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Global Sustainable High Yield Fund (”Fondet”)

Et underfond i SKY Harbor Global Funds

(Klasse F  Kapitalisering: EUR sikret)

ISIN: LU0765424493

Lemanik Asset Management S.A. er forvaltningsselskapet til SKY Harbor Global Funds.

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet forvaltes aktivt, med kun longposisjoner og med en samfunnsansvarlig invester
ingsstrategi med finansielle og ikkefinansielle mål. Fondets finansielle mål er å gi mer
avkastning i forhold til det globale høyrentemarkedet slik det blir representert av ICE
BofA Global High Yield Index, , børssymbol: HW00 (”Referanseindeksen”) over en full
konjunkturperiode med en investeringshorisont på mer enn tre år, med mindre volatilitet
enn referanseindeksen. Fondets ikkefinansielle mål er å oppmuntre selskapsutstedere
av gjeld under investeringsgrad til å gå over til selskapbærekraftighet ved, blant annet,
å bidra til bærekraftig utvikling gjennom forretningsvirksomhet som uttrykkelig mani
festerer en helhetlig tilnærming fra selskapets side om å beskytte, ta hensyn til og, når
det er aktuelt, avhjelpe negative effekter på menneskerettigheter, eller til å ta betydelige
skritt på veien mot det, og samtidig komme seg på linje med ett eller flere av FNs
17 bærekraftsmål. Fondets ikkefinansielle mål vurderes ved bruk av bærekraftsfaktorer
som måles i verdirubrikken, som for eksempel direkte og indirekte utslipp av veksthus
gasser (omfang 1 og 2), bedriftens samfunnsansvar eller annet engasjement for å gjen
nomføre en helhetlig tilnærming fra hele selskapet om å beskytte, ta hensyn til og, når
aktuelt, avhjelpe negative effekter på menneskerettigheter. Videre har vi valgt fire ef
fektindikatorer (én for hver av dimensjonene innen miljø, samfunnsansvar, eierstyring og
menneskerettigheter) for å overvåke de ikkefinansielle resultatene til fondet i forhold til
det investerbare universet (definert av ICE BofA US High Yieldindeksen med børssym
bolet: H0A0). Fondet vil integrere hver av miljø, samfunnsansvars og eierstyrings
faktorene i utvelgelsesprosessen. Disse effektindikatorene er forklart i vår transparen
skodeks på følgende lenke: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability
/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

I sine forsøk på å nå fondets todelte mål, skal forvalteren bruke skjønn underlagt en invester
ingsprosess basert på fundamental analyse av utstedere og bransjer, makroøkonomiske
og markedsforhold, og karakterisert av en ”nedenfraogopp” og ”ovenfraogned”
tilnærming som søker langsiktig avkastning som bygges ved å øke inntektene over tid og
unngå tap av hovedstol, og samtidig bruk de følgende tre SRIstrategiene anerkjent i Eu
rosifs europeiske SRItransparenskodeks (”Kodeksen”): 1) ESGintegrering ved bruk av en
minste terskelscore i sitt egenutviklede ESGratingsystem (”Verdirubrikken”), 2) negativ
utsortering av fossilt drivstoff og andre sektorer, og 3) kontakt med utstedere. Du finner

flere opplysninger om fondets tilnærming til bærekraftig investering i fondets prospekt eller
kodeksen.

Investeringen skal bruke sine SRIstrategier og minsteterskelen for scorer i sin verdirubrikk
på minst 90 % av fondets verdijusterte egenkapital og minst 20 % av høyrentepapirene i det
investerbare universet vil bli ekskludert fra mulig innlemmelse i fondets portefølje.

Fondet kan investere utenfor H0A0indeksen, selv om utstederne av verdipapirer utenfor
indeksen i portefølje (på grunn av sin størrelse eller sitt innhold) forventes i hovedsak også
å ha utstedt obligasjoner som kvalifiserer for innlemmelse i H0A0indeksen, og har derfor
vært gjenstand for en ESGanalyse.

Forvalteren vil investere på tvers av hele spekteret av løpetider og ratinger i det globale
høyrenteuniverset, og skal ha betydelig rom til å bruke skjønn for å avvike fra referansein
deksen ved å investere i valutaer, selskaper eller sektorer med betydelig forskjellige vekter
enn, eller som ikke omfattes av, referanseindeksen for å utnytte spesifikke investeringsmu
ligheter. Forvalteren kan bruke skjønn til å investere i verdipapirer og/eller valutaer som
ikke er bestanddeler av referanseindeksen.

Fondet vil primært være investert i høyrenteselskapsobligasjoner og noen av disse vil være
kjøpt med rabatt i forhold til pari verdi. De kan derfor tilby både potensiell kapitalvekst
og høye løpende inntekter. Omvendt vil noen obligasjoner bli kjøpt med en premie for å
skaffe høy avkastning og fondet kan realisere kapitaltap på sine disposisjoner.

En andelseier kan løse inn sine andeler i fondet på anmodning, på hver dag som bankene i
Luxembourg og New York er åpne for forretninger.

Anbefaling: Dette fondet egner seg nødvendigvis ikke for investorer som planlegger å
trekke ut sine penger innen 1 år.

Fondet har ikke til hensikt å erklære og foreta utdelinger av eventuelle netto investeringsin
ntekter og kapitalgevinster som kan tilskrives denne klassen.Følgelig investeringsinntekt
for denne klassen verken bli erklært eller utdelt.

Fondets referansevaluta er USD og referansevalutaen til denne klassen er EUR. Denne
klassen er sikret.

Risiko og avkastningsprofil

1 2 3 4 5 6 74

Lavere risiko Høyere risiko

Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning

Det skraverte området i tabellen ovenfor viser klassens rangering basert på den syntetiske
risiko og avkastningsindikatoren. Risiko/avkastningsindikatoren antyder forholdet mel
lom risiko og potensiell avkastning ved investering i Fondet. Fondet er blitt klassifisert i
kategori 3 på grunn av karakteren til dens investeringer, noe som omfatter risikoene oppført
nedenfor. Dette betyr at kjøp av andeler i Fondet er knyttet til middels risiko for slike
svingninger. Vær oppmerksom på at kategori 1 ikke betyr at det er en risikofri invester
ing. Historiske data, som dem som brukes til å beregne den syntetiske indikatoren, er ikke
nødvendigvis en pålitelig indikasjon på Fondets fremtidige risikoprofil, og kategorien kan
endres i fremtiden.

Følgende risikoer er vesentlig relevante for Fondet, men fanges ikke opp i tilstrekkelig grad
av den syntetiske indikatoren, og kan forårsake ekstra tap:

 Kredittrisiko: Mislighold av utstederen av et gjeldsinstrument som eies av Fondet.

 Likviditetsrisiko: Fondets verdipapirer kan selges billigere enn deres verdivurdering på
grunn av utilstrekkelig likviditet i markedet.

 Motpartsrisiko: En motpart kan la være å betale provenyet knyttet til salg av Fondets
verdipapirer, eller la være å levere verdipapirer som Fondet har kjøpt.

 Operasjonell risiko: Svikt eller forsinkelser i driftsprosesser kan ha en negativ effekt på
Fondet.

 Hendelsesrisiko: Uforutsigbare hendelser som devalueringer, politiske hendelser osv.

 ESGrisiko: Samfunnsansvarlig investering garanterer ikke optimal aktivaallokering,
porteføljesammensetning eller best mulig risikojustert avkastning, og fondets ESGkriterier
stemmer ikke nødvendigvis med en investors subjektive, moralske eller etiske standarder
og forhåpninger.

http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf


Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive Fondet, blant annet
markedsførings og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle vek
sten av din investering. Start og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen til
feller kan du betale mindre  dette kan du finne ut fra din finansrådgiver eller distributør.
De løpende gebyrene er basert på utgifter for året som endte i 31 desember 2021. Løpende
gebyrer omfatter ikke prestasjonsrelaterte honorarer og transaksjonskostnader, blant an
net kurtasje og bankgebyrer til tredjeparter i forbindelse med verdipapirtransaksjoner. Du
finner mer informasjon om gebyrer under ”Gebyrer og kostnader” i prospektet for SKY
Harbor Global Funds samt i del ”12. Gebyrer” i Vedlegg II til prospektet for SKY Harbor
Global Funds.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering:
Tegningsgebyr (%) 2,00%
Innløsningsgebyr (%) 0,00%

Det angitte prosenttallet representerer den maksimale prosentandelen som kan bli trukket
fra din kapital før den blir investert og før du får utbetalt avkastningen på investeringen din.

