotsvarigheten som är SONIA (90 dagar sammansatt). 

 I syfte att uppnå investeringsmålet är fonden exponerad mot ett stort antal olika typer av tillgångar, bland annat aktier, obligationer och realtillgångar, såsom fastigheter, infrastruktur 
och råvaror. I den utsträckning det är tillåtet kan fonden exponeras mot detta genom direkta investeringar, via andra företag för kollektiva investeringar eller genom användning 
av lämpliga derivat. Underliggande fonder, däribland börshandlade fonder, väljs ut baserat på en bedömning som omfattar likviditet, handelskostnader och representation av 
underliggande indexexponering. 

 Du bör vara medveten om att: Fonden investerar globalt; fondens investeringar i obligationer främst består av high yield-obligationer och obligationer med kreditbetyget investment 
grade utgivna av stater och företag. Högavkastande obligationer är i regel mer riskfyllda än obligationer med kreditbetyget investment grade, men i gengäld ger de högre 
avkastning. 

 Fonden investerar också i likvida medel och motsvarande (såsom penningmarknadsinstrument) och ibland kan dessa placeringar vara betydande. 
 Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren har stor valfrihet när det gäller att göra investeringar för fondens räkning. 
 Investeringsförvaltaren sprider vanligtvis investeringarna över ett brett urval av tillgångsslag enligt ovan. Förvaltningen har som mål att ge avkastning och även minska risken för 

förluster genom att aktivt variera sammansättningen av de tillgångsklasser som fonden är investerad i allteftersom uppfattningen om deras relativa risk- och 
avkastningsegenskaper förändras över tid. Den kommer också att ge uttryck för en relativ bedömning (exempelvis genom att gynna en marknad eller ett index framför andra), 
samt ta positioner i volatiliteten (eller växelkursen) hos index. Förvaltarens bedömning brukar styras både av makroekonomiska faktorer och en mer kortsiktig, taktisk syn på 
marknaden. Investeringsförvaltaren använder ett brett urval av derivat, vanligtvis när de anses erbjuda ett effektivare sätt att investera i, eller anpassa exponeringen mot, ett 
speciellt tillgångsslag. Framgången för dessa strategier beror på hur korrekt investeringsförvaltarens bedömning är. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta 
ut sina pengar inom fem år. 

 Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 
 Klass B1p Sterling Income-andelar ger utdelning. Det innebär att intäkter från fondens investeringar kommer att betalas ut som utdelning. 
 Absolute Insight Funds plc är ett investeringsföretag med paraplystruktur. Fondens tillgångar är separerade från tillgångarna i andra delfonder i Absolute Insight Funds plc. Mer 

information om paraplystrukturen och fonden finns i avsnittet "Viktig information" i prospektet. 
 Prospektet och periodiska rapporter för Absolute Insight Funds plc finns tillgängliga kostnadsfritt från www.insightinvestment.com. Kopior av prospektet finns även att läsa på 

engelska och flera andra språk. Kopior av de periodiska rapporterna publiceras endast på engelska. 
 Annan praktisk information finns i prospektet. Andelskursen finns på www.insightinvestment.com. 
 

Målgrupp: 

En investering i fonden passar investerare som strävar efter kapitaltillväxt, är beredda att sätta undan kapital i minst fem år och redo att acceptera en måttlig till hög volatilitetsnivå 
från tid till annan. 
 

 

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Lägre risk Högre risk 

 

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5år. Den 
faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i 
förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.   

 

Riskindikator 
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna 
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten 
kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av 
att vi inte kan betala dig. 

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta 
klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en 
medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens 
förmåga att betala dig. 

 

Produkten är utsatt för följande risker som inte fångas upp av indikatorn ovan. Om produkten är noterad i en annan valuta än den officiella valutan i medlemsstaten där produkten 
marknadsförs, kan avkastningen, när den uttrycks i den officiella valutan i den medlemsstat där produkten marknadsförs, skilja sig beroende på valutafluktuationer. Produkten kan 
använda derivat i placeringssyfte. Även om avsikten inte är att orsaka större och frekventare förändringar i fondens kurs eller att öka dess riskprofil, men derivat är till sin natur volatila 
och fonden kan därför exponeras mot ytterligare risker och kostnader. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller 
delar av din investering. Men ditt ansvar är begränsat till det belopp du investerat och du är inte ansvarig för några ytterligare framtida finansiella åtaganden utöver det belopp du har 
investerat. Du finner mer information i prospektet om andra risker som inte beskrivs i detta faktablad. 
 



 

 

Resultatscenarier 

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. 
De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de 
senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. 

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år 
Investering 10 000 GBP 

Överlevnadsscenarier 
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela 
eller delar av din investering. 

