DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at
forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at
læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (”Fonden”)

Lemanik Asset Management S.A. er udpeget som administrationsselskab for SKY Harbor
Global Funds.

En afdeling i SKY Harbor Global Funds
(Klasse F  Udlodning: EURafdækket)
ISIN: LU0765419659

Mål og investeringspolitik
Fonden er en aktivt forvaltet, udelukkende lang, socialt ansvarlig investeringsstrategi med
finansielle og ekstrafinansielle mål. Fondens finansielle mål er, uden reference til et bench
mark, at generere en høj løbende indkomst med lavere volatilitet end investeringsuniver
set. Fondens ekstrafinansielle mål er at tilskynde udstedere af virksomhedsobligationer
under investment grade til at indgå i virksomhedernes bæredygtighed, bl.a. ved at bidrage
til bæredygtig udvikling gennem forretningsaktiviteter, der udtrykkeligt viser en forplig
telse til at implementere en helhedsorienteret tilgang i virksomheden til at beskytte, re
spektere og, hvor det er relevant, afhjælpe negative virkninger på menneskerettighed
erne eller gøre betydelige fremskridt på vejen dertil og samtidig søge at tilpasse sig et
eller flere af FN’s 17 verdensmål. Fondens ekstrafinansielle mål vurderes ved hjælp
bæredygtighedsfaktorer målt i værdirubrikken, såsom f.eks. direkte og indirekte drivhus
gasemissioner (område 1 og 2), virksomhedernes sociale ansvar eller andre offentlige
forpligtelser til at implementere en helhedsorienteret tilgang til at beskytte, respektere og,
hvor det er relevant, afhjælpe negative virkninger på menneskerettighederne. Derudover
har vi valgt fire effektindikatorer (en for hver af miljø, social, forvaltnings og men
neskerettighedsdimensionerne) til at overvåge fondenes ekstrafinansielle resultater over for
det investerbare univers (defineret som ICE BofA US High Yield Index, kode: H0A0).
Fonden vil integrere hver af miljø, social og forvaltningsfaktorerne i sin udvælgelsespro
ces. Disse effektindikatorer er detaljeret beskrevet i vores gennemsigtighedskodeks, som
kan tilgås med følgende link: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability
/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

afkast i investeringsuniverset vil være udelukket fra fondens portefølje.

I bestræbelserne på at nå fondens to mål udøver investeringsforvalteren sine skønsbe
føjelser ved hjælp af en investeringsproces, der er forankret i grundlæggende analyser
af udstedere og industrier, makroøkonomiske og markedsmæssige forhold og kendeteg
net af en ”bottomup” og en ”topdown”strategi, der søger overlegent langsigtet afkast
opbygget gennem sammensætning af indkomst over tid og undgåelse af tab på hoved
stol under anvendelse af de følgende tre SRIstrategier, som er anerkendt af Eurosifs eu
ropæiske SRIgennemsigtighedskodeks (”kodeksen”): 1) ESGintegration ved hjælp af
en minimumsgrænseværdi i ESGratingsystemet (”værdirubrikken”), 2) negativ screening
af fossile brændstoffer og andre sektorer og 3) engagement med udstedere. Yderligere
oplysninger om fondens tilgang til bæredygtige investering findes i fondens prospekt eller
kodeksen.

Fonden kan også foretage midlertidige kortsigtede investeringer i kontanter eller penge
markedsinstrumenter, der ikke overstiger 20 % af nettoaktiverne, for at opretholde lik
viditeten af kortsigtede defensive hensyn eller for at overholde gældende regler.

Investeringen anvender sine SRIstrategier og værdirubrikkens minimumstærskelværdier
på mindst 90 % af fondens nettoaktivværdier, og mindst 20 % af gældspapirerne med højt

Fonden har tilladelse til at investere uden for H0A0indekset, selv om det forventes, at ud
stedere af værdipapirer uden for indekset i porteføljen (på grund af deres størrelse eller
løbetid) primært også har udstedt obligationer, der kan optages i indekset og dermed har
gennemgået en ESGanalyse.
Fonden kan investere i værdipapirer uanset deres rating og i værdipapirer, som ikke har
nogen rating. Fonden investerer primært i værdipapirer med en rating under investment
grade (dvs. henholdsvis S&P and Moody’s). I det omfang fonden investerer i værdipapirer
med en rating under CCC eller Caa fra henholdsvis S&P og Moody’s, overvåges fondens
likviditet i overensstemmelse med dens risikostyringsproces.
På købstidspunktet påtænkes fonden ikke at investere i værdipapirer, som er omfattet af
uoprettelig misligholdelse eller konkurs, eller som investeringsforvalteren vurderer har en
urimelig høj risiko for overhængende misligholdelse eller konkurs. Fondens samlede be
holdning af værdipapirer, som er omfattet af uoprettelig misligholdelse af en planlagt be
taling af rente eller hovedstol, og værdipapirer, hvis udstedere er under konkursbehandling,
som er opstået efter købstidspunktet, må under ingen omstændigheder overstige 10 % af
fondens nettoaktivværdier.
Fonden kan også til enhver tid investere i værdipapirer i udenlandske selskaber og eventuelt
forpligtelser fra regeringer eller statslige organer eller instrumenter.

En aktionær kan indløse sine aktier i fonden på anmodning alle de dage, hvor banker i
Luxembourg og New York er åbne hele dagen.
Anbefaling: Fonden er muligvis ikke velegnet for investorer, der planlægger at hæve deres
penge inden for ét år.
Under normale omstændigheder tilstræber Fonden at foretage udlodninger af eventuelle
nettoindtægter for denne klasse, halvårligt eller på andre tidspunkter, der fastsættes af
bestyrelsen.
Fondens referencevaluta er USD, og klassens referencevaluta er EUR. Klassen er afdækket.
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Følgende risici er væsentlige for fonden, men som den syntetiske indikator ikke tager
tilstrækkelig højde for, og som kan føre til yderligere tab:
 Kreditrisiko: Udsteders misligholdelse af obligationer, som fonden ejer.

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko

 Likviditetsrisiko: Værdipapirer i fonden kan blive solgt til underkurs på grund af util
strækkelig likviditet på markedet.

Typisk højere afkast

 Modpartsrisiko: En modpart betaler muligvis ikke provenuet fra fondens salg af værdipa
pirer eller leverer ikke værdipapirer, der er købt af fonden.

Skyggeområdet i tabellen ovenfor viser klassens placering ud fra den syntetiske risk/reward
indikator. Risk/rewardindikatoren angiver forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved
investering i fonden. Fonden er klassificeret som kategori 3 på baggrund af typen af sine
investeringer, som omfatter de risici, der er anført nedenfor. Det betyder, at køb af andele
i fonden er forbundet med mellemstor risiko for sådanne udsving. Bemærk, at kategori
1 ikke er en risikofri investering. Historiske data som dem, der anvendes til at beregne
den syntetiske indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige
risikoprofil. Kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

 Operationel risiko: Mangelfulde eller forsinkede operationelle processer kan påvirke
fonden negativt.
 Begivenhedsrisiko: Uforudsete begivenheder såsom devalueringer, politiske begiven
heder osv.
 ESGrisiko: Socialt ansvarlig investering (Socially Responsible Investing) garanterer ikke
optimal aktivfordeling, sammensætning af portefølje eller de mest gunstige risikojusterede
afkast, og fondens ESGkriterier stemmer ikke nødvendigvis overens med en investors egne
subjektive, moralske eller etiske standarder og bestræbelser.

Gebyrer

Tidligere resultater

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med
fondens drift, inklusive markedsførings og distributionsomkostninger. Disse gebyrer be
grænser investeringens potentielle vækst. De viste indtrædelses og udtrædelsesgebyrer
er maksimumbeløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre. Deres finansielle råd
giver eller distributør kan vejlede Dem om dette. Beløbet for de løbende gebyrer er baseret
på udgifter for året, der sluttede i 31 december 2021. Løbende gebyrer omfatter ikke re
sultatafhængige gebyrer og transaktionsomkostninger, herunder kurtage til tredjepart og
bankgebyrer for værdipapirtransaktioner. De kan finde yderligere oplysninger om gebyrer i
afsnittet ”Fees and Expenses” (Honorarer og udgifter) i prospektet for SKY Harbor Global
Funds samt afsnit ”12. Fees” (Honorarer) i Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global
Funds.
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Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før kapitalen geninvesteres, eller
før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:
Årlige løbende gebyrer (%)

1,11%

De kan finde yderligere oplysninger om, hvad de løbende gebyrer omfatter, og hvordan det
beløbet udregnes, i Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global Funds.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:
Resultatbetinget honorar
Fonden er ikke underlagt nogen resultatbetingede hon
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Aktieklassens resultater (afkast) beregnes, når de løbende gebyrer er trukket fra. Der er
ikke taget højde for eventuelle ind og udtrædelsesgebyrer.
Resultaterne for alle år er beregnet I EUR og udbyttet er geninvesteret i fonden, hvor det
har været muligt.
Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater.
Fonden blev oprettet i 2012.

Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger om SKY Harbor Global Funds, kopier af prospektet, den seneste
årsberetning og efterfølgende halvårsberetning (på engelsk, når de foreligger) kan rekvir
eres gratis på dette websted: www.skyharborglobalfunds.com. Fondens Eurosif European
SRI Transparency Code er tilgængelig på www.eurosif.org/transparencycode/signatories
andresponses/luxembourg/.

De indre værdier for denne aktieklasse offentliggøres på webstedet www.fundsquare.net og
kan også rekvireres på hjemstedskontoret for SKY Harbor Global Funds.

Dette dokument med central investorinformation beskriver SKY Harbor Global Funds 
U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, en afdeling i SKY Harbor Global Funds.
Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for SKY Harbor Global Funds.

En papirkopi af den opdaterede lønpolitik for administrationsselskabet, herunder, men ikke
begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes, og identiteten på personer,
der er ansvarlige for tildeling af løn og goder, kan fås uden beregning efter anmodning. En
detaljeret beskrivelse af politikken kan også ses på www.lemanikgroup.com/management
companyservice_substance_governance.cfm.

Aktiver og passiver i de enkelte afdelinger i SKY Harbor Global Funds er adskilt, hvilket
vil sige, at hver afdeling i SKY Harbor Global Funds er en separat enhed med, men ikke
begrænset til, egne bidrag, indløsninger, kapitalgevinster, tab, gebyrer og udgifter, og at en
investor i SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund
derfor kun er berettiget til aktiver og overskud fra SKY Harbor Global Funds  U.S. Short
Duration Sustainable High Yield Fund.
Afhængigt af minimumskravene for besiddelse i hver klasse kan aktionærerne gratis om
bytte aktier i denne klasse til aktier i en anden klasse af SKY Harbor Global Funds  Global
Sustainable High Yield Fund eller en anden aktieklasse i SKY Harbor Global Funds  Global
Short Maturity Sustainable High Yield Fund. De kan finde yderligere oplysninger i afsnit
tet ”Switching of Shares” (Ombytning af aktier) i prospektet for SKY Harbor Global Funds
samt afsnit ”11. Switches” (Ombytninger) i Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global
Funds.

SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. drages kun til ansvar for
oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstem
melse med de relevante dele i fondens prospekt.

Skatter : Skattelovgivningen i fondens hjemland kan få indvirkning på investors personlige
skattemæssige stilling.
SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. er godkendt i Luxembourg
og reguleres af tilsynsmyndigheden i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 18 februar 2022.
Depotbank:

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