Gebyr som belastes av fondet hvert år:
lLøpende gebyr (%) 1,09%

Du finner mer informasjon om hva som omfattes av løpende gebyr og hvordan dette tallet
beregnes i Vedlegg II til prospektet for SKY Harbor Global Funds.

Gebyr som belastes av fondet under visse omstendigheter:
Resultatgebyr (%) Fondet belastes ikke med noe prestasjonshonorar.

Historisk avkastning
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H0A0 INDEX + HW00 INDEX (EUR)

Note : HW00 (100 % sikret i aksjeklassevaluta) fra 1. desember 2020 og utover, og H0A0 (100 %
sikret i sikret aksjeklassevaluta hvis ikkeUSD, usikret hvis USD).

Andelsklassens resultat (avkastning) beregnes etter fratrekk av løpende avgifter. Eventuelle
åpnings og avslutningsgebyrer er ikke tatt med i betraktning.

Resultatet for alle årene er beregnet I EUR og med utbytte som reinvesteres i Fondet, hvis
mulig.

Tidligere resultat er ingen garanti for fremtidig resultat.

Fondet ble opprettet i 2012.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om SKY Harbor Global Funds, eksemplarer av prospektet og siste
årsberetning og påfølgende halvårsrapport, er uten kostnad tilgjengelig på engelsk på
følgende nettsted: www.skyharborglobaIfunds.com. Fondets Eurosif European SRI
Transparency Code er tilgjengelig på www.eurosif.org/transparencycode/signatoriesand
responses/luxembourg/.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver SKY Harbor Global
Funds  Global Sustainable High Yield Fund, et underfond i SKY Harbor Global Funds.
Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for SKY Harbor Global Funds.

Aktiva og passiva i hvert underfond i SKY Harbor Global Funds er adskilte, noe som betyr
at hvert underfond i SKYHarbor Global Funds er en separat enhet med, men ikke begrenset
til, sine egne innskudd, innløsninger, kapitalgevinster, tap, gebyrer og kostnader. Derfor
har en investor i SKY Harbor Global Funds  Global Sustainable High Yield Fund kun
rettigheter forbundet med kapitalen og resultatet til SKY Harbor Global Funds  Global
Sustainable High Yield Fund.

Med forbehold om krav til minimumsbeholdning for hver klasse, kan andelseiere kostnads
fritt bytte andeler i denne klassen for andeler i en annen klasse i SKY Harbor Global Funds
 U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund eller en annen andelsklasse i SKY Har
bor Global Funds  Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund. Du finner mer
informasjon i delen ”Bytte andeler” i prospektet for SKY Harbor Global Funds samt i del
”11. Bytter” i Vedlegg II til prospektet for SKY Harbor Global Funds.

NAV for denne andelsklassen kunngjøres på nettstedet www.fundsquare.net og er dessuten
tilgjengelig fra forretningskontoret til SKY Harbor Global Funds.

SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. kan kun stilles til ansvar
for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i
forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk, som omfatter, men ikke er
begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes og hvilke
personer som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder, er alltid fritt tilgjen
gelig på anmodning. En detaljert redegjørelse for politikken er også tilgjengelig på
www.lemanikgroup.com/managementcompanyservice_substance_governance.cfm.

Skatt : Skattelovgivningen i medlemsstaten der SKY Harbor Global Funds er hjemme
hørende, kan påvirke investorens personlige skatteposisjon.

SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. er godkjent i Luxembourg
og reguleres av finanstilsynet i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Fi
nancier.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjonen for investorer er riktig per 18 februar 2022.

Depotmottaker: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
6, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxemburg


