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.
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En delfond till Shenkman Credit Fund plc

Mål och placeringsinriktning
Shenkman Global High Yield Bond Fund (”Fonden”) har som mål att
maximera den totala avkastningen på riskjusterad basis (dvs. öka den
löpande avkastningen och uppnå kapitaltillväxt).
Fonden investerar huvudsakligen (dvs. minst 70 procent av sitt substansvärde)
i högavkastande skuldebrev som är emitterade av företag världen över.
Återstoden av fondens tillgångar kan investeras i andra typer av värdepapper
och instrument som stödjer fondens investeringsmål. Fondens investeringar
kan ha gott kreditbetyg eller ett lägre kreditbetyg, vanligtvis kallat ”high
yield” (högavkastande), eller helt sakna kreditbetyg. Kreditvärderingsinstituten
sätter låga kreditbetyg när de anser att det finns en relativt hög risk för
att den som har givit ut obligationen inte kommer att kunna göra utlovade
utbetalningar. Fonden kan investera i alla marknader, men får investera
upp till 25 procent av substansvärdet i värdepapper som emitteras på
tillväxtmarknader.
Fonden kan inneha värdepapper med fast avkastning av olika kvalitet
och med låg, medelhög eller hög exponering mot fluktuationer på marknaden.
Den kan även investera i värdepapper med fast avkastning som inte har
kreditvärderats eller som lägst har betyget BBB-/Baa3 (dvs. har höga
kreditbetyg). Kreditvärderingsinstituten sätter höga kreditbetyg när de

anser att det finns en relativt låg risk för att den som har givit ut obligationen
inte kommer att kunna göra utlovade utbetalningar. Fonden kan även
investera i derivat som är finansiella instrument kopplade till värdet på
de underliggande tillgångarna. Derivat kan användas för att hantera fondens
exponering mot utländsk valuta, minska riskerna, förvalta fonden effektivare
och skapa vinst.
− Denna andelsklass använder en annan valuta än fondens basvaluta,
som är US-dollar. Fonden använder sig av metoder (värdesäkring) för
att försöka skydda sig mot minskningar av andelsklassens värde till
följd av förändrade växelkurser.
− Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom 3-5 år.
− Alla inkomster från fondens investeringar återinvesteras i sin helhet.
− Du kan sälja dina andelar alla vardagar (generellt sett alla dagar då
bankerna är öppna i Irland och då New York Stock Exchange är öppen).
Mer information om fondens mål och placeringsinriktning finns i avsnittet
”Investment Objectives and Policy of the Fund” i prospektet.

Risk/avkastningsprofil
你 Lägre risk

Högre risk 佡

你 Vanligtvis lägre avkastning
1

2

3

Vanligtvis högre avkastning 佡
4

5

6

7

− Samlingsindikatorn är inget mått på risken för kapitalförluster, utan
en uppskattning av fondens kursrörelser över tiden. Den bygger på
historiska data från andra konton som fondförvaltaren förvaltar i enlighet
med likartade mål och placeringspolicyer som fondens. Dessa kan vara
ett otillförlitligt mått på fondföretagets framtida riskprofil.
− Fonden tillhör denna riskkategori eftersom den vanligen ger högre avkastning
än andra fonder (såsom penningmarknadsfonder) och medför högre
risk eftersom den främst investerar i företagsobligationer med låga
kreditbetyg över hela världen. Den angivna riskkategorin är inte garanterad
och kan ändras med tiden.
− Samlingsindikatorn är utformad för att hjälpa dig att förstå hur värdet
av din investering kan påverkas i både positiv och negativ riktning av
osäkerhetsfaktorer. I detta sammanhang innebär inte en placering i den
lägsta kategorin att investeringen är riskfri.
− Fondföretaget lämnar inte några garantier för fondens utveckling eller
några kapitalgarantier.
Exempel på substantiella risker för fondföretaget som samlingsindikatorn
inte korrekt återger är:
Risk med investeringen: Att fonden inte når sitt placeringsmål och att
värdet av dina andelar minskar.
Kreditrisk: Värdepapper med fast ränta och hög avkastning är förknippade
med högre kreditrisker än skuldförbindelser med höga kreditbetyg. Detta
beror på att sannolikheten för att utgivare av värdepapper med fast ränta
och hög avkastning inte kan betala ut ränta och/eller kapitalbeloppet
på sina obligationer är större än att utgivare av värdepapper med fast
ränta och höga kreditbetyg inte kan göra det. Det är alltså större risk för
att fonden förlorar alla eller en del av sina investerade medel.
Likviditetsrisk: Värdepapper med fast ränta och hög avkastning kan ge
lägre likviditet än värdepapper med fast ränta och höga kreditbetyg. Det
betyder att en del av fondens innehav kan vara svåra eller omöjliga att
sälja vid önskad tidpunkt och till önskat pris. Detta kan påverka när och
till vilket pris fonden kan sälja dessa innehav och erhålla likvida medel.

Valutarisk: Det finns inga garantier för att de metoder för värdesäkring
som används för fondens andelsklass är framgångsrika. Växelkursförändringar
kan således medföra att värdet av dina andelar minskar även om värdet
av fondens investeringar ökar.
Valutarisk: Fondens investeringar kan ske i andra valutor än USD. Följden
av detta är att när valutakursen stiger eller sjunker kan det ha positiv
eller negativ inverkan på värdet hos fondens investeringar.
Ränterisk: När räntorna stiger är det troligt att värdet av fondens
investeringsportfölj minskar.
Avvecklingsrisk: Fonden kan köpa värdepapper i väntan på att erhålla
teckningsbelopp på en viss avvecklingsdag. Om fonden inte får beloppen
när de ska betalas kan fonden bli tvungen att sälja värdepapper, vilket
kan leda till förluster.
Operativ risk: Risken att vissa operativa processer, inklusive sådana som
avser förvar av fondens tillgångar, kan misslyckas och leda till förluster.
Tillväxtmarknadsrisk: Ett tillväxtmarknadsland är ett land som anses
ha snabb social eller ekonomisk tillväxt. Investeringar i tillväxtmarknader
medför sannolikt högre risker än investeringar i mer mogna marknader.
Derivatrisk Små förändringar i värdet på en underliggande tillgång kan
ge upphov till stora förändringar i derivatinstrumentets värde. Derivat
medför även en motpartsrisk och fonden kan drabbas av förluster om
en motpart inte uppfyller sina åtaganden.
En mer detaljerad beskrivning av de risker som är tillämpliga på fonden
finns i avsnittet “Certain Risk Factors and Investment Considerations”
i prospektet.

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%

Teckningsavgiften är maximibeloppet som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
0,85%

Förvaltningsavgift

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Ingen

Resultatrelaterad avgift

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa
fall betalar du lägre belopp. Fondens administratör eller din finansiella
rådgivare kan lämna uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter.

de faktiska kostnaderna för köp eller försäljning av tillgångar, täcka
handelskostnader och bibehålla värdet på fondens underliggande tillgångar.
Den årliga avgift som anges baseras på kostnader för 12-månadersperioden
som slutade den 31 december 2018. Denna siffra kan variera från ett år
till ett annat. Den inkluderar inte portföljens transaktionskostnader, förutom
i det fall då en tecknings-/inlösenavgift betalas av fonden vid köp eller
försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.
Den årliga avgift som anges bygger på det tak (nedan kallat “avgiftstaket”)
för fondens totala kostnadsandel som fondförvaltaren har godkänt.
Fondförvaltaren förbinder sig att hålla avgiften på den angivna nivån
och att (direkt eller genom en återbetalning till fonden) ta på sig den
eventuella del av de faktiska kostnaderna för att administrera fonden
som överstiger taket. Mer information om avgiftstaket finns i avsnittet
“Total Expense Ratio” i fondprospektet.
En avgift på högst 5 % kan utgå för byten mellan fonden och andra delfonder.
Någon sådan avgift tas inte ut för närvarande. Du kommer att få meddelande
om eventuella förändringar i förväg.
Mer information om avgifter finns i avsnitten ”Fees and Expenses” och
”Anti-Dilution Levy” i fondprospektet.

I de fall där nettoteckning/-inlösen görs kan investeringsförvaltaren göra
en justering av andelarnas tecknings- och/eller inlösenkurs för att täcka

Tidigare resultat
0%

Dessa resultat inkluderar årliga avgifter som debiteras fonden, men inte
eventuella teckningsavgifter som du kan behöva betala.
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Tidigare resultat beräknas i SEK.
Tidigare resultat ger ingen tillförlitlig vägledning om framtida avkastning.
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Fonden lanserades den 16 december 2016. Denna andelsklass började
ges ut den 8 maj 2017.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Shenkman Credit Fund plc (”Fondföretaget”) är en paraplyfond som har flera delfonder. Fondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra
delfonder i paraplyfonden. Detta betyder att tillgångar och skulder för varje delfond är separerade enligt irländsk lag.
Följande information finns att tillgå kostnadsfritt på www.shenkmancapital.com:
− Det senaste prospektet och fondföretagets senaste års- och halvårsrapporter. Pappersversioner kan beställas skriftligen från fondförvaltaren (Shenkman
Capital Management, Inc., 461 Fifth Avenue, New York, NY 10017, USA.; ClientSolutions@shenkmancapital.com; eller 001 212-867-9090) (nedan
kallad “fondförvaltaren”), eller från administratören (BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC Dublin
1, Irland) (nedan kallad “administratören”).
− Ytterligare information om andelsklassen, fonden, bolaget och/eller bolagets andra andelsklasser eller delfonder inklusive kallelser till andelsägare.
Valutan för denna andelsklass är SEK. Om andelsklassen är aktiv kan adelskurserna fås från fondförvaltaren. De publiceras även alla vardagar på
www.bloomberg.com.
Order om köp, försäljning och byte av andelar kan tillställas administratören direkt. Mer information om byte till andra andelsklasser finns i avsnittet
“Conversion of Shares” i fondprospektet.
Skattelagstiftningen i fondföretagets hemland (Irland) kan påverka din personliga skattesituation. Din finansiella eller professionella rådgivare kan
lämna mer information om beskattning.
Fondföretaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondprospektet.
Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer
som ansvarar för att tilldela dem, finns på www.shenkmancapital.com. En papperskopia av informationen är tillgängligt kostnadsfritt på begäran.
Fondföretaget är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av den irländska centralbanken.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2019.

