
 

   

 

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. 

EUR DM2-aktier, HI Numen Credit Fund ("fonden") 

en afdeling i Hedge Invest International Funds Plc ("investeringsinstituttet"), ISIN: IE00BLG31064 

Mål og investeringspolitik 

Fonden tilstræber at oparbejde et positivt afkast til investorerne uanset 
markedsbevægelserne. 

Fonden anvender for at opnå målet en række risk/reward-baserede 
investeringsstrategier med en opportunistisk handelstilgang. Strategierne 
omfatter bl.a. strategier, hvor man søger at finde uoverensstemmelser 
mellem værdipapirers børsværdi og dagsværdi, eller strategier, der er 
baseret på forskellige værdipapirtypers værdi fra samme udsteder, 
grundlæggende analyse af marked, industriel eller geografisk sektor, 
makrotendenser på kreditmarkederne og afledte finansielle instrumenter 
(der er kontrakter mellem to eller flere parter, hvor kontrakternes værdi 
afhænger af et underliggende aktivs værdistigning og -fald).  

Fonden investerer hovedsageligt i noterede kreditinstrumenter, der 
omfatter (men ikke er begrænset til) fastforrentede eller variabelt 
forrentede erhvervs- og/eller statsobligationer, gældsbeviser og -
forpligtelser, omsættelige lån og syndikerede lån samt garanterede 
forpligtelser (herunder låne-, gælds- og realkreditforpligtelser). De 
kreditinstrumenter, fonden investerer i, kan have enhver kreditvurdering 
eller være uvurderede og kan udstedes af virksomheder i hele verden, 
herunder virksomheder på nye vækstmarkeder. 

Desuden kan fonden til enhver tid investere i eller eksponeres gennem 
afledte finansielle instrumenter (der er kontrakter mellem to eller flere 
parter, hvor kontrakternes værdi afhænger af et underliggende aktivs 
værdistigning og -fald), for andre instrumenter såsom aktier (f.eks. ordinære 
aktier eller præferenceaktier) eller valutaer for derved at udnytte 
markedsforholdene. 

Fonden kan tage lange positioner (hvor der købes og ejes et værdipapir for at 
udnytte en kursstigning på langt sigt) eller tage korte positioner ved hjælp af 
afledte finansielle instrumenter (dvs. eksponering for et værdipapir for 
derved at udnytte et kursfald) i de instrumenter, som fonden investerer i.  

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på en 
effektiv porteføljeforvaltning, risikostyring og til investeringsformål. Fonden 
kan på midlertidigt grundlag anvende gearing ved hjælp af afledte finansielle 
instrumenter. Gearing kan medføre, at der produceres gevinster eller tab, der 
overstiger det beløb, der er betalt for de anvendte afledte finansielle 
instrumenter. 

Al indkomst med fradrag af omkostninger udloddes ikke til investorerne, men 
akkumuleres i den indre værdi pr. aktie. 

Investorer kan indløse aktier hver fredag, når bankerne i Dublin og London er 
åbne (en "børsdag"), og hvis en sådan dag ikke er en børsdag, sker indløsning 
på den foregående børsdag. 

Grundet fondens investeringsstrategi påvirker omkostningerne ved 
porteføljetransaktioner sandsynligvis i høj grad afkastet af Deres investering. 
Omkostningerne betales i tillæg til de omkostninger, der fremgår af afsnittet 
"Gebyrer" nedenfor af fondens aktiver. 

Hvis De ønsker at læse alle oplysninger om investeringsmål og politik, 
henvises der til afsnittet om investeringsmål og politik i fondstillægget. 

Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger 
at trække deres penge ud inden for 12 måneder. 

Risk/reward-profil 
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Fonden er kategoriseret som kategori 3, idet den primært investerer 

i kreditinstrumenter, som typisk svinger mindre i værdi end andre 

typer værdipapirer. 

Risikoindikatoren blev til dels beregnet ud fra simulerede data og 

giver ikke nødvendigvis et pålideligt 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. 

Når fonden forsøger at opfylde investeringsmålet, eksponeres den 
for risici, der bl.a. omfatter: 

Risiko ved kreditinstrumenter: Investering i kreditinstrumenter 
indebærer en vis risiko i form af udsving i modtagelse af hovedstol 
og renter og beløbet og timingen af disse. 

 

 

Koncentrationsrisiko: Fondens aktiver kan til tider og i overensstemmelse 

med Central Banks krav være koncentreret i specifikke sektorer og/eller om 

specifikke udstedere, hvilket kan eksponere fonden for større kursudsving i 

aktivværdien, end tilfældet ville være med en bredere investering. 

Valutarisiko: valutakursændringer kan reducere eller øge værdien af aktiver 

ejet af fonden, hvor disse ikke er denomineret i EUR, eller påvirke 

aktieklasser, som ikke er udstedt i EUR. Der er ingen garanti for, at 

valutaafdækning kan begrænse sådan påvirkning. 

