
NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER 
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer vedrørende dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 
Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese 

den, slik at du kan ta en begrunnet beslutning om du vil investere. 
 

Systematica Alternative Risk Premia Fund ("fondet") 
et underfond av Systematica UCITS Fund ICAV ("ICAV") 

Klasse C USD-vekstandeler (ISIN: IE00BD9PX856) 

Mål og investeringspolitikk 

Fondet har som mål å skape langsiktige økninger i verdien av 

sine aktiva. Fondet vil først og fremst søke å oppnå dette målet 

ved å investere globalt i aksjer, valutaer, amerikanske 

statsobligasjoner og de finansielle derivatinstrumentene («FDI») 

som er oppført i avsnittet «Investment Objective and Policies» 

(Investeringsmål og -politikk) i fondstillegget («tillegget») til 

ICAV-prospektet («prospektet») og som velges ut gjennom 

databaserte handelsmodeller som benyttes av underforvalterne, 

som velger ut investeringer basert på matematiske formler. 

Handelsmodellene har som mål å utforme en 

investeringsportefølje som omfatter en samling 

aksjemarkedsnøytrale risikopremier og makrorisikopremier, og 

benytte en samling strategier som kan deles inn i fire grupper: 

verdi, momentum, carry og defensiv, som beskrevet i 

supplementet. Investeringsmulighetene som identifiseres av 

handelsmodellene blir utnyttet ved å ta syntetiske eller fysiske 

long-posisjoner, eller syntetiske short-posisjoner i de identifiserte 

aksjene, FDI-ene, valutaene og de amerikanske 

statsobligasjonene. Underforvalterne søker å redusere risikoene 

knyttet til disse typene posisjoner ved å investere i en 

diversifisert portefølje bestående av ca. 2 500 instrumenter. 

Fondet kan investere i kontanter og kontantekvivalenter for å 

sikre at det har tilstrekkelig kontantbeholdning og likvide midler 

til å innfri innløsninger og marginbetalinger på investeringer. 

Opptil 10 % av fondets NAV kan investeres i andre kollektive 

investeringsordninger som velges ut av underforvalterne. Fondet 

kan investere mer enn 20 % av netto aktiva i verdipapirer som er 

hjemmehørende eller omsettes i enkelte vekstmarkeder. 

Normalt vil fondets gjennomsnittlige giring være 2 100–

2 800 % av fondets NAV, men høyere eller lavere nivåer 

er mulig. Du kan kjøpe og selge andeler på en hvilken 

som helst virkedag. Ordrer om å kjøpe eller selge kan 

foretas ved å sende inn en forespørsel til administratoren 

innen kl. 12.00 (irsk tid) på virkedagen som kommer rett 

før den aktuelle handelsdagen. Klarert betaling for 

kjøpsordrer må være mottatt innen kl. 17.00 (irsk tid) tre 

virkedager etter den aktuelle handelsdagen. 

 

Fondet forvaltes aktivt, det vil si at det ikke følger en 

indeks, men at investeringene i fondet ikke velges 

spesifikt basert på investeringsforvalteren eller 

underinvesteringsforvalterne, men først og fremst ved 

datamaskinbaserte modeller som velger investeringer 

basert på matematiske algoritmer. 

 

Søknader mottatt etter dette tidspunktet vil bli overført til 

neste handelsdag. Utbytte vil ikke bli utdelt for klasse C 

USD-vekstandeler. Investering i fondet er passende for 

investorer som er villige til å tolerere middels til høy risiko 

og som forventer å beholde sine investeringer på 

mellomlang til lang sikt. Fondets basisvaluta er USD. 

Fondet søker å sikre mot valutasvingninger i 

investeringer som ikke er i USD. 

 

Fullstendige investeringsmål og opplysninger om 

investeringspolitikken er å finne i "Investment Objective 

and Policies" (Investeringsmål og -politikk) i 

supplementet. 

Risiko- og avkastningsprofil 
 

Lavere risiko                                              Høyere risiko 

Typisk lavere avkastning      Typisk høyere avkastning 

1 2 3 4 5 6 7 

Hvorfor er fondet i denne kategorien? 

Denne indikatoren er basert på historiske data og er kanskje 

ikke en pålitelig indikasjon for den fremtidige risikoprofilen for 

fondet. Det kan ikke garanteres at risikokategorien som vises 

her, forblir uendret, og den kan forskyves over tid. Selv den 

laveste kategorien 1 betyr ikke en risikofri investering. Fondet er 

i kategori 4 pga. volatilitetsnivået det viser. 

