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.

Insight Broad Opportunities Fund: Class B1 Sterling Shares
En delfond i Absolute Insight Funds plc
Den här fonden är förvaltad av Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN-kod IE00B4ZSNV82

Mål och placeringsinriktning
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 reala
tillgångar, 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 yieldobligationer 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 (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.
Förvaltaren sprider vanligtvis investeringarna över ett brett urval av
tillgångsslag som beskrivs 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.
Förvaltaren 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.
Class B1 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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Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med
tiden.
 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Fonden tillhör risk- och avkastningskategori 5 eftersom den investerar i
aktier, obligationer, fastigheter och råvaror som generellt är mer volatila
än likvida medel.
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.
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 investera indirekt i fastighetstillgångar som till sin natur är
mindre likvida och svårare att sälja än andra tillgångar. Värderingen av
materiell egendom är en fråga om värderarens bedömning snarare än
om fakta.
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 2021. 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).
För mer information om avgifter, se avsnittet ”Avgifter och kostnader”
i fondens prospekt och tillägg.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
Tidigare resultat är beräknat i brittiska pund.
I avkastningssiffrorna ingår den årliga avgiften men inte insättningseller uttagsavgifter.
Fonden lanserades den 7 september 2009. Denna andelsklass
lanserades den 7 september 2009.
Avkastningsmålet från den 1 oktober 2021 är SONIA (90 dagar
sammansatt) + 4,5 %.
Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex med 4,5 % före
avdrag för avgifter under en femårsperiod på årsbasis, vilket inte
återspeglas i diagrammet.
Avkastningsmålet som visas för de åren som föregick 2021 är det
tidigare avkastningsmålet 3 månaders Libid + 4,5 %.
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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 2022.
Basfakta för investerare | 2 of 2

