
 

   

Nøkkelopplysninger for investorer 
Dette dokumentet inneholder nøkkelopplysninger for investorer i dette fondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er 
lovpålagt for å hjelpe deg å forstå hva det innebærer å investere i dette fondet, og hvilke risikoer du påtar deg. Du rådes til å lese den, slik at du 

kan ta en informert beslutning om hvorvidt du bør investere. 

HI Numen Credit Fund, NOK D-andeler ("fondet"), 

et underfond av Hedge Invest International Funds Plc ("selskapet"), ISIN: IE00BYPB1577 

Mål og investeringspolitikk 

Fondet har som mål å generere en positiv avkastning for investorer, 
uavhengig av markedsbevegelser. 

For å oppnå dette målet vil fondet ta i bruk ulike risiko-/avkastningsbaserte 
investeringsstrategier med en opportunistisk handelstilnærming. Dette 
omfatter strategier som søker å finne avvik mellom markedsverdi og 
virkelig verdi for verdipapirer eller verdien av ulike typer verdipapirer fra 
samme utsteder; analyse av fundamentale forhold i et marked, en bransje 
eller en geografisk sektor; makronivåtrender i kredittmarkedene og 
strategier basert på FDI (kontrakter mellom to eller flere parter hvor 
verdien kommer an på økning og fall i et underliggende aktiva).  

Fondet vil primært investere i børsnoterte kredittinstrumenter, inkludert 
(men ikke begrenset til) bedrifts- og/eller statsobligasjoner med fast eller 
flytende rente, gjeldspapirer og obligasjoner, omsettelige lån og 
deltakerandeler og sikrede gjeldspapirer (inkludert lån, gjeld og boliglån). 
Kredittinstrumenter som fondet investerer i kan ha en hvilken som helst 
kredittvurdering eller være uklassifisert og kan utstedes av enheter 
lokalisert i en hvilken som helst global jurisdiksjon, inkludert fremvoksende 
markeder. 

I tillegg kan fondet fra tid til annen investere i eller ta eksponering gjennom 
FDI (kontrakter mellom to eller flere parter hvor verdien fremkommer av 
økning og fall i et underliggende aktiva) mot andre instrumenter, slik som 
aksjer (for eksempel ordinære aksjer eller preferanseaksjer) eller valutaer 
for å dra nytte av markedsforholdene. 

Fondet kan ta lange posisjoner (kjøpe og eie et verdipapir for å dra nytte 
av en verdivekst på lang sikt) eller, vha. FDI, ta korte posisjoner 
(eksponering for et verdipapir, slik som å dra nytte av et fall i verdien) 
mht. instrumentene som det investerer i.  

Fondet kan benytte FDI for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning, for å 
styre risiko og til investeringsformål. Fondet kan på midlertidig basis 
anvende giring gjennom bruk av FDI. Giring kan frembringe gevinster 
eller tap som er større enn beløpet som betales for den anvendte FDI-
en. 

Inntekter, med fradrag for realiserte utgifter, utdeles ikke til 
investorene, men vil bli akkumulert i netto aktivaverdi per andel. 

Investorene kan innløse andeler hver fredag når bankene i Dublin og 
London er åpne for virksomhet (en "virkedag"), eller foregående 
virkedag hvis en slik dag ikke er en virkedag. 

Porteføljens transaksjonskostnader vil trolig innvirke vesentlig på 
avkastningen på investeringen på grunn av fondets investeringsstrategi. 
Disse kostnadene betales fra aktiva i fondet, i tillegg til de kostnader 
som er fastsatt i avsnittet "Gebyrer" nedenfor. 

Du finner fullstendige investeringsmål og opplysninger om 
investeringsprinsipper i avsnittene "Investeringsmål og 
investeringsprinsipper" i fondets supplement. 

Anbefaling: Dette fondet vil kanskje ikke passe for investorer som 
planlegger å trekke ut sine penger innen tolv måneder.  
 

Risiko- og avkastningsprofil 
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Fondet er kategorisert som 3 da det investerer hovedsakelig i 
kredittinstrumenter, som typisk varierer mindre i verdi enn andre 
verdipapirer. 

Risikoindikatoren er beregnet ved hjelp av delvis simulerte data og 

er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige 

risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan 

endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke "risikofri". 

Ved å søke å oppnå sine mål er fondet eksponert for risiko for blant 
annet: 

Risiko knyttet til kredittpapirer: Investering i kredittpapirer 
innebærer en viss risiko som følge av svingninger i beløp og 
tidspunkt for mottak av hovedstol og renter. 