Modpartsrisiko: En part, som fonden indgår en aftale med om investering, 

kan misligholde sine forpligtelser eller blive insolvent, hvilket kan påføre 

fonden et tab. 

Brugen af afledte finansielle instrumenter og gearing: Værdien af afledte 

finansielle instrumenter kan svinge hurtigt, og visse afledte finansielle 

instrumenter kan medføre gearing, hvilket kan resultere i, at fonden mister et 

større beløb på et sådant afledt finansielt instrument, end man oprindeligt 

investerede. 

 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om risici, henvises der til afsnittet om 
risikofaktorer i investeringsinstituttets prospekt. 

Lavere risiko Højere risiko 

Typisk lavere afkast Typisk højere afkast 



 

   

 

Gebyrer  

De gebyrer, investorerne betaler, anvendes til betaling af fondens driftsomkostninger herunder markedsførings- og 
distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer investeringens potentielle vækst. 
 

Engangsgebyrer før eller efter investering 

Indtrædelsesgebyr 0 %  

Udtrædelsesgebyr 3 %  

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne 
investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales. 

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år 

Løbende gebyrer 1,6 % 

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder 

Ombytningsgebyr 1 % 

Resultatbetinget 
honorar 

Ved udgangen af hvert kalenderår 
("resultatperioden"): 20 % af det beløb, med 
hvilket fondens indre værdi overstiger den 
tidligere højeste indre værdi, som fonden har 
opnået (hvilket betegnes "High Water Mark"). 
Der betales intet resultatbetinget honorar, når 
fonden ikke overstiger sit High Water Mark i den 
pågældende resultatperiode. Der blev ikke betalt 
resultatbetingede honorar i regnskabsåret, der 
sluttede i december 2017. 

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er 
maksimumsbeløb. I nogle tilfælde betaler De eventuelt 
mindre. De kan få flere oplysninger om dette hos Deres 
finansielle rådgiver. 

De løbende gebyrer er baseret på udgifter for perioden, 
der sluttede 31. december 2017. Beløbet kan variere fra 
år til år. Det omfatter ikke: 

• Resultatbetingede honorarer 

• Omkostninger ved porteføljetransaktioner med 
undtagelse af, hvor fonden betaler et 
indtrædelses-/udtrædelsesgebyr for køb eller salg af 
andele i underliggende fonde i et 
investeringsinstitut.  

Der kan opkræves et omkostninger på op til 1 % af det 
beløb, der skal ombyttes, når der skiftes mellem 
investeringsinstituttets aktieklasser eller afdelinger. 

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, 
henvises der til investeringsinstituttets prospekt og 
fondstillægget, der kan rekvireres på 
www.hedgeinvest.it eller fra J.P. Morgan Administration 
Services (Ireland) Limited ("administratoren"). 

Tidligere resultater 

 

Bemærk, at tidligere resultater er ikke 
nødvendigvis vejledende for fondens fremtidige 
resultater. Resultaterne beregnes i EUR efter 
fradrag af alle gebyrer og afgifter, men er 
eksklusive indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer. 
Fonden blev godkendt i 2011, og aktieklassen blev 
lanceret i 2014. 

 

 

Praktiske oplysninger 

• Investeringsinstituttets depositar er J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. 

• De kan vederlagsfrit rekvirere yderligere oplysninger om fonden (herunder prospektet og de seneste regnskaber, der er udarbejdet for 
investeringsinstituttet generelt, samt fondstillægget til prospektet) samt oplysninger om de øvrige aktieklasser i fonden og 
investeringsinstituttets afdelinger på engelsk på www.hedgeinvest.it og fra administratoren. De seneste aktiekurser kan rekvireres fra 
administratoren inden for normal kontortid. 

• Fonden er en afdeling i investeringsinstituttet, der er et åbent investeringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Det betyder 
dermed, at aktiverne i de enkelte afdelinger er adskilt juridisk og ikke kan anvendes til at betale forpligtelser i investeringsinstituttets 
øvrige afdelinger. 

• De aktuelle aktier kan efter bestyrelsens skøn ombyttes til aktier i fondens øvrige aktieklasser eller til en anden afdeling i 
investeringsinstituttet, såfremt dette sker i overensstemmelse med afsnittet om ombytning af aktier mellem fondene ("Switching 
Between Funds") i investeringsinstituttets prospekt.  

• Investeringsinstituttet er skattemæssigt hjemmehørende i Irland. Dette kan påvirke investorens personlige skattemæssige stilling. De 
bedes rådføre Dem med Deres investerings- eller skatterådgiver, hvis De vil vide mere om Deres skattemæssige forpligtigelser. 

• Investeringsinstituttet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i 
overensstemmelse med de relevante dele i Selskabets prospekt. 

• Oplysninger om selskabets aflønningspolitik, herunder alle krævede elementer, er tilgængelige på www.hedgeinvest.it, og De kan 
rekvirere en gratis papirkopi. 

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. 
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 12 februar 2018. 
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