
NØKKELINFORMASJON 
 
Dette dokumentet gir deg informasjon om fondet som er viktig for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriale. 
Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere 
i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere. 
 

Ardevora Global Long-only Equity SRI Fund ("fondet"), andelsklasse C NOK, 
et underfond i Treligga PLC ("selskapet") (ISIN: IE00BD040H97)  
Fondet forvaltes av Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ("forvalteren"), en enhet i Asset Services Division i Link 
Administration Holdings Limited. 

 

Mål og investeringspolitikk 
 
Mål  
Fondets mål er langsiktig kapitalvekst.  
Investeringspolitikk 
 
Fondet forvaltes aktivt og vil hovedsakelig investere i aksjer og aksjerelaterte aktiva over hele verden (globale depotbevis og 
amerikanske depotbevis).  
Viktige egenskaper ved fondet: 
 
 Fondet vil investere over hele verden, og investeringer i fremvoksende markeder forventes ikke å overstige 35 % av fondets 

totalverdi. 

 Potensielle investeringer blir sortert på grunnlag av visse negative kriterier knyttet til samfunnsansvar. Disse kriteriene kan 

omfatte, men er ikke begrenset til, å unngå investeringer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, produksjon av 
kontroversielle våpen, produksjon av visse fossile drivstoffer, brudd på menneskerettighetene, miljøskader og/eller korrupsjon i 
næringslivet. 


 Forvalteren velger aktivaene i fondet etter eget skjønn. Fondet forvaltes med henvisning til referanseindeksen MSCI AC World 

Index, ettersom det tar sikte på å oppnå meravkastning i forhold til referanseindeksen, og denne avkastningen sammenlignes 
med referanseindeksen i markedsføringsmaterialet. Porteføljens investeringer blir ikke spesifikt valgt fra referanseindeksens 
bestanddeler. Derfor er fondets investeringspolitikk på ingen måte innskrenket og graden av avvik kan være betydelig. 


 Hvis forvalteren mener at det foreligger risiko for et vesentlig markedsfall, kan fondet selge investeringer og ha en høy andel 

kontanter eller poster som tilsvarer kontanter. 
 Eventuelle inntekter fra fondet blir reinvestert og øker fondets andelskurs. 

 Den minste anbefalte eieperioden for fondet er fem år. 

 Du kan tegne eller løse inn andeler i fondet på enhver dag som er en virkedag i både Dublin og London. 
 
Risiko- og avkastningsprofil 

 
Generelt lavere 
avkastning    

Generelt høyere 
avkastning 

Lavere risiko      Høyere risiko 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Følgende risikofaktorer blir kanskje ikke fanget opp av 
risikoindikatoren i sin helhet 
 
 Risiko- og avkastningsindikatoren er basert på historiske 

data for fondet. Den er ikke nødvendigvis en pålitelig 
indikator for den fremtidige risikoprofilen. 


 Risikoindikatoren på 5 er basert på historisk volatilitet, som 

har vært over gjennomsnitt. Denne indikerer at fondets 
verdi kan skifte i løpet av korte perioder, og dets risiko bør 
derfor anses å være over gjennomsnittet. 


 Risiko-/avkastningsindikatoren er ikke garantert, og 

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

 
 
 
 
 Fondet kan holde en betydelig vekting i kontanter eller 

instrumenter som tilsvarer kontanter. Hvis 
investeringsmarkedene generelt, mot forvalterens 
forventning, stiger i denne perioden, blir fondets avkastning 
redusert. 


 Fondet er eksponert mot andre valutaer enn basisvalutaen 

og er utsatt for valutasvingninger som kan medføre tap for 
fondet. 


 Investering i fremvoksende markeder kan eksponere 

fondet mot høyere sosial, politisk, regulerings- og 
valutarisiko enn verdipapirer i utviklede markeder. 



ardevora.com 
 
Gebyrer for dette fondet 
 
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. 
Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen. 
 

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer  
Tegningsgebyr (maks.) Ingen  
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra 
pengene dine før de investeres.  
Innløsningsgebyr (maks.) Ingen 
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av året  
Løpende gebyrer 0,89 %  
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse 
spesifikke forhold  
Resultatavhengig 
godtgjørelse Ingen 

 
Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimalsatser. 
 