 

Konsentrasjonsrisiko: Fondets eiendeler kan til tider, i samsvar 

med sentralbankens krav, være konsentrert rundt bestemte 

sektorer og/eller utstedere og kan eksponere fondet for større 

svingninger i aktivaverdier enn ved en bred investering. 

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan redusere eller øke 

verdien av fondets aktiva som ikke er pålydende i euro, eller 

påvirke andelsklasser som ikke er i euro. Det gis ingen garanti for 

at valutasikring vil være vellykket i å dempe slike virkninger.  

Motpartsrisiko: en part som fondet har inngått kontrakt med i 

forbindelse med investeringer, kan unnlate å oppfylle sine 

forpliktelser eller bli insolvent, noe som kan utsette fondet for 

tap. 

Bruk av FDI og giring: verdien av noen FDI-er kan svinge raskt, og 
visse FDI-er kan medføre giring, noe som kan føre til at fondet 
taper et større beløp på en slik FDI enn det som opprinnelig ble 
investert. 

For ytterligere opplysninger om risiko, se avsnittet 
"Risikofaktorer" i fondets prospekt. 

 

 

Gebyrer  

Lavere risiko Høyere risiko 

Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning 



 

   

Gebyrene som betales av investorene, brukes til å dekke fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. 
Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst. 
 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer 

Åpningsgebyr 3 % 

Avslutningsgebyr 3 % 

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av pengene dine 
før de investeres eller før inntekten av investeringen utbetales. 

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år 

Løpende gebyrer 2,25 % 

Gebyr som tas fra fondet under spesielle forhold 

Byttegebyr 1 % 

Resultatgebyr 

Resultatgebyret beregnes ved utgangen av 
hvert kvartal ("resultatperioden") og er 
20 % av ethvert beløp som fondets netto 
aktivaverdi ("NAV") overstiger forrige 
høyeste NAV fondet har oppnådd med 
("høyvannsmerke"). Ingen resultatgebyrer 
betales hvis fondet ikke har overskredet 
høyvannsmerket i resultatperioden. 

Åpnings- og avslutningsgebyrene er maksimalbeløp. I noen 
tilfeller vil du kunne betale mindre - du kan høre mer om dette 
hos din finansrådgiver. 
 

Fordi andelsklassen ennå ikke er lansert, er tallet for løpende 
gebyrer som vises et estimat av gebyrene som vil bli benyttet for 
andeler basert på de forventede totale gebyrene som vil bli tatt 
fra fondet i løpet av det første handelsåret. Dette tallet vil kunne 
variere fra ett år til et annet. Selskapets årsrapport for hvert 
regnskapsår vil vise hvilke eksakte gebyrer som er belastet. 
Følgende er ikke medregnet: 
• Resultatgebyrer 
• Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der 
åpningsgebyr/avslutningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller 
salg av enheter i et underliggende UCITS.  
 
Det kan trekkes et gebyr på opptil 1 % av beløpet som skal byttes 
når du bytter mellom andelsklasser eller underfond i selskapet. 
 

For mer informasjon om gebyrene viser vi til selskapets 
prospekt og fondets supplement som er tilgjengelig på 
www.hedgeinvest.it eller fra JP Morgan Administration 
Services (Ireland) Limited ("administrator"). 

 

Tidligere resultater 

Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å gi noen nyttig indikasjon på tidligere avkastning, ettersom klassen ennå ikke har eksistert i 
et helt kalenderår. 

 

Praktisk informasjon 

• Depotmottaker for selskapet er J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. 

• Ytterligere informasjon om fondet (deriblant prospektet og de nyeste regnskapene utarbeidet for selskapet som helhet og 
fondssupplement til prospektet), samt informasjon om andre andelsklasser i fondet og underfond i selskapet er gratis tilgjengelig på 
engelsk på www.hedgeinvest.it og fra administratoren. De siste andelskursene er tilgjengelig hos administratoren i vanlig arbeidstid. 

• Fondet er et underfond av selskapet, et åpent investeringsselskap med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at aktiva i 
hvert underfond er atskilt ved lov og ikke kan brukes til å betale gjeld til andre underfond i selskapet. 

• De nåværende andelene kan byttes til andeler i andre andelsklasser i fondet eller i et annet underfond i selskapet etter styrets 
skjønn slik det er beskrevet i kapittelet om bytte mellom fond i selskapets prospekt.  

• Selskapet holder til i Irland for skatteformål. Dette kan påvirke investorens personlige skatteposisjon. Ta kontakt med din 
investerings- eller skatterådgiver for råd om din egen skatt. 

• Selskapet kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de 
relevante delene av selskapets prospekt. 

• Detaljert informasjon om selskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på www.hedgeinvest.it. Papirversjon 

er tilgjengelig gratis ved henvendelse.  

Fondet er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken 
Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 12. februar 2018. 

 
 


