DOKUMENT MED NØKKELINFORMASJON FOR INVE
STORER

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon til fondets investorer. Det er
ikke et markedsføringsdokument. Informasjonen er lovpålagt og har til formål
å gjøre det lettere å forstå hva det innebærer å investere i fondet samt risikoene
som er forbundet med en slik investering. Du anbefales å lese nøkkelinfor
masjonen slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere i fondet
eller ikke.

U.S. High Yield Fund (”Fondet”)

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

Et underfond i SKY Harbor Global Funds
(Klasse B  Kapitalisering: USD)
ISIN: LU0765422448

Målsetting og investeringsstrategi
Fondet forvaltes aktivt og har som mål å gi meravkastning i forhold
til det brede amerikanske markedet for høyrentepapirer ved å investere
minst 2/3 av totalkapitalen i en bredt diversifisert portefølje med omset
telige høyrentepapirer utstedt av offentlige eller private selskaper som
er hjemmehørende eller børsnotert i USA og som omfattes av indeksen
ICE BoA High Yield Index (H0A0).
Fondet kan dessuten ha kortsiktige investeringer i kontanter eller
pengemarkedsinstrumenter, enten for å opprettholde likviditet eller for
kortsiktige defensive formål.
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 ett år.
Fondet har ikke til hensikt å erklære og foreta utdelinger av eventuelle
netto investeringsinntekter 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 også USD.

Risiko og avkastningsprofil
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Høyere risiko
Typisk høyere avkastning

Det skraverte området i tabellen ovenfor viser klassens ranger
ing basert på den syntetiske risiko og avkastningsindikatoren.
Risiko/avkastningsindikatoren antyder forholdet mellom risiko og
potensiell avkastning ved investering i Fondet. Fondet er blitt klas
sifisert i kategori 3 på grunn av karakteren til dens investeringer, noe
som omfatter risikoene oppført nedenfor. Dette betyr at kjøp av an
deler 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, poli
tiske hendelser osv.

Historisk avkastning

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering:
Tegningsgebyr (%)
0,00%
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 (%)
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Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive Fondet,
blant annet markedsførings og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av din investering. Start og sluttge
byrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale min
dre  dette kan du finne ut fra din finansrådgiver eller distributør. De
løpende gebyrene er basert på utgifter for året som endte i 31 desem
ber 2019. Løpende gebyrer omfatter ikke prestasjonsrelaterte hono
rarer og transaksjonskostnader, blant annet 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.

2010

Gebyrer

U.S. High Yield Fund 
Class B Capitalization: USD
H0A0 Index (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 USD og med utbytte som rein
vesteres i Fondet, hvis mulig.

0,87%

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.

Tidligere resultat er ingen garanti for fremtidig resultat.
Fondet ble opprettet i 2012.

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

Praktisk informasjon
Mer informasjon om SKY Harbor Global Funds, eksemplarer
av prospektet og siste årsberetning og påfølgende halvårsrap
port, er uten kostnad tilgjengelig på engelsk på følgende nettsted:
www.skyharborglobaIfunds.com.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver
SKY Harbor Global Funds  U.S. 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 ad
skilte, noe som betyr at hvert underfond i SKY Harbor 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  U.S. High Yield Fund kun
rettigheter forbundet med kapitalen og resultatet til SKY Harbor Global
Funds  U.S. High Yield Fund.

NAV for denne andelsklassen kunngjøres på nettstedet
www.fundsquare.net og er dessuten tilgjengelig fra forretningskon
toret 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 mis
visende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene
av fondets prospekt.
Forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk, som om
fatter, men ikke er begrenset til, en beskrivelse av hvordan godt
gjørelse og goder beregnes og hvilke personer som er ansvarlig
for å gi godtgjørelse og goder, er alltid fritt tilgjengelig på
anmodning.
En detaljert redegjørelse for politikken er også
tilgjengelig på www.lemanikgroup.com/managementcompany
service_substance_governance.cfm.
Skatt : Skattelovgivningen i medlemsstaten der SKY Harbor Global
Funds er hjemmehørende, kan påvirke investorens personlige skattepo
sisjon.
SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. er god
kjent i Luxembourg og reguleres av finanstilsynet i Luxembourg, Com
mission de Surveillance du Secteur Financier.
Dette dokumentet med nøkkelinformasjonen for investorer er riktig per
17 februar 2020.

Med forbehold om krav til minimumsbeholdning for hver klasse, kan
andelseiere kostnadsfritt bytte andeler i denne klassen for andeler i en
annen klasse i SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration High
Yield Fund eller en annen andelsklasse i SKY Harbor Global Funds.
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.

Depotmottaker:

J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.
6C, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxemburg

