Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne
er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden.
De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Absolute Insight Credit Fund: Class B2p2 Euro Shares
En afdeling i Absolute Insight Funds plc
Fonden administreres af Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00B55HC938

Mål og investeringspolitik
Fonden søger at levere positive absolutte afkast, der består af både
udbytte og kapitalvækst, under alle markedsforhold over 12 hele
måneder. Fondens benchmark er 3 month Libid, og fonden måler sine
resultater i forhold til benchmarkets. Derudover søger fonden at
generere afkast på op til 3 month Libid + 5 % ekskl. gebyrer over en
annualiseret periode på fem år under hensyntagen til målet for 12
måneder. Med henblik på indberetning af resultater måles aktieklassen i
forhold til valutaækvivalenten, der er 3 month Euribid.
Fonden søger at opnå målet hovedsageligt ved at investere i en lang
række gældsforpligtelser (obligationer og andre gældsrelaterede
instrumenter) samt afledte finansielle instrumenter.
Fonden investerer globalt, herunder på nye vækstmarkeder. Den
investerer hovedsageligt i investment grade-obligationer, højtforrentede
obligationer, værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom og i lån, der er
udstedt af virksomheder, stater, lokale myndigheder og supranationale
organer. Op til 50 % af fondens aktiver kan være investeret i
højtforrentede obligationer. Desuden kan fonden investere i kontanter og
andre kontantlignende investeringer. Hvis investeringsforvalteren ikke
kan identificere muligheder, der menes at ville udmønte sig i gevinster
set i forhold til benchmarket, kan investeringen være betydelig.
Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at investeringsforvalteren har
store valgmuligheder, hvad angår fondens investeringer, og følger en

række forskellige strategier alt efter dennes syn på en række faktorer,
herunder den enkelte gældsudsteders – eller udstedertypers – evne til at
tilbagebetale deres forpligtelser samt de forskellige gældstypers relative
egenskaber.
Investeringsforvalteren anvender et bredt udvalg af afledte finansielle
instrumenter. Det sker normalt, hvor denne mener, at de er en mere
effektiv investeringsmulighed end at investere direkte (f.eks. i en
obligation), for at afdække (eller minimere) markedsrisici og andre risici
eller for på anden vis at tage en kort position. At tage en kort position vil
sige, at man sælger noget, som fonden ikke ejer, og det er en måde,
hvorpå man kan tjene penge, når markederne falder. Afdækning og korte
positioner er vigtige teknikker, når man skal producere positive afkast
under alle markedsforhold.
Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at
trække deres penge ud inden for fem år.
Class B2p2 Euro Shares udbetaler ikke udbytte. Alle indtægter bibeholdes
af fonden og afspejles i aktieklassens værdi.
Der kan købes og sælges aktier i fonden på alle bankdage i Irland.
Der henvises til afsnittet om investeringsmål og -politikker i prospektet og
fondens tillæg hertil, hvis De ønsker yderligere oplysninger.
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Indikatoren er baseret på historiske eller simulerede data og giver
ikke nødvendigvis et retvisende billede af fondens fremtidige
risikoprofil.



Den viste risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan
ændre sig med tiden.



Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri
investering.

Fonden er placeret i risk/reward-kategori 6, da den - selvom den
investerer i obligationer, nye vækstmarkeder og valuta, der har tendens
til at være mere volatile end kontanter - anvender derivater til at forsøge
at reducere denne volatilitet.
Investeringernes værdi og indtægter fra disse svinger og garanteres ikke
(dette kan til dels skyldes valutakursudsving). Investorer får eventuelt
ikke det fulde investerede beløb tilbage. Desuden er fonden underlagt
følgende risici, der ikke indgår i beregningen af risk/reward-indikatoren:
Selvom det tilstræbes at eliminere potentielle uligheder mellem
investorerne ved hjælp af den anvendte metode til beregning af det

