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.

Payden Global Short Bond Fund
Payden Global Short Bond Fund – klass i svenska kronor (ackumulerande) (ISIN:IE00B04NL679)
Fonden är en delfond i Payden Global Funds public limited company

Mål och placeringsinriktning
Fonden strävar efter att skapa intäkter och tillväxt genom att främst
investera i skuldförbindelser med höga kreditbetyg från emittenter som
huvudsakligen är baserade i Europa (både EU- och icke-EUmedlemsstater), USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.
Investeringsförvaltaren kommer att aktivt välja, köpa och sälja
värdepapper i syfte att uppnå fondens investeringsmål.

avser att dra nytta av försäljningen av en tillgång som den inte äger
fysiskt.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom 12 månader.
Dina andelar är ackumulerande, vilket innebär att intäkter och vinster i
fonden återinvesteras för att öka fondens värde.

Fonden investerar huvudsakligen i skuldförbindelser emitterade av
regeringar, myndigheter, överstatliga organ (t.ex. Världsbanken) och
företag.

Dina andelar är denominerade i svenska kronor. Fondens basvaluta är
US-dollar. Vanligtvis kan tillgångar som innehas av fonden som är
denominerade i en annan valuta än basvalutan säkras eller till stor del
säkras mot basvalutan.

Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och
hypoteksbaserade och tillgångsbaserade värdepapper.

Andelar kan vanligen köpas och säljas på alla bankdagar, det vill säga
en dag då bankerna är öppna i Irland, Storbritannien och USA.

Fonden kan använda derivat för att hantera ränte- och valutarisker på
ett effektivare sätt.

Mer information om fondens placeringsinriktning finns i
avsnittet ”Investeringsmål och placeringsinriktning” i
prospektet.

Fonden kan även använda derivat i säkringssyfte och för att ta
investeringspositioner. Dessa kan omfatta korta positioner där fonden

Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk
1

är denominerade i en annan valuta än basvalutan till största delen
säkras mot basvalutan kan valutarisker inte elimineras.

Högre risk
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Lägre avkastning
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Väsentliga risker som inte helt återges av riskindikatorn omfattar:
Motpartsrisk: Insolvens för institutioner som tillhandahåller tjänster
som förvaring eller som fungerar som motpart i en transaktion kan
utsätta fonden för en ekonomisk förlust, inklusive motparter vid derivat
och valutahandel.
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Högre avkastning

Riskindikatorn är beräknad utifrån fondens historiska avkastning och
är inte någon tillförlitlig indikator på fondens riskprofil.

Kreditrisk: En emittent kanske inte kan betala tillbaka intäkter eller
kapital i sin helhet, vilket leder till en ekonomisk förlust för fonden.

Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid.
Den lägsta kategorin innebär inte att din investering är riskfri.
Fonden är klassificerad som 2 och är föremål för en låg risknivå på
grund av typen av investeringar i skuldinstrument inklusive följande
riskfaktorer som kan ge upphov till volatilitet i resultatet och kan
utsätta fonden för förluster: (i) fondens värde stiger när avkastningen
på obligationer i allmänhet sjunker men sjunker om avkastningen på
obligationer i allmänhet stiger, (ii) ändringar av obligationsemittenters
uppfattade kreditvärdighet bidrar till volatilitet i resultatet. En sänkt
kreditvärdighet leder vanligtvis till att fondens värde sjunker och
omvänt och (iii) även om de tillgångar som innehas av fonden och som

Likviditetsrisk: Det kan finnas omständigheter då förmågan att sälja
vissa tillgångar till låg kostnad kommer att försämras.
Derivatrisk: Vinster och förluster från användningen av derivat kan
vara större än när den underliggande investeringen köps direkt av
fonden.
Mer information om risker finns i avsnittet ”Riskvarningar” i
prospektet.
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Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift

0,00%

Inlösenavgift

0,00%

Bytesavgift

0,00%

Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutar
den 31 december 2018. Den omfattar inte kostnader för
portföljtransaktioner, utom när det gäller en tecknings- eller
inlösenavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar
i ett annat företag för kollektiva investeringar. Denna siffra kan variera
från ett år till ett annat men är inte högre än den högsta nivån, som för
närvarande är 0,35 %.

Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och
kostnader” i prospektet.

0,35%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad
avgift

Tidigare resultat

Resultatuppgifter som visas i detta stapeldiagram representerar
simulerat resultat baserat på resultatet för andelsklassen i US-dollar.

Payden Global Short Bond Fund – klass i svenska kronor

Tidigare resultat har beräknats genom att ta den historiska
avkastningen för andelsklassen i amerikanska dollar och tillämpa en
valutarisksäkringskomponent som återspeglar skillnaden i räntor
mellan amerikanska dollar och svenska kronor. Tidigare resultat är
ingen vägledning för fondens framtida resultat.

(ackumulerande) i SEK
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Fonden auktoriserades av Irlands centralbank i 1999 och
andelsklassen lanserades den 4 april 2018.
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Värdet på din investering kan gå ned såväl som upp och du kanske
inte får tillbaka det belopp som du har investerat.
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Praktisk information

Payden Global Funds plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående
i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens prospekt.

Förvaringsinstitut – Brown Brothers Harriman Trustee Services
(Ireland) Limited

Den ackumulerande klassen i svenska kronor (IE00B04NL679) har
valts som representativ för den utdelande klassen i svenska kronor
(IE00BFX3SG22). Information om de andra andelsklasserna i fonden
som marknadsförs i olika jurisdiktioner finns på www.payden.com

Mer information om fonden samt kopior av prospektet och de senaste
års- och halvårsrapporterna för bolaget kan erhållas kostnadsfritt på
engelska från Payden & Rygel Global Limited på www.payden.com.
Detta dokument beskriver en av bolagets delfonder. Prospektet och
års- och halvårsrapporter utarbetas för bolaget.

Du kan byta dina andelar till andelar i en annan andelsklass i fonden
eller en annan fond inom bolaget. Mer information om byte finns i
prospektet i avsnittet ”Hur man byter mellan fonder eller inom en fond”.

De senaste andelskurserna finns på www.payden.com, www.ise.ie och
på Bloomberg.
Bolaget är organiserat enligt irländsk lag som en paraplyfond med
separerat ansvar mellan fonderna. Detta innebär att fondens innehav
hålls åtskilt från de andra fonderna och att din investering i fonden inte
kan användas för att betala andra fonders skulder.
Fonden omfattas av skattelagar och -bestämmelser i Irland. Investerare
bör notera att skattelagstiftning som fonden omfattas av kan påverka
din personliga skattesituation.
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Information om bolagets ersättningspolicy finns på www.payden.com.
En papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls investerarna
kostnadsfritt på begäran.
Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands
centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2019.
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