
 

 

Nøkkelinformasjon for investorer 
 

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Dette er ikke markedsføringsmateriell. Denne informasjonen er lovpålagt 
for å hjelpe deg forstå karakteren til dette fondet og hvilke risikoer det medfører å investere i det. Du anbefales å lese den, slik at du kan ta en informert 
beslutning om hvorvidt du vil investere. 

ICE EM CREDIT TOTAL RETURN FUND ("underfondet")    
Class A (NOK) LU1923631524 ("andelsklassen") 
Et underfond i ICE Global Credit Funds ("fondet") 

Forvaltningsselskap: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 

Mål og investeringspolitikk 
 

Underfondet har som mål å gi avkastning på investeringen din ved å 
investere primært i en diversifisert portefølje av gjeldsinstrumenter i 
fremvoksende markeder (som obligasjoner) som først og fremst gir 
avkastning gjennom inntekter, men også gjennom verdiøkning, inkludert: 

– gjeldsinstrumenter utstedt av nasjonalstater 

– investeringer og gjeldsinstrumenter med høyere risiko utstedt av 
selskaper 

– risikogjeld (verdipapirer fra utstedere som kanskje ikke er i stand til å 
tilbakebetale hovedstolen eller rentebetalingene til investorene, men som 
kan stige mye i verdi hvis utstederens økonomiske situasjon bedrer seg), 
og 

– opptil 20 % av underfondets aktiva i strukturerte verdipapirer, for 
eksempel verdipapirer med sikkerhet i aktiva, eller verdipapiriserte lån 
(gjeldsinstrumenter med sikkerhet i en kurv av ulike typer gjeld med ulik 
risiko). 

Underfondet vil primært investere i fremvoksende markeder og andre 
globale kredittmarkeder der verdipapirer fra fremvoksende markeder er 
tilgjengelig. Underfondets investeringer inkluderer også 
derivatinstrumenter. I motsetning til direkteinvesteringer, avhenger 
verdien til disse investeringene på resultatene til andre, underliggende 
verdipapirer, noe som kan innebære tap for underfondet. Underfondet kan 
bruke derivatinstrumenter til å oppnå avkastning og utligne risiko. 

Investeringsforvalteren regner med å bruke en belåning på opptil 150 % 
av underfondets netto aktivaverdi. 

Underfondet kan investere i ADR-instrumenter og GDR-instrumenter 
(egenkapitalverdipapirer som representerer visse større selskaper i 
fremvoksende markeder og som omsettes på en anerkjent børs i et 
regulert marked). 

Underfondets avkastning eller tap måles ikke mot noen referanseindeks. 
Underfondets avkastning eller tap oppgis i amerikanske dollar. 

Utbyttepolicy 

andeler i klasse A i dette underfondet betaler ikke ut inntekter eller 
kapitalgevinster på underfondets investeringer. Disse reinvesteres i 
underfondet. 

Kjøp og salg av andeler 

Du kan kjøpe og selge andeler på hver onsdag (handelsdager), eller på 
den neste virkedagen etter en handelsdag dersom handelsdagen ikke er 
en virkedag. Du kan gjøre dette ved å sende en forespørsel til 
Administratoren før 16.00. (Luxembourg-tid) på den andre virkedagen før 
handelsdagen for kjøp, og på den sjette virkedagen før handelsdagen for 
salg. Kursen du betaler eller mottar for en andel avhenger av netto 
aktivaverdi per andel på dagen før handelsdagen når andelen kjøpes eller 
selges. Vær oppmerksom på at innløsningsprovenyet kan bli satt inn på 
din konto så mye som 4 virkedager etter den aktuelle handelsdagen. 

Risiko- og avkastningsprofil 
 

Lavere risiko Høyere risiko 
 

Potensielt lavere avkastning Potensielt høyere avkastning 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Det er kun mulig å oppnå en høyere avkastning enn den risikofrie renten 
ved å påta seg risiko. Høyere risiko vil over tid kunne gi høyere 
avkastning. Risikoindikatoren ovenfor viser underfondets 
risiko/avkastning-profil. Risikonivå 1 indikerer lav risiko for å tape penger, 
men også en begrenset potensiell avkastning. På risikonivå 7 er risikoen 
for å tape penger mye høyere, men den potensielle avkastningen er 
normalt mye høyere. Vær oppmerksom på at også investeringer i den 
laveste risikokategorien ikke er helt uten risiko. 

Risikoindikatoren er basert på historiske tall. Vær oppmerksom på at 
historiske tall ikke nødvendigvis er en pålitelig indikator for fremtiden. 

Den oppgitte risikokategorien er ikke et mål eller en garanti, og den vil 
kunne endres over tid. 

Den laveste risikokategorien er ikke ensbetydende med en risikofri 
investering. 

Underfondet kan bruke derivater som sikring mot generell markedsrisiko 
eller risiko forbundet med en spesifikk aktivaklasse eller aktiva. Bruk av 
derivater som sikring mot slik risiko kan føre til verdisvingninger for 
andelene, noe som kan medføre tap for underfondet. 

Hvorfor faller underfondet inn under denne kategorien? 

Underfondet er i denne kategorien fordi svingningene i prisen på fondets 
andeler er typisk middels store. Underfondet investerer i aktiva som 
vanligvis har middels høy risiko og som har middels høy forventet 
avkastning sammenlignet med andre kategorier. 

Finnes det andre spesielle typer risiko? 

Underfondet kan også eksponeres mot andre typer risiko som 
risikoindikatoren ikke tar høyde for. Noen av disse er: 

Renterisiko: renteendringer påvirker verdien til gjeldsinstrumenter, som 
for eksempel obligasjoner. Kursen på en obligasjon vil normalt falle når 

renten går opp. Gjeldsinstrumenter som tilbakebetaler den opprinnelige 
investeringen på en fremtidig dato er mer følsomme for renteendringer. 

