BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den
så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund, klass I, aterinvesterade andelar, USD, en delfond till
Aviva Investors (ISIN-kod: LU0747473022). Fonden förvaltas av Aviva Investors Luxembourg S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fondens mål är att skapa intäkter och öka värdet på
andelsägarnas investeringar på sikt.

Investeringsförvaltaren fattar aktiva urvalsbeslut för fondens
investeringar.

Fonden investerar huvudsakligen i högavkastande obligationer
med en genomsnittlig löptid på mindre än 5 år vilka är emitterade
av företag världen över och med en huvudsaklig inriktning på
Nordamerika och Europa. Fonden investerar generellt i
obligationer som är värderade lägre än BBB- av Standard and
Poor's eller Baa3 av Moody's, eller värdepapper som saknar
värdering som förvaltningsbolaget bedömer vara av motsvarande
kreditkvalitet. Fonden får även använda derivat i investeringssyfte.

Du kan sälja och köpa andelar alla bankdagar i Luxemburg.
Se prospektet för de fullständiga investeringsmålen och hela
placeringsinriktningen.
Rekommendation: den här fonden är utformad för investerare
som planerar att investera i minst 5 år.
Detta är en ackumulerande andelsklass och eventuella intäkter
från fonden kommer att behållas i fonden och avspeglas i
andelskursen.
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2 Denna indikator bygger på historiska data, beräknade genom
att använda EU-regler, och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig
indikator på fondens framtida riskprofil.
2 Den risk-/avkastningskategori som anges kan inte garanteras.
Den kan ändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär
inte att investeringen är riskfri.
2 Värdet på och intäkter från investeringarna kan ändras efter
hand.
2 Fondkursen kan minska och öka och därför kanske du inte får
tillbaka det ursprungliga belopp som du har investerat.
2 Fonden har tilldelats ett riskvärde baserat på andelskursens
historiska volatilitet eller, när informationen är otillräcklig, på
dess underliggande tillgångsklasser.

2 Säkringsrisk: Alla åtgärder som vidtagits för att kompensera
specifika risker kommer att generera kostnader (som minskar
resultatet), kan fungera sämre än planerat eller inte alls och om
de fungerar minskas möjligheterna till vinst.
2 Risk med illikvida värdepapper: Vissa tillgångar som innehas i
fonden kan, genom sin typ, vara svåra att värdera eller sälja vid
önskad tidpunkt eller till en kurs som anses vara rimlig (särskilt i
stora kvantiteter) och därför kan deras kurser vara mycket
volatila.
2 Operativ risk: Den mänskliga faktorn eller process-/systemfel,
internt eller hos våra tjänsteleverantörer, kan leda till förluster
för fonden.
2 Underliggande fondrisk: I den omfattning som fonden
investerar i andelar i andra fonder ådrar den sig dessa andelars
engångskostnader och årliga avgifter. Den ådrar sig även
riskerna dessa andelar medför, inklusive derivatrisk och
motpartsrisk från eventuella inbäddade derivat (vilket är vanligt
i ETF-fonder).
2 Fullständig information om de risker som är tillämpliga för
fonden anges i prospektet.

2 Kreditrisk: En obligation eller ett penningmarknadsinstrument
kan sjunka i värde om emittentens finansiella ställning
försämras.
Obligationer med låg kreditvärdighet (även kallade
högavkastande värdepapper) har vanligtvis högre kreditrisk än
investeringar med hög kreditvärdighet.
2 Risk för utebliven betalning: Emittenter av vissa obligationer
eller penningmarknadsinstrument kan få problem att uppfylla
sina betalningsåtaganden, vilket minskar intäkterna för fonden
och även värdet på obligationer som innehas av fonden. Under
extrema marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden
kan betalningsinställelse vara omfattande och dess inverkan på
fondens resultat betydande.
2 Derivatrisk: Derivat är instrument som kan vara komplexa och
mycket volatila, medföra en viss oförutsägbarhet (särskilt under
ovanliga marknadsförhållanden) och orsaka förluster som
väsentligt överstiger kostnaden för derivatet.
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AVGIFTER
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

5.00%

Inlösenavgift

Ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifterna används för att betala fondens driftskostnader,
inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Angivna tecknings- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I
vissa fall (däribland vid byte till andra fonder eller andelsklasser i
Aviva Investors) kan du betala mindre – du finner den aktuella
tecknings- och inlösenavgiften hos din ekonomiska rådgivare/
distributör.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

0.63%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Ingen

De årliga avgifterna grundas på kostnaderna för föregående år,
året som slutade i december 2017. De årliga avgifterna anges
exklusive resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader
för portföljen, förutom tecknings-/inlösenavgifter som betalats av
fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt
investeringsföretag.
För mer information om avgifter, inklusive en heltäckande
beskrivning av eventuell resultatrelaterad avgift (i tillämpliga fall),
se avsnittet om avgifter i fondens prospekt.

TIDIGARE RESULTAT

Avkastnings %

2 Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.
2 Det tidigare resultat som visas i motstående diagram inräknar
alla avgifter utom teckningsavgifter.
2 Andelsklassen lanserades 29 februari 2012.
2 Resultatet beräknas i andelsklassens valuta som är USD.
2 Källa: Aviva Investors/Lipper, ett företag inom Thomson Reuters
per den 31 december 2017.

PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route
de Trèves, Senningerberg, L-2633.
Övrig information om Aviva Investors, kopior av prospektet och
de senaste halv- och helårsrapporterna samt faktabladen med
basfakta för investerare kan erhållas kostnadsfritt på engelska
från Aviva Investors Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon,
Luxemburg, L- 1249, eller från överföringsombudet, RBC Investor
Services Bank S.A., 14, Porte de France, Esch-sur-Alzette,
Luxemburg, L-4360, eller på webbplatsen
www.avivainvestors.com, där fondens senaste andelskurser finns
och information om hur man köper/säljer andelar.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy,
inklusive ersättningsutskottets sammansättning, en beskrivning
av de viktigaste ersättningsdelarna och en översikt över hur
ersättningen fastställs, finns på webbplatsen
www.avivainvestors.com. En papperskopia av ersättningspolicyn
kan vid förfrågan fås utan kostnad från förvaltningsbolagets
huvudkontor.

Du kan byta mellan andra fonder eller andelsklasser i Aviva
Investors enligt bestämmelserna i avsnittet ”Investera i
delfonderna” i prospektet.
Aviva Investors är föremål för skattelagarna och
skattebestämmelserna i Luxemburg. Detta kanske påverkar din
personliga skattesituation, vilket du bör kontrollera hos en
skatterådgivare i det land där du bor.
Skulderna i var och en av fonderna är segregerade och
tillgångarna i denna fond kommer inte att användas för att betala
skulder i andra fonder.
Aviva Investors Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospektet.
Delfonden lanserades den 29 februari 2012, är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (CSSF).
Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur
Financier).
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