
Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er
lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at
du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

JYSKE SICAV DANISH BONDS, et underfond av Jyske SICAV, klasse EUR RD (ISIN: LU1529111491)
Dette underfondet forvaltes av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ("forvaltningsselskapet"), som er medlem av
UBS Group.

Mål og investeringspolicy

Formålet er å generere en avkastning over tid som minst følger
markedsutviklingen på det danske statsobligasjonsmarkedet.

DANISH BONDS investerer i obligasjoner pålydende danske
kroner. Investering skjer primært i obligasjoner som utstedes eller
garanteres av stater, kredittforeninger og internasjonale
organisasjoner

Minst 80 % av fondets eiendeler er alltid investert i noterte
verdipapirer, dvs. verdipapirer som er omsatt på et regulert
marked. Fondet kan investere opptil 10 % av eiendelene sine i
unoterte verdipapirer.

Fondet kan investere opptil 10 % av eiendelene sine i andre
UCITS-fond og foretak for kollektiv investering. For å justere
fondets risiko etter en definert risikoprofil kan fondet bruke
derivater.

Fondet benytter en aktiv investeringsstrategi. På grunn av den
aktive strategien kan fondets investeringer avvike betydelig fra
det danske statsobligasjonsmarkedet, og avkastningen kan bli
høyere eller lavere enn dette markedet. Underfondet forvaltes
ikke med henvisning til en referanseindeks.

Investorene kan kreve å innløse sine andeler hver virkedag når
bankene er åpne for virksomhet i Luxembourg og Danmark.

Denne andelsklassen kan betale ut utbytte én gang i året.

Valutarisikoen mellom andelsklassevalutaen EUR og
underfondets valuta, DKK, er alltid sikret. Sikringen må utgjøre
mellom 95 % og 105 % av aktivaene i andelsklassen.

Andelsklassen er valutasikret, hvilket betyr at fondets basisvaluta
ved bruk av derivater i stor grad er sikret i andelsklassens valuta.

Anbefaling: Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer
som har planer om å trekke ut pengene sine innen 3 år.

Risiko og avkastningsprofil
Lavere risiko Høyere risiko

Typisk lavere avkastning Typisk høyere avkastning

1 2 3 4 5 6 7
Ovennevnte risikoindikator viser sammenhengen mellom
tilhørende risiko og avkastningpotensialet for ulike investeringer.
Beregningen av rangeringen er basert på fondets faktiske
avkastning, mens en representativ avkastning kan benyttes hvis
fondet ikke har eksistert i hele beregningsperioden. Fondets
rangering på indikatoren er beregnet til å være 3. Vær
oppmerksom på at rangeringen på indikatoren er beregnet på
grunnlag av historiske data og ikke nødvendigvis er en pålitelig
indikasjon på fremtidig risiko- og avkastningsprofil. Rangeringen
kan derfor endre seg over tid. Kategori 1 betyr ikke at
investeringene er risikofri. På grunn av finansielle krisehendelser
osv. kan det hende at verdipapirene ikke lenger omsettes. Eller de
omsettes bare i begrenset grad, noe som kan ha en negativ
innvirkning på avkastningen. Vi begrenser denne risikoen ved å
diversifisere investeringene i fondet over en lang rekke
verdipapirer. Fondet bruker derivater, som brukes til å enten
redusere eller opprettholde fondets samlede risiko, men de
brukes ikke til å øke fondets samlede risiko.

Investeringer i fondet utsetter investoren for følgende risikoer:
5 Spesielle risikoer forbundet med obligasjonsfond
5 Eksponering mot et enkelt land
5 Likviditetsrisiko på grunn av illikviditet ved noen obligasjoner
Forklaringer av ovennevnte risikoer er å finne i prospektet i
avsnittet for generelle risikofaktorer.



Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved å drive underfondet, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon
av fondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen din.

Engangsavgifter før eller etter at du investerer
Inngangsgebyr 1.00%

Utgangsgebyr 0.00%

Konverteringsgebyr 1.00%

Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før
gevinsten fra investeringen din utbetales.

Gebyrer tatt av fondet over et år
Løpende gebyrer 0.77%

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser
Resultatgebyr Ingen

Startgebyret som vises, er et maksimaltall. Noen ganger betaler
du mindre – dette kan du få greie på av finansrådgiveren din.

Disse løpende gebyrene er faktiske endringer i løpet av de siste
12 månedene. Dette kan variere fra år til år. De omfatter ikke:
5 Transaksjonskostnader, unntatt dersom fondet har betalt et

start-/sluttgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet foretak
for kollektiv investering.

Ytterligere opplysninger finnes i avsnittet om gebyrer i
fondsprospektet, som er tilgjengelig på www.fundinfo.com eller 
www.jyskesicav.lu.

Tidligere avkastning
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Tidligere resultater er ingen pålitelig indikasjon på
fremtidig utvikling.
Diagrammet viser klassens investeringsavkastning
beregnet som prosentvis endring år for år ved årets slutt i
klassens netto andelsverdi. Generelt tas det i tidligere
resultater hensyn til alle løpende gebyrer, men ikke til
startgebyret.
Klassen ble lansert i 2017.
Tidligere resultater er beregnet i EUR.

Praktisk informasjon
Depotmottaker
UBS Europe SE, Luxembourg-filialen

Ytterligere opplysninger
Opplysninger om Jyske SICAV, underfondene og tilgjengelige
andelsklasser, fullstendig prospekt samt siste års- og
halvårsrapport kan fås gratis, på engelsk, fra
forvaltningsselskapet, den sentrale administratoren,
depotbanken, fondets distributører eller elektronisk på 
www.fundinfo.com or www.jyskesicav.lu. Andre dokumenter
er også tilgjengelige.
Ytterligere opplysninger stilles til rådighet av
forvaltningsselskapet i samsvar med gjeldende luxembourgsk
lovgivning på følgende nettside: www.ubs.com/fml-policies 
En papirkopi stilles til rådighet gratis på forespørsel.
Disse ytterligere opplysningene omfatter fremgangsmåtene for
klagebehandling, strategien for utøvelse av stemmerett i fondet,
interessekonflikt, forvaltningsselskapets oppdaterte
retningslinjer for godtgjørelse, deriblant en beskrivelse av
hvordan godtgjørelse og vederlag beregnes, identiteten til
personer som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og
vederlag, inklusive sammensetningen av godtgjørelseskomiteen
og retningslinjene for beste praksis.

Valutaen i denne andelsklassen er EUR. Prisen på andeler
offentliggjøres hver virkedag og er tilgjengelige elektronisk på
www.jyskesicav.lu.

Eksisterende investorer kan bytte mellom underfondene i
paraplyfondet og/eller klasser til kursen angitt som
konverteringsgebyr ovenfor.

Skattelovgivning
Avkastning og kapital fra fondsinvesteringene dine vil bli skattlagt
ifølge skatteloven i hjemlandet ditt eller der du er bosatt. Ta
kontakt med skatterådgiveren din for mer informasjon angående
skattlegging av investeringene dine.

Ansvarserklæring
Forvaltningsselskapet kan holdes ansvarlig bare dersom
meddelelser i dette dokument er villedende, uriktige eller
uforenlige med relevante deler av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg, og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Forvaltningsselskapet er godkjent i Luxembourg, og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 19/02/2021.