Riskomomenter tilknyttet bruk av derivater: dersom derivater brukes til 
å oppnå, øke eller redusere eksponering mot underliggende aktiva, vil 
slike derivater kunne ha en innvirkning på underfondets risikoprofil. 
Underfondets bruk av derivater kan medføre tap. 

Kredittrisiko: utstedere av verdipapirer eller lignende instrumenter som 
vi kjøper vil kanskje ikke være betalingsdyktige, noe som kan medføre 
tap. 

Risiko i fremvoksende markeder: investeringer i fremvoksende 
markeder kan medføre høyere risiko, fordi disse markedene kan være 
mindre stabile enn utviklede markeder på grunn av sosiale, politiske og 
økonomiske faktorer. Fremvoksende markeder kan ha færre reguleringer 
og dårligere investorbeskyttelse enn utviklede markeder, noe som kan gi 
en større risiko for å tape investeringen, eller større prissvingninger over 
korte tidsperioder. Aktiva vil kanskje ikke ivaretas av en egnet depotbank, 
og vil følgelig kunne gå tapt. Det kan være vanskeligere å selge aktiva til 
en god pris i fremvoksende markeder. 

Likviditetsrisiko: underfondet vil kanskje ikke kunne selge eller kjøpe 
visse investeringer til en overkommelig pris eller på ønsket tidspunkt. 

Motpartsrisiko: en motpart i en finansiell kontrakt med underfondet kan 
unnlate å tilbakebetale penger eller returnere instrumenter som tilhører 
underfondet. Dette inkluderer OTC-kontrakter, som ikke omsettes på 
børs. 

Operasjonell risiko: prosesser i ledelse, virksomhet eller administrasjon, 
inkludert prosesser som har å gjøre med sikring av aktiva, kan svikte, noe 
som kan medføre tap. 

Valutarisiko: underfondet investerer i aktiva som omsettes i andre 
valutaer enn baisisvalutaen (amerikanske dollar). Valutakursendringer 
kan gi endringer i investeringens verdi. Underfondet kan bruke metoder 
for å prøve å begrense valutarisikoen, men det finnes ingen garanti for at 
dette lykkes, og det kan medføre motpartsrisiko. 

Se også beskrivelsen av risikofaktorer som gjelder for underfondet under 
Risikofaktorer i underfondets prospekt. 

  



 

Dette fondet er autorisert i Luxembourg, og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. er autorisert i Luxembourg, og reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktige per 19.12.2018. 

Gebyrer 
 

 Gebyrene du betaler brukes til å dekke underfondets driftskostnader, 
blant annet kostnadene til markedsføring og distribusjon. Disse 
gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst. 

 
Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering 

Tegningsgebyr Ingen 

Innløsningsgebyr 2,00% 

Dette er det maksimale beløpet du kan ta ut av pengene dine før de 
investeres eller investeringsutbyttet utbetales. 

Gebyrer som belastes underfondet i en regnskapsperiode 

Løpende gebyrer 1,15 % 

Gebyrer som belastes underfondet i henhold til spesifikke 
betingelser 

Prestasjonshonorar Ingen 

 

Tegnings- og innløsingsgebyrene som er vist er de maksimale beløpene. 
I enkelte tilfeller kan du betale mindre – du kan forhøre deg om dette hos 
finansrådgiveren eller distributøren din. Du finner mer informasjon om 
gebyrer i prospektet. 

Tallene for løpende gebyrer er basert på kostnader i året som ble 
avsluttet i desember 2017. Dette tallet kan variere fra år til år, og omfatter 
ikke 

- Transaksjonskostnader, bortsett fra der underfondet betaler et tegnings-
/innløsingsgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt 
investeringsforetak.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Tidligere utvikling 

 

▀ Class A (NOK) LU1923631524  

 
 

Tidligere utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. 

Underfondet ble lansert 01 april 2011. 

Andelsklassen har ennå ikke lansert 

 

Praktiske opplysninger 
 

Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.C.A. 

Tilleggsinformasjon 

Ytterligere informasjon relatert til underfondet og denne andelsklassen, 
inkludert kopier av prospektet, de siste års- og halvårsrapportene, som 
utarbeides for hele fondet, samt annen praktisk informasjon om 
underfondet, er tilgjengelig vederlagsfritt på engelsk på 
forretningskontoret til Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 
(underfondets forvaltningsselskap). 

Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. (administratoren). 

Opplysninger om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, 
herunder, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse 
og ytelser beregnes, identiteten til personer med ansvar for innvilgelse av 
godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig fra www.carnegroup.com, under 
"Retningslinjer og prosedyrer". Et papireksemplar av retningslinjene for 
godtgjørelse er tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel. 

 

Skattelovgivning 

Underfondet er underlagt Luxembourgs skattelovgivning. Avhengig av 
hvilket land du er bosatt i vil dette kunne ha innvirkning på investeringene 
dine. Du kan kontakte skatterådgiveren din for mer informasjon om dette. 

Ansvarserklæring 

ICE Global Credit Funds kan kun stilles til ansvar på grunnlag av utsagn i 
dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i 
uoverensstemmelse med de relevante delene av fondsprospektet. 

Offentliggjøring av beregnet netto aktivaverdi 

Netto aktivaverdi per andel beregnes på hver aktuelle virkedag, og prisen 
på andelene er tilgjengelig på Forvaltningsselskapets kontoradresse. 
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Andelsklassen har per dags dato ikke tilstrekkelig 
med data til å gi en god fremstilling av tidligere 

utvikling for investorer. 


