
 

 

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT 
Formål 
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. 
Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og 
tapene til dette produktet, samt for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.  

 

Insight Broad Opportunities Fund 
 

PRODUKT  
 

Produkt: Insight Broad Opportunities Fund: B1 US Dollar, A sub-fund of Absolute Insight Funds plc 
Produsentens navn: Insight Investment Management (Europe) Limited  
ISIN: IE00B7396591  
Nettsted: https://www.insightinvestment.com/continental-europe-and-ireland/  
Kontaktnummer: +44 203 450 0874  
Kompetent myndighet: Insight Broad Opportunities Fund («Fondet») er autorisert i Ireland og regulert av Central Bank of Ireland. Insight Investment 

Management (Europe) Limited («Forvalteren») er autorisert i Ireland og regulert av Central Bank of Ireland. 
Bostedsland: Irland 
  

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon er gyldig pr.: 31. desember 2022   
 

HVA ER DETTE PRODUKTET? 
 

Type: 

Produktet er en type kollektiv investeringsordning – spesifikt en andelsklasse i et underfond i et investeringsforetak av paraplytypen med variabel kapital og 
adskilt ansvar mellom underfondene. Det er autorisert av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland som et UCITS-fond i henhold til forskriftene. 
Investeringen din vil ta form av andeler i fondet. 

Term: 

Produktet er ikke underlagt noen fast periode eller forfallsdato. Forvalteren kan ikke ensidig avslutte fondet. Styremedlemmene i Absolute Insight Funds plc kan 
avslutte fondet i samsvar med vilkårene i prospektet. 
 

Mål: 

 Fondets mål er å gi attraktiv, positiv totalavkastning som omfatter som omfatter både inntekter og kapitalvekst på lang sikt (minst 5 år). Fondet sammenligner avkastningen sin 
med SONIA (90 dagers rentesrente). I tillegg prøver fondet for å oppnå en avkastning på SONIA (90 dagers rentesrente) + 4,5 % brutto før gebyrer over en annualisert 
femårsperiode. Når avkastningsrapportering er formålet, måles andelsklassen mot valutaekvivalenten som er SOFR (90 dagers rentesrente). 

 Fondet søker å nå sitt mål ved å oppnå eksponering mot et bredt spekter av aktiva, blant annet aksjer, obligasjoner og realkapital, som fast eiendom, infrastruktur og råvarer. 
Fondet kan ta denne eksponeringen direkte, via andre kollektive investeringsordninger eller ved bruk av egnede derivatinstrumenter. Underliggende fond, inkludert ETF-fond, er 
valgt basert på vurderinger av likviditet, handelskostnader og representasjon av underliggende indekseksponering. 

 Du bør merke deg følgende: Fondet investerer over hele verden; Fondets investering i obligasjoner omfatter hovedsakelig høyretenteobligasjoner og obligasjoner av 
investeringsgrad som er utstedt av stater og selskaper. Høyrenteobligasjoner har vanligvis høyere risiko enn obligasjoner av investeringsgrad, men gir til gjengjeld høyere inntekter. 

 Fondet vil også investere i kontanter og andre kontantlignende investeringer (herunder pengemarkedsinstrumenter), og slik investering kan fra tid til annen være betydelig. 
 Fondet forvaltes aktivt, som innebærer at investeringsforvalteren kan bruke en høy grad av skjønn når det gjelder valg av fondets investeringer. 
 Forvalteren vil vanligvis diversifisere på et bredt spekter av aktivaklasser, som forklart ovenfor. Forvalteren vil søke å generere avkastning og redusere tapsrisikoen gjennom aktiv 

endring av blandingen av aktivaklassene det investeres i, etter hvert som synspunktene på deres relative risiko-/avkastningsegenskaper endrer seg. Forvalteren vil også prøve å 
gi uttrykk for relative synspunkter (f.eks. foretrekke en bestemt indeks eller marked fremfor et annet) og ta posisjoner på indeksenes volatilitet (eller endringstempo). Forvalterens 
synspunkter drives vanligvis både av makroøkonomiske faktorer og mer kortsiktige taktiske syn på markedene. Forvalteren bruker et bredt spekter av derivatinstrumenter, 
vanligvis når den mener at de tilbyr en mer effektiv måte for å investere i, eller justere eksponeringen til, en bestemt aktivaklasse. Hvorvidt disse strategiene lykkes, vil avhenge 
av at forvalterens synspunkter er riktige. Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine innen fem år. 

