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Målsetting: Fondet har som mål å oppnå en langsiktig kapitalvekst til
investorer ved å investere i en bred og balansert portefølje av aksje-
og rentemarkeder og -instrumenter. Kapitalen i fondet er ikke
beskyttet, og fremtidig avkastning ikke garantert.

Investeringsstrategi: Fondet vil primært investere i aksjeprodukter
og renteinstrumenter. Obligasjonene fondet kan investere i er
utstedt av en stat, finansinstitusjoner og selskaper. Obligasjonene
kan være klassifisert som både over eller under “Investment Grade”,
men fondet kan maksimalt investere 20% av fondets verdi i
obligasjoner med offisiell rating eller skyggerating under “Investment
Grade”.

Beslutninger knyttet til andelen av investeringer mellom og innen
aktivaklasser, vil bli gjort av forvalteren basert på en robust og
fundamental verdivurderingsprosess.

Fondet kan benytte derivater, finansielle instrumenter med en verdi
som er knyttet til én eller flere renter, indekser eller aksjekurser, som
futures, forwards, swaps, opsjoner og CFD (contract-for-difference),
for å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning.

Fondet kan også investere opp til 10% av netto andelsverdi av 
fondet i andre verdipapirfond og børsnoterte fond (ETF).

Referanseindeks: Fondets avkastning vil bli sammenlignet med en
sammensatt referanseindeks som består av en eksponering på 50%
i internasjonale aksjer, 40% valutasikret eksponering i
internasjonale rente- og kredittpapirer og 10% i europeiske
pengemarkedsinstrumenter. Basisvaluta i fondet er norske kroner
(NOK).

Kjøp og salg av andeler: Tegning og innløsning i fondet kan normalt
gjennomføres alle dager bortsett fra helger og dager banker er
stengt i Norge eller i Irland.

Investeringsperiode: Investering i fondet er best egnet for
investorer med en middels til lang investeringshorisont ( min. 4 år).

Utbytte: Alt utbytte blir reinvestert i fondet og lagt til fondets
andelsverdi. Ingen utdeling av utbytte vil bli utbetalt.

For en full oversikt over målsetning og investeringsstrategi
henvises det til fondets fullstendig prospekt og
markedsføringsmateriale.

Lav risiko Høy risiko

Mulig høyere avkastningMulig lavere avkastning

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig
avkastning ved investering i verdipapirfondet.
Verdipapirfondets plassering på indikatoren er basert på
svingningene i dets ukentlig historisk avkastning de siste fem år.

Verdipapirfondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil
normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke
nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil
bli i fremtiden. Risikoindikatoren er beregnet basert på ukentlig
observasjoner for fondet t til å beregne risiko.
Den laveste kategorien er ikke en risikofri investering.

Fondets mandat og investeringsstrategi tilsier en moderat
risikoprofil. Fondet er klassifisert til kategori 4.

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske
inngrep eller plutselige svingninger i markedet.

Derivater: Fondet kan investere i derivater. Disse instrumentene
har flere tilleggsrisiki som juridisk risk og likviditetsrisk ( vanskelig
å omsette kontrakter pga manglende kjøpere i marketedet). Disse

risikiene kan påvirke fondets markedsverdi og avkastningen i
fondet.

Fondet kan bruke derivater for å oppnå en ønsket eksponering mot
markeder og verdipapirer. Følgelig vil avkastningen av fondet være
mer volatilt i forhold til når derivater ikke brukes, noe som øker
risikoen for tap på investeringen.

Likviditetsrisiko: Verdipapirfondet har kredittrisko mot de
handelsmotpartene som fondet handler derivater med. Noen av
fondets investeringer, inkludert derivat posisjoner, kan til tider
være vanskelig å omsette til en akseptabel pris.

Valutarisiko: Investeringer kan også gjøres usikret i annen valuta
enn norske kroner. Endringer i valutakurser vil således kunne
påvirke verdien av fondets eiendeler.

High Yield risiko: Fondet kan investere i høyrentepapirer som er
under «Investment Grade». Disse verdipapirene har større risiko
for mislighold enn høyrenteverdipapirer definert over «Investment
Grade». En konkurs i et selskap som har utstedt et høyrentepapir
ville ha en negativ innvirkning på verdien av fondet.

Den globale eksponeringen i fondet beregnes ut i fra en
relativ «Value-at-risk» (VaR) metodikk. Den relative VaR verdien
angis som forholdstallet mellom fondets absolutte VaR og VaR
verdien av fondets referanse indeks. Fondets relative VaR skal ikke
overstige 2.

For en fullstending oversikt over fondets risikofaktorer henvises det
til å lese fondets fullstendige prospekt ogmarkedsføringsmateriale.

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER (KIID)

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå
fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet. 
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Praktiske opplysninger

Depotmottaker:
SEI Investments Trustee and Custodial  Services (Ireland) Limited.

Fondsselskap:
Fondet er et underfond av fondsparaplyen Trient UCITS Funds (Ire) plc.
Fondsparaplyen har segregert ansvar mellom underfondene. 

Kjøp og innløsning av andeler:
Investorer kan kjøpe og selge fondsandeler  daglig, men ikke i helgene eller på 
helligdager i Norge eller Irland. Investorer kan foreta fondsbytte mellom 
underfondene i selskapet.

Ytterligere informasjon:
Ytterligere informasjon om fondet bør innhentes fra din finansielle rådgiver
eller distributør , samt dokumenter tilgjengelig på http://www.trientam.no. 

Dokumenter som prospektet, siste årsberetning , faktaark og
månedsrapporter, sammen med siste oppdaterte fondskurs, kan innhentes
fra Trient Asset Management AS. Prospektet og periodiske rapporter er
utarbeidet for selskapet som helhet.

Fondet har eksistert siden 2.mars 2010. Stolpediagrammet
illustrer avkastningen i prosent (beregnet for hele år) basert på
norske kroner, og inkluderer alle kostander og forvaltnings-
godtgjørelser.

Den årlige avkastningen viser avkastningen beregnet i norske
kroner, og reinvestert utbytte er inkludert I beregningene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.  
Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risikoprofil, 
samt løpende kostnader ved tegning,forvaltning og innløsning. 
Avkastningen kan bli negativ.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Maksimalt tegningsgebyr (kjøp) Opp til 1.50%

Maksimalt innløsningsgebyr (salg) Opp til 0.10%

Kostnader som kan belastes under spesielle forhold

Resultatavhengig
godtgjørelse*

Ja

Nøkkelinformasjonen er oppdatert pr. 12.05.2017

Skatt: 
Fondet er ikke underlagt skatt i Irland for sine inntekter eller 
kapitalgevinster. Investorer bør søke profesjonell rådgivning med 
hensyn til skattemessige effekter av en investering i fondet.   

Ansvar:
Fondet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av informasjon i 
dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de 
relevante deler av prospektet.

Tilsyn:
Fondet er godkjent av irske myndigheter og er underlagt tilsyn av
Central Bank of Ireland. 
Både Trient Asset Management AS  og Sector Omega AS er autorisert
og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

Engangsgebyrene over er det maksimale av hva som kan trekkes av pengene dine før 
de investeres, eller blir fratrukket før innløsningsbeløpet blir utbetalt .

Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende kostnader 1.50%

Omkostningene du betaler blir brukt til å dekke kostnadene ved å drive fondet, her 
markedsføring og distribusjon av fondet. Avgiftene reduserer den potensielle
veksten av investeringen din.

Løpende kostnader inkluderer ikke fondets transaksjons-
kostnader og resultatavhengig godtgjørelse som kan variere fra
år til år.

Forvalteren har begrenset løpende kostnader som kan belastes
fondet til maksimalt 0.25 % per år ,dette kommer i tillegg til det
årlige forvaltningshonoraret på 1.25 % per år. Kostnader som
overstiger 0.25% vil bli dekket av forvalter.

Engangsgebyrene ved tegning og innløsning er
maksimumssatser, slik at i enkelte tilfeller kan du bli belastet
mindre. Mer informasjon om dette kan du få fra din finansielle
rådgiver eller distributør.

* Forvalteren er berettiget til en resultatavhengig godtgjørelse
som er 10% av meravkastningen fondet har i forhold til
referanseindeksen i en gitt periode, gitt at denne
meravkastningen er høyere enn tidligere oppnådd ved slutten
av en beregningsperiode. Beregningsperioden her følger
kalenderåret, slik at en eventuell positiv resultatavhengig
godtgjørelse utbetales etter årsslutt.

Alle kostnader reduserer verdipapirfondets potensielle
meravkastning. Ytterligere informasjon om fondets kostnader
kan man lese om i prospektet og supplementet.
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