
GF ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. 

Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå typen fond og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese 

den slik at du kan ta en informert beslutning hvorvidt du ønsker å investere.

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund er et underfond i Liontrust Global Funds plc. Forvaltningsselskapet er Bridge Fund 

Management Limited. Dette dokumentet er basert på andelsklassen B1 USD akkumulerende (ISIN: IE00BD85PM41), som er den 

representative aksjeklassen for alle andelsklassene som er oppført i dette dokumentet.

DOKUMENT MED 

NØKKELINFORMASJON 

FOR INVESTORER

Mål

■ Fondet har til hensikt å generere en positiv absolutt avkastning gjennom en 

kombinasjon av kapitalvekst og inntekt over en rullerende 12 månedersperiode, 

uavhengig av markedsforholdene.

Politikk

■ Fondet forvaltes aktivt uten henvisning til noen referanse, noe som betyr at 
Investeringsrådgiveren utøver fullt skjønn over sammensetningen av Fondets

portefølje, underlagt de angitte investeringsmålene og retningslinjene.

■ Fondet har som mål å nå sitt investeringsmål gjennom investeringer i selskaps- og 

statsobligasjonsmarkeder over hele verden, inkludert utviklede og fremvoksende 

markeder. 

■ For å nå målet har fondet også til hensikt å minimere volatiliteten og redusere 

muligheten for en betydelig nedgang (det vil si en periode hvor fondet er verdt mindre

enn den opprinnelige investeringen i begynnelsen av en 12 månedersperiode). 

■ Fondet investerer i et bredt spekter av obligasjoner utstedt av selskaper og stater, fra

investeringsklasse til høyavkastning. 

■ Fondet investerer i utviklede og fremvoksende markeder, hvor maksimalt 20 % av dets

netto aktiva investeres i fremvoksende markeder.

■ Investeringer foretas i aktiva pålydende USD eller andre valutaer som hovedsakelig er

sikret tilbake mot USD. 

■ Inntil 10 % av fondets valutaeksponering kan være usikret (det vil si at fondet kan være
eksponert for risikoen for å investere i en annen valuta med inntil 10 % av sine aktiva).

■ Fondet kan investere både direkte og ved bruk av derivater. Bruk av derivater kan 
generere markedsgiring (dvs. fondet tar markedseksponering utover verdien av sine

aktiva).

■ Fondsforvalteren tar hensyn til utstederes miljø-, sosial- og styringsfunksjoner ("ESG")
når de velger fondets plasseringer.

Anbefaling

■ Dette fondet er muligens ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine

innen 5 år.

Slik kjøper du

■ Du kan kjøpe eller selge aksjer hver dag (men ikke helger eller helligdager). Ordrer må

være mottatt innen kl. 11.59 (irsk tid) for utførelse ved verdifastsettelsestidspunktet 
midt på dagen. Mer informasjon er tilgjengelig på www.liontrust.co.uk.

Investeringsprosess

■ Fondsforvalteren har til hensikt å produsere en portefølje som gir en positiv absolutt 
avkastning over en rullerende 12 månedersperiode, samtidig som man opprettholder

lav volatilitet og minimerer risikoen for betydelig nedgang.

■ For å oppnå dette, bestemmer fondsforvalteren hvilke investeringer som skal holdes i
fondet, basert på en vurdering av en kombinasjon av makroøkonomiske, aktiva-, 

sektor- og individuelle investeringsnivåfaktorer. 

■ Før de blir valgt ut til porteføljen, vurderes en rekke ulike faktorer for hver investering, 

for eksempel forventet totalavkastning i forhold til den vurderte risikoen, durasjon og 

bærekraft for kontantstrømmer. 

■ For hver plassering vurderes det grunnleggende, ESG, verdsettelse og tekniske faktorer 

for å sikre konsekvens i beslutningsprosessen og for å gi en fleksibel tilnærming til 

obligasjonsinvesteringer.

Risiko- og avkastningsprofil 

Lavere risiko Høyere risiko
Typisk lavere avkastninger Typisk høyere avkastninger

1 2 3 4 5 6 7 

■ Den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren (SRRI) er basert på historiske data og

er ikke pålitelig for å måle den fremtidige risikoprofilen i fondet.

■ SRRI-en som vises, kan ikke garanteres og kan endres over tid.

■ Den laveste kategorien (1) betyr ikke "risikofritt".

■ Fondets risiko- og avkastningskategori er beregnet med metoden som er fastsatt av 

Europakommisjonen. Den er basert på den høyeste av den faktiske historiske årlige 
volatiliteten og fondets omregnede årlige volatilitet er basert på den interne verdien 

ved risikobegrensning.

■ Fondet er kategorisert 3 som hovedsakelig for en diversifisert portefølje med 

gjeldsinstrumenter sammen med en rekke derivatposisjoner.

■ SRRI-en kan ikke fullt ut ta hensyn til følgende risikoer:

– Obligasjoner påvirkes av endringer i renten og deres verdi og inntektene de

genererer kan stige eller falle som et resultat;

– Kredittverdigheten til en obligasjonsutsteder kan også påvirke obligasjonens 
verdi. Obligasjoner som gir et høyere inntektsnivå, har vanligvis også større risiko, 

da slike obligasjonsutstedere kan ha problemer med å betale sin gjeld. Verdien av 

en obligasjon ville bli betydelig påvirket hvis utstederen enten nektet å betale 
eller ikke var i stand til å betale.

■ Fondet kan investere i derivater. Derivater brukes til å beskytte mot valuta-, kreditt- 

eller renteendringer eller for investeringsformål. Det er en risiko for at det kan oppstå
tap på derivatposisjoner, eller at motpartene ikke kan fullføre på transaksjoner.

■ Fondet bruker derivatinstrumenter som kan resultere i høyere nivåer av kontanter. 

Kontanter kan settes inn hos flere kredittmotparter (f.eks. internasjonale banker) eller

i kortsiktige obligasjoner. En kredittrisiko oppstår dersom en eller flere av disse 
motpartene ikke er i stand til å returnere de innsatte kontantene.

■ Fondet investerer i vekstmarkeder, noe som innebærer høyere risiko enn investering i 

mer utviklede land. Dette kan føre til høyere volatilitet og større fall i fondets verdi på 

kort sikt.

■ Fondet har både Sikrede og Usikrede aksjeklasser tilgjengelig. De Sikrede aksjeklassene
bruker valutasikringsavtaler til å sikre avkastning i Fondets basisvaluta.

■ Fondet kan fra tid til annen støte å likviditetsbegrensninger. Deltakelsesratene på

annonserte volumer kan falle på grunn av den mindre likvide karakteren til de 

nåværende markedsforholdene.

■ Motpartsrisiko: enhver derivatkontrakt, inkludert FX-sikring, kan være i faresonen

dersom motparten mislykkes.

■ ESG-risiko: Det kan være begrensninger i tilgjengeligheten, fullstendigheten eller 
nøyaktigheten av ESG-informasjon fra tredjepartsleverandører, eller inkonsekvenser i 

vurderingen av ESG-faktorer på tvers av forskjellige tredjeparts dataleverandører, gitt

ESGs utviklende karakter.

■ For fullstendige detaljer om fondets risiko, se prospektet som er tilgjengelig hos
Liontrust (adresse på neste side) eller elektronisk på www.liontrust.co.uk.



GF ABSOLUTE RETURN BOND FUND

Bridge Fund Management Ltd kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de 
relevante delene av prospektet for fondet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 28 november 2022.

