Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Absolute Insight Currency Fund: Class Ap Sterling Shares
En delfond i Absolute Insight Funds plc
Den här fonden är förvaltad av Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN-kod IE00B3CLDK25

Mål och placeringsinriktning
Fonden strävar efter att producera positiv absolut avkastning bestående
av både avkastning och kapitaltillväxt under alla marknadsförhållanden
på en rullande 12-månaders basis. Fondens jämförelseindex är 3 month
Libid och fonden ska mäta sin avkastning mot detta. Dessutom strävar
fonden efter att skapa en avkastning på upp till 3 month Libid + 4 % före
avdrag för avgifter under en femårsperiod på årsbasis, samtidigt som
man beaktar målet för 12 månader.
För att uppnå sitt mål investerar fonden främst i en rad globala valutor
genom att använda många olika valutaderivat. Fonden placerar också i
likvida medel såsom penningmarknadsinstrument, och med hänsyn tagen
till fondens målsättning kan sådana placeringar ibland vara betydande.
Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att förvaltaren har stor valfrihet när
det gäller att göra valutainvesteringar för fondens räkning. Förvaltaren
söker skapa avkastning både från riktningen och volatiliteten i
valutarörelserna, och grundar investeringsbesluten på sin bedömning av

förändringar i makroekonomin och räntecykeln i aktuella länder eller
regioner. Förvaltaren beaktar också noggrant valet av tidpunkt för
investeringarna, då kortsiktiga fluktuationer i valutornas värde tas med i
beräkningen.
Om förvaltaren inte lyckas identifiera valutarelaterade investeringar som
innebär möjligheter att skapa överavkastning i förhållande till fondens
jämförelsenorm, förblir fonden i stället investerad i likvida medel.
Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina
pengar inom fem år.
Class Ap Sterling Shares lämnar ingen utdelning. Alla inkomster
återinvesteras i fonden och speglas i andelsklassens värde.
Andelar i fonden kan köpas och lösas in varje dag som är en bankdag i
Irland.
Ytterligare information finns i avsnittet ”Mål och placeringsinriktning” i
fondens prospekt och tillägg.
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Denna indikator baseras på historiska eller simulerade data och kan
vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
 Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med
tiden.
 Den lägsta kategorin innebär inte en ”riskfri” placering.
Fonden tillhör risk/avkastningskategorin 5. Anledningen är att fonden
investerar i valutor, som generellt är mer volatila än likvida medel,
samtidigt som den använder derivatinstrument för att försöka minska
volatiliteten.
Värdet på investeringar och avkastningen från dem varierar, vilket delvis
kan bero på växelkursfluktuationer, och det är inte garanterat.
Investerare kanske inte får tillbaka hela det investerade beloppet.

Fonden är också utsatt för följande risker som inte fångas upp av
risk/avkastningsindikatorn.
Ambitionen är att eliminera potentiella ojämlikheter mellan andelsägare
genom beräkningsmetoden för prestationsbaserad avgift, men det kan
hända att en andelsägare får betala en prestationsbaserad avgift för
vilken de inte fått en proportionerlig vinst.
Förändringar i växelkurser mellan valutor eller konvertering från en
valuta till en annan kan medföra att värdet av investeringar i fonden ökar
eller minskar.
Fonden kan använda derivat i placeringssyfte. Derivat är volatila till sin
natur och en liten prisförändring i den underliggande investeringen kan
ha en betydande inverkan på fondens kurs. Även om användningen av
derivat inte är avsedd att orsaka större, frekventare förändringar i
fondkursen eller att öka fondens riskprofil, kan den resultera i att fonden
exponeras mot ytterligare risker och kostnader.
Fonden kan investera i instrument som kan vara svåra att sälja i tider av
oro på marknaderna.
Fonden kan inneha mer än 35 % av sina nettotillgångar i värdepapper
som utfärdats av en statlig emittent. Värdet på fonden kan påverkas
dramatiskt om en eller flera av dessa emittenter inte kan uppfylla sina
åtaganden eller får sitt kreditbetyg sänkt.
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Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Den årliga avgiften grundas på kostnader för det år som slutade den
31 oktober 2020. Den årliga avgiften kan uppvisa årsvariationer.
Den här siffran inkluderar inte portföljens transaktionskostnader (utom
eventuella insättnings- och uttagsavgifter för investeringar i andra
företag för kollektiva investeringar) eller prestationsbaserade avgifter.
Andelen resultatrelaterade avgifter som debiterades under förra
räkenskapsåret var 0,00 %.
För mer information om avgifter, se avsnittet ”Avgifter och kostnader”
i fondens prospekt och tillägg.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
Tidigare resultat var beräknat i brittiska pund.
I avkastningssiffrorna ingår den årliga avgiften men inte insättningseller uttagsavgifter.
Fonden lanserades den 28 februari 2007. Denna andelsklass
lanserades den 30 januari 2009.
Avkastningsmålet som visas är 3 month Libid + 4 %.
Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex med upp till 4 %
före avdrag för avgifter under en femårsperiod på årsbasis, vilket inte
återspeglas i diagrammet.
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Praktisk information










Class Ap Sterling Shares har valts ut som representativ för andelar i Sp Sterling och därför har ingen separat basfakta för investerare
sammanställts för dessa andelsklasser.
Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
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.
Du har rätt att byta från en andelsklass till en annan, antingen i fonden eller i en annan delfond i fondparaplyet, förutsatt att du uppfyller de
kriterier som anges i prospektet för andelsklassen. Det finns inga bytesavgifter, men beroende på andelsklass kan insättningsavgifter tas ut enligt
beskrivningen i avsnittet ovan om avgifter.
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 bär namnet Absolute Insight Funds plc och finns kostnadsfritt på 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.
Det finns information om Insight Investment Management (Europe) Limiteds ersättningspolicy på www.insightinvestment.com och en
papperskopia kan även erhållas kostnadsfritt på begäran.
Mer praktisk information finns i prospektet. Andelskursen finns på www.insightinvestment.com.

Denna fond är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Insight Investment Management (Europe) Limited är auktoriserad i Irland och regleras
av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 februari 2021.
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