
Dette dokumentet gir deg viktig informasjon (såkalt nøkkelinformasjon) om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten av og risikoen ved investeringer i dette fondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan ta en velbegrunnet
beslutning om hvorvidt du skal investere.

Investeringsmål og investeringspolitikk
Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning på 300 basispoeng over 1
måneds LIBOR (eller tilsvarende for andelsklasser av hver enkelt
valuta) over en treårsperiode, samtidig som det søker å bevare
kapitalen.
Fondsforvalteren vil aktivt velge ut, kjøpe og selge verdipapirer med
sikte på å oppnå fondets investeringsmål.
For å oppnå målet vil fondet hovedsakelig investere i et bredt spekter
av gjeldsinstrumenter med fast eller flytende rente, av eller under
investeringsgrad, samt inntektsgenererende verdipapirer omsatt på
regulerte markeder over hele verden.
Fondet kan også investere i aksjer, aksjerelaterte instrumenter og
pengemarkedspapirer.
Fondet kan bruke derivater med sikte på å styre rente- og
valutarisikoen mer effektivt.
Fondet kan også bruke derivater med henblikk på sikring og for å ta
investeringsposisjoner. Disse kan omfatte korte posisjoner der fondet

søker å dra fordel av salget av en eiendel som det ikke eier fysisk.
Anbefaling: Dette fondet passer kanskje ikke for investorer som
planlegger å trekke ut pengene sine i løpet av 12 måneder.
Andelene dine er akkumulerende, noe som betyr at inntektene og
gevinstene i fondet vil bli reinvestert for å øke verdien av fondet.
Andelene dine er pålydende i NOK. Fondets basisvaluta er USD.
Andeler som innehas av fondet, og som lyder på en annen valuta enn
basisvalutaen for fondet, vil vanligvis bli sikret eller vesentlig sikret mot
basisvalutaen.
Andeler kan vanligvis kjøpes eller selges på alle virkedager, som er en
dag da bankene holder åpent i Irland, Storbritannia og USA.
Som følge av strategien som er vedtatt av fondet, kan virkningen til
transaksjonsgebyrer være vesentlig. Slike kostnader blir betalt fra
fondets aktiva, i tillegg til de løpende gebyrene beskrevet nedenfor.
For mer informasjon om fondets investeringspolitikk, se
avsnittet i prospektet med overskriften «Investment
Objectives and Policies».

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko Høyere risiko
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Lavere avkastning Høyere avkastning
Risikoindikatoren ble beregnet ved hjelp av historiske resultater, og er
ikke nødvendigvis en pålitelig indikator for fondets risikoprofil.
Den viste risikokategorien er ikke garantert og kan endres over tid.
Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen din er «risikofri».
Fondet har en rating på 2 og har et lavt risikonivå på grunn av arten av
dets investeringer i gjeldsinstrumenter, herunder følgende
risikofaktorer som kan føre til resultatsvingninger, og eksponere fondet
for tap: (i) verdien av fondet vil stige etter hvert som obligasjonsrenten
generelt faller, men vil falle i tilfelle obligasjonsrenten generelt stiger,
(ii) endringer i den oppfattede kredittverdigheten til
obligasjonsutstedere vil bidra til resultatsvingninger. Et fall i
kredittverdigheten vil vanligvis føre til et fall i fondets verdi, og
omvendt, og (iii) mens andelene som Fondet innehar, og som lyder på
en annen valuta enn basisvalutaen for fondet, hovedsakelig vil bli sikret

tilbake til basisvalutaen, vil ikke valutarisikoene bli eliminert.
Betydelig risiko som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av
risikoindikatoren, omfatter:

Motpartsrisiko: Insolvens i en institusjon som leverer tjenester som
depotvirksomhet, eller som opptrer som motpart i transaksjoner, kan
eksponere fondet for økonomiske tap, herunder motparter i derivat- og
valutatransaksjoner.