 Fondets depositar er State Street Custodial Services (Irland) Limited. 
 Klasse B1 US Dollar-andeler er akkumulerende andeler. Dette betyr at inntekter fra fondets investeringer blir reinvestert. 
 Absolute Insight Funds plc er et paraplyinvesteringsselskap. Fondets aktiva er adskilt fra andre underfond i Absolute Insight Funds plc. Du finner mer informasjon om 

paraplyselskapet og fondet i delen "Viktig informasjon" prospektet. 
 Prospektet og periodiske rapporter for Absolute Insight Funds plc er tilgjengelig gratis fra www.insightinvestment.com. Kopier av prospektet er tilgjengelige på engelsk og visse 

andre språk. Kopier av periodiske rapporter finnes bare på engelsk. 
 Annen praktisk informasjon er gitt i prospektet. Aksjeprisene finner du på www.insightinvestment.com. 
 

Tiltenkt detaljinvestor:  

Investering i fondet passer for investorer som søker kapitalvekst, som er villige til å legge til side kapital i minst fem år, og som er forberedt på å akseptere et moderat til høyt nivå av 
volatilitet fra tid til annen. 
 

 

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ TILBAKE? 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Lavere risiko Høyere risiko 

 

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5år. Den 
faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du casher inn på et tidlig 
tidspunkt og du kan få tilbake mindre.   

 

Riskindikator 
Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning til risikonivået til dette produktet 
sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet 
vil tape penger grunnet bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg. 

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 4 av 7, som er en middels 
risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et 
middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets kapasitet til 
å betale deg. 

 

Dette produktet er utsatt for følgende risikoer som ikke omfattes av indikatoren ovenfor. Hvis produktet er denominert i en annen valuta enn den offisielle valutaen i medlemsstaten 
der produktet er markedsført, kan avkastningen, når den uttrykkes i den offisielle valutaen til medlemsstaten der produktet markedsføres, endres avhengig av valutasvingninger. 
Produktet kan bruke derivater for investeringsformål. Selv om det ikke er hensikten å forårsake større og hyppigere endringer i fondskursen eller øke risikoprofilen, er derivater 
iboende flyktige, og produktet kan derfor bli eksponert mot tilleggsrisikoer og -kostnader. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning, og du kan tape 
noe av eller hele investeringen. Ditt ansvar vil imidlertid bli begrenset til beløpet du har investert, og du vil ikke stå ansvarlig for noen fremtidige økonomiske forpliktelser utover beløpet 
du har investert. Se prospektet for mer informasjon om andre risikoer som det ikke står noe om i dette dokumentet. 
 



 

 

Ytelses-scenarier 

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. 
De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende 
referanseindeks over siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. 

Anbefalt minimum holdeperiode: 5 år 
Investering 10 000 USD 

Overlevelsesscenarier 
Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av 
eller hele investeringen. 

1 år  
5 år  

(anbefalt holdeperiode) 

Stress-scenario Hva kan du få tilbake etter kostnader 6 470 USD 6 290 USD 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år - 35,34 % - 8,85 % 

Ugunstig scenario Hva kan du få tilbake etter kostnader 9 250 USD 9 140 USD 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år - 7,47 % - 1,79 % 

Moderat scenario Hva kan du få tilbake etter kostnader 10 410 USD 12 460 USD 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 4,12 % 4,5 % 

Gunstig scenario Hva kan du få tilbake etter kostnader 11 860 USD 13 130 USD 

 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 18,56 % 5,6 % 
 

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene 
tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. 
Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. 
Ugunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 09.2021 og 09.2022. 
Moderat: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 04.2017 og 03.2022. 
Gunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 01.2017 og 12.2021. 
 

HVA SKJER HVIS INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED IKKE KLARER Å 
BETALE UT? 
Fondets eiendeler oppbevares av depotmottakeren. Hvis forvalteren blir insolvent, påvirker det ikke fondets eiendeler som er til forvaring hos depotmottakeren. 
Hvis depotmottakeren, eller noen som handler på dennes vegne, skulle bli insolvent, kan fondet bli påført et økonomisk tap og det finnes ikke noen 
kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie dette tapet, helt eller delvis. Denne risikoen dempes av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov 
og forskrift å holde sine egne eiendeler adskilt fra fondets eiendeler. 
 