Gebyrer i dette fondet 

■ Gebyrene du betaler benyttes til å betale kostnadene forbundet med drift av 
fondet, blant annet kostnadene til markedsføring og distribusjon. Disse 
gebyrene reduserer vekstpotensialet på investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer

Tegningsgebyr 5,00%

Innløsningsgebyr Ingen

■ Dette er det maksimale som kan belastes dine penger før de blir investert.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av året

Løpende gebyrer.
Klassene A5 EUR Acc, A5 EUR Inc, B5 USD 
Acc, C5 GBP Acc, C5 GBP Inc: 0,37%

 

Klassene A10 EUR Acc, B10 USD Acc, B10 
USD Inc, C10 GBP Acc, C10 GBP Inc: 
0,25%

Klassene A1 EUR Acc, B1 USD Acc: 1,07%

■ Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimaltall. I noen tilfeller vil 
du kunne betale mindre – du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver 
eller på din fondsplattform hvis du ikke bruker finansrådgiver.

■ Løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet lørdag 01.
november 2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det inkluderer ikke:

– porteføljetransaksjonskostnader, med unntak av tegnings-/ 
innløsningsgebyrer betalt av UCITS ved kjøp eller salg av andeler i et annet 
kollektivt investeringsforetak.

■ Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer og hva som er inkludert i hvert 
gebyr, kan du se fondets prospekt, som er tilgjengelig elektronisk på 
www.liontrust.co.uk eller du kan gå til siden for kostnader og gebyrer på 
nettstedet vårt på www.liontrust.co.uk/cost-and-charges.

Gebyrer som belastes fondet under visse spesielle omstendigheter

Suksesshonorar Ingen

Tidligere resultater 

■ Tidligere resultater er ikke rettledende for fremtidig
ytelse. Dette er beregnet på grunnlag av at eventuell 
fordelbar inntekt i Fondet reinvesteres. Historisk 
avkastning som vises i diagrammet, omfatter alle 
gebyrer, med unntak av tegnings- og 
innløsningsgebyrer.

■ Fondets lanseringsdato er 26 juni 2018.

■ B1 USD Acc-klassen lanseringsdato er 26 juni 2018.

■ Basisvalutaen i fondet er amerikanske dollar.

Praktisk informasjon 

Forvalter og autorisasjon Dette fondet er et underfond av Liontrust Global Funds plc, et åpent investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital og 
segregerte forpliktelser mellom underfond. Bridge Fund Management Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of 
Ireland. Fondet er også anerkjent i ulike EU-medlemsstater og Storbritannia. Ytterligere detaljer angående listen over land hvor 
dette fondet er registrert for salg kan bes fra Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Depotmottaker Fondets aktiva blir holdt i depot av The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Forvalter Liontrust Investment Partners LLP. 

Ytterligere informasjon Informasjon for sveitsiske investorer 
For interesserte parter kan stiftelsesdokumentet og vedtektene, prospektet, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer 
samt årsrapportene og, hvis aktuelt, halvårsrapportene fås gratis fra den sveitsiske representanten og betalingsagenten i Sveits: 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopier av prospektet, Memorandum og selskapets aksjonæravtale, UCITS-forskriftene og sentralbankens UCITS-forskrifter, 
materielle kontrakter og de nyeste års- og halvårsrapportene, er tilgjengelige kostnadsfritt fra Liontrust Global Funds plc. De er 
også tilgjengelig elektronisk på www.liontrust.co.uk.

Beskatning Skattelovgivningen i Irland kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. 

Fondskurser og annen informasjon Fondets siste publiserte kurs er tilgjengelig fra Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk eller ved å skrive til oss
på adressen 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, Storbritannia, eller ved å ringe +44 (0)20 7412 1777 i kontortiden (kl. 9.00–17.30).

Klassen B1 USD Acc er den representative aksjeklassen for alle aksjeklasser som er oppført i dette dokumentet, og som er 
tilgjengelige som beskrevet i prospektet.

Rett til å bytte mellom underfond Investorene kan bytte mellom andre underfond i Liontrust Global Funds plc uten gebyr. Du finner nærmere opplysninger i 
prospektet.

Godtgjørelse Detaljer om den oppdaterte avlønningspolitikken til forvaltningsselskapet er publisert online på 
https://bridgefundmanagement.mjhudson.com/disclosures/ dette inkluderer beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser 
tildeles ansatte og informasjon om kompensasjonsutvalget. Forvaltningsselskapet gir en papirkopi gratis på forespørsel.
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