
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JYSKE SICAV STABLE STRATEGY, en delfond till Jyske SICAV, Andelsklass EUR IC (ISIN: LU1529111905)
Den här delfonden förvaltas av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (”förvaltningsbolaget”), som ingår i UBS Group.

Mål och placeringsinriktning

Målet är att uppnå en avkastning över tid som åtminstone följer
utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.
JYSKE SICAV STABLE STRATEGY investerar i en global aktie- och
obligationsportfölj. Aktier svarar för 0–40 procent. Bolagen i
aktieportföljen är från olika regioner, länder och sektorer.
Investeringar görs främst i obligationer utfärdade eller
garanterade av stater, bolånekreditinstitut och internationella
organisationer. Investeringar görs även i obligationer och aktier
på tillväxtmarknader samt i företagsobligationer från både
tillväxtmarknader och utvecklade marknader. Dessa värdepapper
är förknippade med ett visst mått av risk. Minst 75 procent av
fondens tillgångar är alltid placerade i värdepapper utfärdade och
säkrade i euro.
Minst 80 procent av fondens tillgångar är alltid investerade i
noterade värdepapper och i den amerikanska marknaden för
högavkastande obligationer, även kallad OTC Fixed Income
Market, som regleras av FINRA (Financial Industry Regulatory
Authority) samt i värdepapper enligt definitionen i Rule 144 A
med rätten att byta till papper som är registrerade hos SEC inom
tolv månader i enlighet med den amerikanska värdepapperslagen
från 1933 och som handlas på OTC Fixed Income Market. Fonden
kan investera upp till 10 procent av sina tillgångar i icke-noterade
värdepapper.
Fonden kan investera upp till 10 procent av sina tillgångar i andra
UCITS- och UCI-fonder. Fonden kan använda finansiella
derivatinstrument (derivat) i syfte att anpassa fondens risk till en
viss riskprofil.

Du kan bedöma avkastningen genom att jämföra den med
utvecklingen för det jämförelseindex som består av: 65 % J.P.
Morgan Hedged ECU Unit GBI Global Index (hedgat till EUR),
20 % MSCI ACWI Net Total Return Index (hedgat till EUR), 7,5 % J.

P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (hedgat till
EUR), 3,7 5% ICE BofAML BB-B European Currency High Yield
Constrained Index (hedgat till EUR), och 3,75 % ICE BofAML BB-B
US High Yield Constrained Index (hedgat till EUR).
Fonden eftersträvar en aktiv investeringsstrategi. På grund av
den aktiva strategin kan fondens investeringar avvika väsentligt
från jämförelseindexet, och din avkastning kan vara såväl högre
som lägre än jämförelseindexet. Riktmärket används främst för
att jämföra prestanda.

Investerare kan begära inlösen av sina andelar varje bankdag i
Luxemburg.

En återinvesterande andelsklass betalar inte ut utdelning till dig,
utan den återinvesteras.

Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk

Normalt lägre avkastning Normalt högre avkastning

1 2 3 4 5 6 7
Ovanstående riskindikator visar sambandet mellan risken som är
involverad i, och belöningspotentialen för, lika investeringar.
Beräkningen av rangordningen baseras på fondens faktiska
avkastning, medan en representativ avkastning kan användas om
fonden inte har funnits under hela beräkningsperioden. Fondens
rangordning för indikatorn beräknas vara 3. Notera att
rangordningen på indikatorn beräknas på basis av historiska data
och kanske inte är en pålitlig indikation för den framtida risk- och
belöningsprofilen. Rangordningen kan därför ändras över tiden.
Kategori 1 innebär inte att investeringar är riskfria. På grund av
finansiella kriser, och så vidare, får värdepapperen inte längre
handlas. Eller så får de endast handlas i begränsad utsträckning,
vilket kan ha en negativ inverkan på belöningen. Vi begränsar
denna risk genom att diversifiera investeringarna i fonden över en
rad olika värdepapper. Fonden använder derivat som används för
att antingen minska eller bibehålla fondens totala risk, men som
inte används för att öka fondens totala risk.

Investeringar i fonden försätter investeraren för följande risker:
5 Särskilda risker som är förknippade med blandade fonder
5 Särskilda risker som är förknippade med tillväxtmarknader
5 Valutarisk
5 Exponering för mer än ett land
Förklaringar av ovanstående risker kan finnas i prospektet i
avsnittet ”allmänna riskfaktorer (general risk factors)”.



Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar din placerings tillväxtpotential.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift 0.00%

Inlösenavgift 0.00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter 0.75%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift inga

De angivna inträdesavgift och utträdesavgift är maximisiffror. I
vissa fall kan du få betala mindre – fråga din finansrådgivare om
detta.

Dessa årliga avgifter är de gällande avgifterna under de senaste
12 månaderna. De kan variera från år till år. I dem ingår inte:
5 Portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/

uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av
andelar i en annan kollektiv investeringsfond.

För mer information om avgifter, se avsnittet om avgifter i
fondprospektet, som finns på 
www.ubs.com/fml-white-labelling-funds eller 
www.jyskesicav.lu.

Tidigare resultat
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Tidigare avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om
framtida resultat
Diagrammet visar klassens placeringsavkastning
beräknad som procentuell förändring av klassens
andelsvärde mellan årsskiftena. Normalt tar tidigare
resultat hänsyn till alla årliga avgifter, men inte
teckningsavgiften. Om delfonden förvaltas mot ett
jämförelseindex, visas även dettas avkastning.
Andelsklassen startade år 2017.
Denna historiska avkastning är beräknad i EUR.

Praktisk information
Depåbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Ytterligare information
Information om Jyske SICAV, dess delfonder och tillgängliga
andelsklasser, det fullständiga prospektet samt de senaste års-
och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på engelska
från förvaltningsbolaget, den centrala administratören,
förvaringsinstitutet, fondens distributörer eller på nätet på 
www.ubs.com/fml-white-labelling-funds eller 
www.jyskesicav.lu. Andra dokument finns också att tillgå.
Ytterligare information görs tillgänglig av förvaltningsbolaget i
enlighet med gällande lagar och bestämmelser i Luxemburg på
följande webbplats: www.ubs.com/fml-policies
En papperskopia kan erhållas utan kostnad på begäran.
Denna ytterligare information omfattar förfaranden för hantering
av klagomål, riktlinjer för utövandet av rösträtt i fonden,
intressekonflikt, förvaltningsbolagets uppdaterade
ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning
av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka de personer är
som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner,
däribland ersättningskommitténs sammansättning samt policy
för bästa praxis.
Andelsklassens valuta är EUR. Andelskurserna publiceras varje
bankdag och är tillgängliga online på www.jyskesicav.lu.

Befintliga placerare kan byta mellan delfonder inom
paraplyfonden och/eller klasserna till det pris som anges som
konverteringsavgift ovan.

Skattelagstiftning
Skattelagarna i det land där du har din skattemässiga hemvist
eller bostad avgör hur inkomst och kapital från din fondplacering
beskattas. Kontakta din skatterådgivare i frågor som rör
skattekonsekvenser av investeringen.

Ansvarighet
Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Tillåtna investerare
Den här andelsklassen är förbehållen institutionella investerare.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 13/03/2020.


