Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Lovverket krever
denne informasjonen for at du skal forstå egenskapene og risikoene ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dette, slik at
du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere eller ikke.

Absolute Insight Currency Fund: Class B2p US Dollar Shares
Et underfond i Absolute Insight Funds plc
Dette fondet forvaltes av Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00B3ZJZD09

Mål og investeringspolitikk
Fondets mål er å produsere positiv absolutt avkastning, bestående av
både inntekter og kapitalvekst, under alle markedsforhold på rullerende
12-måneders basis. Fondets referanseindeks er 3 month Libid og fondet
måler sin avkastning opp mot denne. I tillegg søker fondet å generere en
avkastning på opptil 3 month Libid + 4 % brutto før gebyrer over en
annualisert periode på fem år, samtidig som det tas hensyn til 12månedersmålet. For formålet med å rapportere utvikling måles
andelsklassen mot valutaekvivalenten som er 3 måneder US Dollar Libid.
Fondet søker å oppnå sitt mål ved hovedsakelig å investere i en rekke
globale valutaer gjennom å benytte et bredt spekter av
valutaderivatinstrumenter. 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 har
mange valgmuligheter når det gjelder fondets valutainvesteringer. Det vil
søke å generere avkastning både fra retningen og volatiliteten i

bevegelsene i valutakursene og basere investeringsbeslutninger på
faktorer som for eksempel synet på endringer i de makroøkonomiske
syklusene og rentesyklusene i relevante land og regioner. Det vil også
nøye vurdere timingen for eventuelle investeringer og ta i betraktning
kortsiktige fluktuasjoner i valutakurser.
Hvis forvalteren imidlertid ikke er i stand til å identifisere valutarelaterte
investeringer som gir mulighet for avkastning i forhold til fondets
referanseindeks, vil det i stedet forbli investert i kontantinvesteringer.
Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å
trekke ut pengene sine innen fem år.
Class B2p US Dollar Shares utbetaler ikke utbytte. Enhver inntekt som
oppstår beholdes i fondet og gjenspeiles i andelsklassens verdi.
Andeler kan kjøpes fra og selges tilbake til fondet på enhver bankvirkedag
i Irland.
Du finner mer detaljert informasjon i delen "Investeringsmål og -politikk"
i prospektet og fondstillegget.
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Denne indikatoren er basert på historiske eller simulerte data og er
ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige
risikoprofil.
 Risikokategorien som er vist er ikke garantert og kan endre seg over
tid.
 Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri".
Fondet er plassert i risiko- og avkastningskategorien 5 fordi det
investerer i valutaer, og fordi det bruker derivater til å redusere
volatiliteten i disse sektorene, som har tendens til å være mer volatile
enn kontanter.

Investeringenes verdi eller eventuelle inntekter fra dem vil svinge og er
ikke garantert (dette kan delvis skyldes valutakurssvingninger). Det er
mulig investorer ikke får igjen hele det investerte beløpet. Fondet er
dessuten utsatt for følgende risikoer som ikke omfattes av beregningen
av risiko-avkastningsindikatoren.
Selv om det vil tas tiltak for å eliminere potensielle urettferdigheter
mellom andelseierne når det gjelder metoden for utregning av
prestasjonshonoraret, vil det være situasjoner der en andelseier risikerer
å betale et prestasjonshonorar uten å ha mottatt en fordel som står i
samsvar med dette.
Endringer i vekslingskurser mellom valutaer eller konvertering fra én
valuta til en annen kan føre til at investeringer i fondet faller eller øker.
Fondet kan bruke derivater til investeringsformål. Derivater er i seg selv
volatile, og en liten bevegelse i kursen til den underliggende
investeringen kan føre til en stor endring i fondskursen. Selv om det ikke
er hensikten at bruk av derivater skal forårsake større, hyppigere
endringer i fondskursen eller øke risikoprofilen, kan fondet følgelig bli
eksponert mot ekstra risikoer og kostnader.
Fondet kan investere i instrumenter som det kan bli vanskelig å selge når
markedene er under press.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av din investering.
Ta kontakt med oss eller din rådgiver for informasjon om de spesifikke
startgebyrene som gjelder.
Tallet for løpende gebyrer er basert på siste års utgifter for året
avsluttet 31 oktober 2019. Løpende gebyrer kan variere fra år til år.
Dette tallet omfatter hverken porteføljens transaksjonskostnader
(bortsett fra eventuelle start- og sluttgebyrer på investeringer i andre
kollektive investeringsforetak) eller prestasjonshonorarer.
Prestasjonshonoraret i siste regnskapsår var 0,00 %.
Du finner mer informasjon om gebyrer i delen "Honorarer/gebyrer og
utgifter" i prospektet og fondstillegget.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer
Startgebyr

4,00 %

Sluttgebyr

Ikke gebyr

Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine penger før de investeres.
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

1,11 %

Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til visse spesifikke vilkår
Prestasjonshonorar

10,00 % per år av all avkastning fondet oppnår
over referanserenten for disse gebyrene, som
er 3 month Libid.

Tidligere utvikling
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Fondet ble lansert 28 februar 2007. Andelsklassen ble lansert 14
februar 2019.
Ettersom det ikke finnes utviklingsdata for Class B2p US Dollar Shares
for et helt kalenderår, foreligger det ikke tilstrekkelig data til å gi
investorene nyttig informasjon om tidligere utvikling.
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Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Fondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan påvirke din investering. Rådfør deg med en finansrådgiver hvis du trenger mer informasjon.
Absolute Insight Funds plc kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til
de aktuelle delene av fondets prospekt.
Du har rett til å bytte fra én andelsklasse til en annen, eten innenfor fondet eller til et annet underfond i paraplyselskapet, forutsatt at du oppfyller
alle kriteriene for denne andelsklassen slik de er definert i prospektet. Det kreves ikke noe gebyr for bytting selv om det kan påløpe startgebyrer
som forklart i delen om gebyrer ovenfor, avhengig av målandelsklassen.
Absolute Insight Funds plc er et paraplyinvesteringsselskap. Fondets aktiva er skilt fra aktivaene til andre underfond i Absolute Insight Funds plc.
Du finner mer informasjon om paraplyselskapet og fondet i delen "Viktig informasjon" prospektet.
Prospektet og de periodiske rapportene gis ut under navnet Absolute Insight Funds plc og er gratis tilgjengelige fra www.insightinvestment.com.
Kopier av prospektet er tilgjengelige på engelsk og visse andre språk. Kopier av periodiske rapporter finnes bare på engelsk.
Detaljer om Insight Investment Management (Europe) Limiteds retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på www.insightinvestment.com, og
en papirversjon er også tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel.
Annen praktisk informasjon er gitt i prospektet. Andelskursen står på www.insightinvestment.com.

Fondet er godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Insight Investment Management (Europe) Limited har lisens i Irland og
reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland.
Dette dokumentet med viktig informasjon for investorer er nøyaktig per 11 februar 2020.
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