Følgende risikoer er ikke nødvendigvis tilstrekkelig fanget 

opp av risiko- og avkastningsindikatoren: 

• risiko knyttet til systematiske handelsmodeller 

• aksjemarkedsrisiko 

• kredittrisiko 

• derivatrisiko 

• valutamarkedsrisiko 

• vekstmarkedsrisiko 

• risiko knyttet til svært volatile markeder 

• motpartsrisiko 

• depotrisiko 

For en detaljert forklaring av disse og andre risikofaktorer, 

se avsnittet "Investment Risks" (Investeringsrisikoer) i 

prospektet og tillegget. 

 



Gebyrer for dette fondet 

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet. Dette inkluderer utgifter til markedsføring og 

distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i din investering. 

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer 

Åpningsgebyr Null  

Avslutningsgebyr Null  

Byttegebyr Opptil 1 % av innløsningsbeløpet 

Gebyrer belastet fondet i løpet av året 

Løpende gebyrer 1,28 % 

Gebyrer belastet fondet under spesielle forhold 

Suksesshonorar Ingen 

Beløpet for de løpende gebyrene er basert på faktiske utgifter for 

perioden som ble avsluttet fredag 30. august 2019.  Fondets 

årsrapport for hvert regnskapsår vil inkludere detaljer om de 

nøyaktige gebyrene som er brukt. Løpende gebyrer omfatter ikke 

kostnader forbundet med porteføljetransaksjoner, bortsett fra ved 

innmeldings-/utmeldingsgebyrer som betales av fondet, ved kjøp 

eller salg av enheter i en annen kollektiv investeringsordning. 

Styret kan pålegge en anti-utvanningsavgift ved netto 

innløsning på et transaksjonsgrunnlag som en 

prosentvis justering av verdien til den aktuelle 

innløsningen for å reflektere virkningen av andre 

indirekte kostnader og bevare verdien av de 

underliggende aktivaene. 

Faktiske løpende gebyrer kan variere, og det er ingen 

garanti for at dette vil være det faktiske nivået til 

løpende kostnader som pådras av fondet. For mer 

informasjon om gebyrene viser vi til avsnittet 

«Fees and Expenses» (Gebyrer og utgifter) i 

prospektet og tillegget. 

 

Tidligere resultater  

Fondet ble godkjent av Central Bank of Ireland fredag 3. 

november 2017. 

 
Historisk avkastning er beregnet i fondets grunnvaluta som 
er USD. 
 
Historisk avkastning i diagrammet på motsatt side tar 
hensyn til alle gebyrer, unntatt innmeldingsgebyrer.  
 
Historisk avkastning er ikke en mal for den fremtidige 
utviklingen til fondet.  
 
Fondet forvaltes ikke med hensyn til en referanseindeks.  

Praktisk informasjon 

• ICAVs aktiva holdes av depotmottakeren, Bank of New York Mellon SA/NV. 

• Ytterligere informasjon om fondet (herunder prospektet og de nyeste regnskapene) og de ulike andelsklassene er 

tilgjengelig på engelsk omkostningsfritt på forretningskontoret til ICAV på 2nd Floor, Block E Iveagh Court, Harcourt, 

Dublin 2, Irland under vanlig åpningstid på en virkedag. Netto aktivaverdi per andel for fondet er tilgjengelig på 

http://ucits.systematica.com. Informasjon om ICAVs retningslinjer for godtgjørelser er tilgjengelige på 

http://ucits.systematica.com, og en papirkopi er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel. 

• Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som vil kunne ha en negativ effekt på investorenes personlige skatt. 

Investorene bør rådføre seg med sine skatterådgivere før investering i fondet. 

• ICAV kan kun holdes ansvarlig for utsagn i dette dokumentet som kan være villedende, unøyaktige eller ikke i 

uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet. 

• ICAV er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at beholdninger i fondet under irsk lov 

opprettholdes separat fra beholdninger i andre underfond i ICAV, og investeringen vil ikke bli påvirket av eventuelle 

krav mot andre underfond i ICAV. 

• Investorene har rett til å bytte mellom andelsklasser og underfond i ICAV. Se prospektet og tillegget for mer 

informasjon.  

• Klasse C USD-vekstandeler er valgt som representativ klasse for alle klasse C USD-, GBP-, EUR-, CHF-, AUD-, JPY-, 

SGD-, HKD-, DKK-, SEK- og NOK-utbytte- og vekstandelsklasser i fondet. Se supplementet for informasjon om andre 

andelsklasser i fondet. 

ICAV er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken. 

Denne nøkkelinvestorinformasjonen er korrekt pr. 30. januar 2020. 
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