resultatbetingede honorar, kan det ske, at en investor betaler et
resultatbetinget honorar, der ikke står mål med den modtagne fordel.
Fonden kan anvende derivater til investeringsformål. Derivater er af
natur volatile, og et lille udsving i kursen på en underliggende investering
kan have stor indvirkning på fondens kurs. Skønt det ikke er hensigten
med brugen af afledte finansielle instrumenter at have større, hyppigere
ændringer i fondskursen eller at øge risikoprofilen, kan fonden dermed
være eksponeret for yderligere risici og omkostninger.
Fonden kan investere i højtforrentede obligationer, hvor der er større
risiko for kapital og indkomst, end tilfældet ville være for en tilsvarende
investering i stats- eller investment grade-obligationer. Højtforrentede
obligationer kan desuden være mindre likvide.
Fonden kan eje over 35 % af den indre værdi i værdipapirer fra en og
samme statslige udsteder. Fondens værdi kan i væsentlig grad påvirkes,
hvis en eller flere af disse udstedere ikke opfylder deres forpligtelser,
eller hvis deres kreditvurdering nedjusteres.
Fonden kan investere i instrumenter, der kursfastsættes fra en enkelt
kilde, og dermed afspejler kursen muligvis ikke nøjagtigt den kurs, der
kan opnås, når instrumentet sælges.
Udstederen af et gældsbevis, der ejes af fonden, kan ikke udbetale
indtægter eller tilbagebetale kapital til fonden, når gældsbeviset forfalder
til betaling.
Fonden kan investere i instrumenter, der kan være vanskelige at sælge,
når der er pres på markedet.
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Gebyrer
De gebyrer, du betaler, bruges til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution.
Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.
Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifterne for året, der
sluttede 31 oktober 2019. De løbende gebyrer kan variere fra år til år.
Tallet omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner (ud over
eventuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer for investeringer i
andre kollektive investeringsordninger) eller resultatbetingede
honorarer.
Det resultatbetingede honorar, der blev opkrævet i det sidste
regnskabsår, var 0,00 %.
For yderligere oplysninger om gebyrer bedes De se afsnittet om
honorarer/gebyrer og udgifter i prospektet og fondens tillæg hertil.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

Intet gebyr

Udtrædelsesgebyr

Intet gebyr

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

1,05 %

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget
honorar

10,00 % pr. år af eventuelt afkast, som
fonden opnår ud over honorarernes
benchmark, dvs. 3 month Libid.

Tidligere resultater
14



Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
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De tidligere resultater er beregnet i EUR
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Løbende gebyrer indgår i beregningen af de tidligere resultater, og
indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er udeladt fra beregningen af
de tidligere resultater.



Fonden blev lanceret den 2 juni 2009. Aktieklassen blev lanceret den
5 oktober 2011.



Det viste mål for afkast er 3 month Libid + 5 %. Euribid er
aktieklassens valutaækvivalent til Libid.



Fonden søger at opnå bedre resultater end dens benchmark med op
til 5 % ekskl. gebyrer over en annualiseret periode på fem år. Dette
afspejles ikke i grafen.
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Fondens depotbank er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan påvirke Deres investering. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte
Deres økonomiske rådgiver.
Absolute Insight Funds plc drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse
med de relevante dele i fondens prospekt.
De kan skifte fra én aktieklasse til en anden. Dette kan ske i fonden eller en anden afdeling i paraplyselskabet, forudsat at De opfylder alle de
kriterier for den pågældende aktieklasse, der er fastsat i prospektet. Der opkræves intet gebyr for at skifte, selvom indtrædelsesgebyrer, jf.
afsnittet om gebyrer ovenfor, dog kan gælde afhængigt af den aktieklasse, der skiftes til.
Absolute Insight Funds plc er et paraplyinvesteringsinstitut. Fondens aktiver er adskilt fra aktiver i andre afdelinger i Absolute Insight Funds plc. De
kan læse yderligere om paraplyinstituttet og fonden i prospektets afsnit om "Important Information".
Prospektet og perioderegnskaberne er i Absolute Insight Funds plcs navn og kan rekvireres gratis fra www.insightinvestment.com. De kan få kopi
af prospektet på engelsk og nogle andre sprog. Kopi af perioderegnskaberne forefindes kun på engelsk.
Nærmere oplysninger om Insight Investment Management (Europe) Limited's aflønningspolitik kan ses på www.insightinvestment.com, og en
papirkopi kan rekvireres gratis.
De kan finde andre praktiske oplysninger i prospektet. Aktiekurserne findes på www.insightinvestment.com.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Insight Investment Management (Europe) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Irlands
centralbank.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 11 februar 2020.
Central investorinformation | 2 of 2