HVA ER KOSTNADENE? 

Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og hvordan 

de påvirker investeringen din. 
 

Kostnader over tid 
 
 

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du 
holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige 
investeringsperioder: 
Vi har antatt: 
- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det 
moderate scenarioet. 
- USD 10 000 er investert. 
 
 

 

Investering 10 000 USD Om du avslutter etter 1 år Om du avslutter etter 5 år 

Totalkostnader 92 USD 582 USD 

Årlig kostnadspåvirkning* 0,92 % 0,96 % 

*Dette   illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over   holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte   
holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være   5,46% før kostnader   4,50% etter kostnader. 
 

Sammensetning av kostnader over tid 
 

Engangskostnader ved inn- eller utgang Om du avslutter etter 1 år 

Inngangskostnader Vi krever ingen inngangsgebyr for dette produktet. N/A  

Utgangskostnader Vi krever ingen utgangsgebyr for dette produktet. N/A 

Pågående kostnader  

Forvaltningsgebyrer og andre 
administrative eller 
driftskostnader 

0,71% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske 
kostnader det siste året. 

72 USD 

Porteføljetransaksjonskostnad
er 

0,15% av verdien av investeringen din per år. Dette er et kostnadsestimat som påløper 
når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske 
beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.  

20 USD 

Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold  

Ytelsesgebyr 

0,00% av den positive ulikheten mellom ytelsen til underfondet/andelsklassen og 
referanseindeksen (som angitt i underfondets investeringspolicy) i kalenderåret. 
Resultathonoraret beregnes/påløper daglig og betales årlig. Et resultathonorar kan 
betales selv når underfondet overpresterer referanseindeksen, men med et negativ 
absolutt resultat. 

 0 USD  

 

 

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG? 
 

Anbefalt minimum holdeperiode: 5  år 
 
Ovennevnte periode er anbefalt som følge av at produktet er et fond med daglig likviditet, og på grunnlag av fondets risiko- og avkastningsprofil. Din ideelle holdeperiode kan avvike 
fra denne anbefalte holdeperioden. Vi anbefaler at du diskuterer dette med din rådgiver. Hvis holdeperioden er kortere enn den minimum anbefalte, kan dette ha en negativ 
innvirkning på avkastning på investeringen din. Eventuelle kostnader vises under «Kostnadssammensetning» ovenfor. Informasjon om hvordan kjøpe og selge aksjer i fondet, finner 
du i fondets tillegg. 
 



 

 

HVORDAN KAN JEG KLAGE? 

Klager angående dette produktet eller forvalterens forvaltning skal sendes direkte til:   

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

InsightTATeam@statestreet.com 
+44 203 450 0874  

 

I den grad noen andre har informert deg om, eller solgt deg produktet, bør du kontakte dem direkte og først, dersom klagen gjelder deres forvaltning eller 
aktiviteter. 
 

 

• Fondet er underlagt skattereglene i Irland. Dette kan påvirke din investering. Rådfør deg med en finansrådgiver hvis du trenger flere opplysninger. 
• Absolute Insight Funds plc kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenelig med de relevante delene 

av tillegget til prospektet for fondet. 
• I henhold til vilkårene i prospektet, kan du skifte fra én andelsklasse til en annen, enten innenfor fondet eller i et annet underfond i paraplyselskapet, forutsatt at du møter alle 

kriteriene for den andelsklassen som står i det relevante tillegget til prospektet. Det kreves ikke noe byttegebyr, men det kan, avhengig av den nye andelsklassen, påløpe 
startgebyrer som forklart i delen Gebyrer ovenfor. 

• I tillegg til dette dokumentet inviterer vi deg til å konsultere prospektet nøye på nettstedet vårt. Ord og uttrykk definert i Prospektet skal, med mindre konteksten krever noe annet, 
ha samme betydning når de brukes i dette Nøkkelinformasjonsdokumentet. 

• Tidligere utvikling og forrige scenariodokument for dette produktet finner du her https://www.insightinvestment.com/uk/funds-and-prices/fund-literature-library/ 
• Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikator på fremtidig avkastning. Det kan ikke gi en garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden. 

ANNEN RELEVANT INFORMASJON 