1 år  
5 år  

(rekommenderad innehavstid) 

Stresscenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

6 420 GBP 6 250 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år - 35,83 % - 8,97 % 

Negativt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

9 370 GBP 9 370 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år - 6,3 % - 1,29 % 

Neutralt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

10 180 GBP 11 340 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år 1,8 % 2,55 % 

Positivt scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 
kostnader 

11 450 GBP 12 320 GBP 

 Genomsnittlig avkastning per år 14,47 % 4,26 % 
 

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn 
till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 
Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2021 och 08-2022. 
Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 05-2014 och 04-2019. 
Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 06-2016 och 05-2021. 
 

VAD HÄNDER OM INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED INTE KAN GÖRA 
NÅGRA UTBETALNINGAR? 
Fondens tillgångar hålls av förvaringsinstitutet. Om förvaltaren skulle hamna på obestånd kommer fondtillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att 
beröras. Men om förvaringsinstitutet, eller någon som agerar på dess uppdrag, hamnar på obestånd kan fonden åsamkas ekonomisk förlust, och det finns ingen 
kompensations- eller garantiordning för investerare som kan kompensera en förlust, varken delvis eller fullt ut. Men denna risk begränsas av det faktum att 
förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag och förordning att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. 
 

VILKA ÄR KOSTNADERNA? 

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om 

hur de påverkar din investering. 
 

Kostnader över tid 
 
 

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du 
innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga 
investeringsperioder: 
Vi har antagit följande: 
- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet 
med vad som visas i det neutrala scenariot. 
- GBP 10 000 investeras. 
 
 

 

Investering 10 000 GBP Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år 

Totala kostnader 67 GBP 384 GBP 

Årliga kostnadseffekter* 0,67 % 0,68 % 

*Detta   visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det   visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden   
beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli   3,23 % före kostnader och   2,55 % efter kostnader. 
 

Kostnadssammansättning 
 

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 år 

Teckningskostnader Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. ej tillämpligt  

Inlösenkostnader Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. ej tillämpligt 

Löpande kostnader  

Förvaltningsavgifter och andra 
administrations- eller 
driftskostnader 

0,47% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska 
kostnader under det senaste året. 

47 GBP 

Portföljtransaktionskostnader 
0,15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som 
uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska 
beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.  

20 GBP 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter  

Resultatrelaterad avgift 

0,00% av den positiva skillnaden mellan resultatet för delfonden/andelsklassen och 
jämförelseindexet (såsom angivet i delfondens placeringsinriktning) under kalenderåret. 
Den resultatrelaterade avgiften beräknas/ackumuleras dagligen och betalas årligen. En 
resultatrelaterad avgift kan debiteras även vid negativ absolut avkastning, om delfonden 
överträffar jämförelseindexet. 

 0 GBP  

 

 



 

 

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID? 
 

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5  år 
 
Ovanstående tidsperiod har rekommenderats som ett resultat av att produkten är en fond med daglig likviditet och baserat på fondens risk- och avkastningsprofil. Den innehavstid 
som passar dig kan skilja sig från den rekommenderade innehavstiden. Vi rekommenderar att du tar upp detta med din rådgivare. Om innehavstiden är kortare än den 
rekommenderade innehavstiden, kan detta inverka negativt på investeringens avkastning. Alla kostnader visas under ”Kostnadssammansättning” ovan. Information om hur man 
köper och säljer andelar i fonden finns i prospektet och bilagan. 
 

HUR KAN JAG KLAGA? 

Klagomål om denna produkt eller förvaltarens agerande skickas direkt till:   

Webbplats: www.insightinvestment.com  
E-post: 
Telefon: 

InsightTATeam@statestreet.com 
+44 203 450 0874  

 

I den utsträckning någon annan har rekommenderat eller sålt produkten till dig, ska du först kontakta dem direkt om det handlar om deras agerande eller 
verksamhet. 
 

 

• Fonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka din investering. Din finansiella rådgivare kan ge dig mer information. 
• Absolute Insight Funds plc kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt 

och bilaga. 
• Med förbehåll för villkoren i prospektet har du rätt att byta från en andelsklass till en annan inom fonden eller en annan delfond i paraplyfonden, förutsatt att du uppfyller alla kriterier 

som gäller för den andelsklassen som beskrivs i den relevanta bilagan till prospektet. Det finns inga bytesavgifter, men beroende på andelsklass kan insättningsavgifter tas ut 
enligt beskrivningen i avsnittet ovan om avgifter. 

• Vi rekommenderar att du utöver detta faktablad läser prospektet som finns på vår webbplats. Ord och uttryck definierade i prospektet ska, om inte sammanhanget kräver annat, 
ha samma betydelse som när de används i faktabladet. 

• Faktabladet med tidigare resultat och scenarier för denna produkt finns här https://www.insightinvestment.com/uk/funds-and-prices/fund-literature-library/ 
• Notera att tidigare resultat inte är vägledande för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden. 

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION 