Kredittrisiko: En utsteder kan mislykkes i å tilbakebetale inntekter
eller kapital i sin helhet, noe som kan lede til økonomiske tap for
fondet.

Likviditetsrisiko: Under enkelte omstendigheter kan evnen til å
selge visse eiendeler med lave kostnader være svekket.

Risiko knyttet til derivater: Gevinster og tap fra bruken av derivater
kan være større enn når den underliggende investeringen kjøpes
direkte av fondet.

Risiko knyttet til vekstmarkeder: Vekstøkonomier kan innebære et
høyere risikonivå ved investeringer.
For mer informasjon om risiko, se avsnittet i prospektet med
overskriften «Risk Warnings».
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Gebyrer

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du har
investert

Åpningsgebyr 0,00%

Avslutningsgebyr 0,00%

Konverteringsgebyr 0,00%

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år

Løpende gebyr 0,68%

Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet

Resultatgebyr Ingen

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet,
herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten i investeringen.
Tallet for de løpende gebyrene er basert på utgifter for året som endte
31. desember 2017. Det omfatter ikke transaksjonskostnadene for
porteføljen, unntatt åpnings- og avslutningsgebyrer som fondet betaler
ved kjøp og salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.
Satsen kan variere fra år til år, men vil ikke overstige den øvre grensen,
som for tiden er satt til 0,68 %.
For mer informasjon om gebyrer, se avsnittet i prospektet
med overskriften «Charges and Expenses».

Tidligere resultater

Payden Absolute Return Bond Fund – NOK-klasse (akkumulerende)
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Tidligere utvikling er ikke en indikasjon på fremtidig utvikling.
Beregningen av tidligere resultater tar ikke hensyn til åpnings- og
avslutningsgebyrene, men tar høyde for de løpende gebyrene nevnt
ovenfor. Verdien av investeringen din kan både stige og synke, og en
investor får ikke nødvendigvis tilbake beløpet som opprinnelig ble
investert.
Diagrammet viser fondets årsresultat i norske kroner for hvert
kalenderår i den viste perioden.
Fondet ble godkjent av den irske sentralbanken i 2013, og denne
andelsklassen ble lansert i mai 2017.

Praktiske opplysninger
Depotmottaker – Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited
Ytterligere informasjon om fondet, samt kopier av prospektet og de
siste års- og halvårsberetningene for selskapet, kan fås på engelsk,
omkostningsfritt, fra Payden & Rygel Global Limited på
www.payden.com. Dette dokumentet beskriver en enkelt avdeling av
selskapet. Prospektet og års- og halvårsberetningene utarbeides for
selskapet.
De siste andelsprisene er tilgjengelige på www.payden.com, www.ise.ie
og hos Bloomberg.
Selskapet er organisert i henhold til irsk lovgivning som et paraplyfond
der de enkelte fondene har separat ansvar. Det betyr at fondets
beholdninger holdes atskilt fra beholdningene i andre fond, og din
investering i fondet kan ikke brukes til å betale gjelden til de andre
fondene.
Fondet er underlagt skattelovgivningen og skattereglene i Irland.
Investorer bør bemerke at skattelovgivningen som gjelder for fondet,

kan påvirke deres personlige skattesituasjon.
Payden Global Funds plc kan holdes ansvarlig utelukkende på
grunnlag av en fremstilling som finnes i dette dokumentet, som er
villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse med de relevante
delene av prospektet for fondet.
Informasjon om andre andelsklasser i fondet, som markedsføres i ulike
land, er tilgjengelig på www.payden.com.
Du kan konvertere andelene dine til andeler i en annen andelsklasse i
fondet eller til et annet fond i selskapet. Flere opplysninger om
konverteringer finnes i det avsnittet i prospektet som har overskriften
«How to switch between Funds or within a Fund».
Informasjon om selskapets retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig
på www.payden.com, og en papirkopi er tilgjengelig omkostningsfritt
for investorer på forespørsel.
Dette fondet er godkjent i Irland og regulert av den irske
sentralbanken.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 8 februar
2018.
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