Når du kjøper eller selger andeler, belastes det kanskje et 
tilleggsgebyr som skal dekke fondets kostnader ved kjøp eller salg 
av investeringer. Dette utvanningsgebyret blir kun belastet i visse 
tilfeller på omsetningsdager med store tegninger/innløsninger. 
 
Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som 
ble avsluttet 31. desember 2018, og kan variere fra år til år.  
Det omfatter ikke: 
 
 Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når fondet betaler 

tegnings-/innløsningsgebyr ved kjøp og salg av andeler i et 
annet foretak for kollektiv investering. 

 
       Du finner mer informasjon om beregningen av gebyr i avsnittet 

“Fees and Expenses" (gebyrer og kostnader) i prospektet. 
 

       
 

Historisk avkastning      
 

          Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig  
     avkastning. 
 

   Oppgitt historisk avkastning er fondets årlige avkastning i NOK 
     for hele det viste kalenderåret, og tar hensyn til løpende  
     gebyrer som vist ovenfor. Historisk avkastning uttrykkes som  
     en prosentvis endring i fondets netto andelsverdi ved hvert  
     årsskifte. 
 

  Dette fondet og andelsklasse C NOK ble lansert i august 2016. 
 

  Avkastningen beregnes i norske kroner. 
 

  Diagrammet viser en sammenligning av avkastningen med  
     MSCI AC World Index. Merk at dette kun er til  
     sammenlignings-formål. 

 

Ardevora Global Long-only Equity SRI Fund C NOK MSCI ACWI Net NOK Index  
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Praktisk informasjon 
 
 Dokumenter: Prospektet, den siste årsberetning og 

interimrapportene på engelsk er tilgjengelig kostnadsfritt fra 
Fund Administrators (Ireland) Limited, 1st Floor, 2 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. 

 Andelskurser og ytterligere informasjon: Både andelskurser 
og ytterligere fondsinformasjon er tilgjengelig fra 
administratoren i den vanlige kontortiden eller på 
www.ardevora.com. 

 Rett til konvertering: Du kan bytte andelene dine mot 
andeler i et annet underfond i selskapet. Det påkommer 
kanskje et gebyr. Ytterligere detaljer er tilgjengelig i avsnittet 
"Switching Between Funds" (bytte mellom fond) i prospektet, 
eller fra forvalteren. 

 Adskillelse mellom fond: Fondet er et av flere underfond i 
selskapet. Aktiva og passiva i hvert av selskapets underfond er 
adskilt fra hverandre med hjemmel i lov, og derfor vil 
investorers og kreditorers rettigheter overfor et underfond 
normalt være begrenset til dette underfondets aktiva. 
Selskapet er imidlertid én juridisk person og kan ha virksomhet 
i jurisdiksjoner som ikke anerkjenner slik adskillelse. 

 
 
 
 Depotmottaker: Fondets eiendeler står på konto hos dets 

depotmottaker, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) 
Limited, Georges Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublin 2, 
Irland. 

 Skatt: Selskapet er skattemessig hjemmehørende i Irland. 
Dette kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. 
Kontakt en rådgiver for mer informasjon. 

 Ansvar: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited kan 
kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er 
villedende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante 
delene av fondets prospekt. 

 Andelsklasser: Andelsklassene tilgjengelige for dette 
fondet er klasse C, klasse C NOK og klasse E NOK (med 
porteføljesikring). 

 Oversettelse: Nøkkelinformasjonen er også tilgjengelig på 
norsk for andelsklasse C NOK og E NOK (med 
porteføljesikring). 

 Godtgjørelse: Nærmere opplysninger om forvalterens 
oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, herunder blant 
annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder 
beregnes, samt identiteten til personene som er ansvarlige 
for å gi godtgjørelse og goder, er tilgjengelige på 
https://www.linkassetservices.com/what-we-do/funds-
solutions/irish-management-company, og på forespørsel 
kan investorer få en gratis papirutgave. 

 
Fondet er godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited er 
godkjent i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. 
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 28. juni 2019. 


