Nøkkelinformasjon
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved
å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Fondets navn
Aksjeklasse
ISIN

Biotechnology Fund, et underfond for Polar Capital Funds plc
Klasse R-andeler USD
IE00B3XLHR60

Målsetting og investeringsstrategi
Mål
Fondet har som mål å bevare kapitalen og oppnå langsiktig
kapitalvekst ved å investere i aksjer i selskaper innen bioteknologi,
diagnostikk og biovitenskap over hele verden.

Anbefaling: Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for
investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.

Investeringspolicy
Capital
LLP på tvers av land, bioteknologisektorer
Fondet Polar
er bredt
diversifisert
og markedskapitalisering (et mål på selskapenes størrelse).
Fondet forsøker å utkonkurrere en referanseindeks – NASDAQ
Biotechnology Index.
Fondet kan investere i finansielle derivater (komplekse
instrumenter basert på verdien av underliggende aktiva) for
sikringsformål eller for å redusere risiko, forvalte fondet mer
effektivt eller oppnå mer effektiv eksponering mot verdipapirer.
Eventuell inntekt som fondet genererer, kan bli utbetalt i form av
et årlig utbytte, etter styrets eget skjønn.
Du kan selge andelene på dager når bankene er åpne for normal
virksomhet i Dublin, London og New York.

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning
1

2

3

Vanligvis høyere avkastning
4

5

6

7

Hvorfor er dette fondet i kategori 6?
Fondet har høy risikovurdering fordi det investerer i aksjer, og
verdien av aksjene kan i større grad enn enkelte andre
investeringer bevege seg opp og ned over tid.
I tillegg til risikoen som registreres av indikatoren, kan fondets
totale verdi også påvirkes vesentlig av:
Konsentrasjonsrisiko – fondet investerer i et relativt lavt antall
selskaper basert på bioteknologisektoren. Denne fokuserte
strategien kan gi høye gevinster, men også betydelige tap. Fondet
er kanskje mindre diversifisert enn andre investeringsfond.
Investeringsrisiko – fondet investerer i globale aksjer. Kursene
kan stige eller falle på grunn av en rekke faktorer som påvirker de
globale markedene.
Derivatrisiko – enkelte derivater kan gi gevinst eller tap som er
større enn det opprinnelige investerte beløpet. Derivater
innebærer også motpartsrisiko, det vil si risikoen for at motparten
til derivatkontrakten ikke oppfyller sine kontraktsmessige
forpliktelser.
Valutarisiko – fondet investerer i eiendeler denominert i andre
valutaer enn basisvalutaen. Endringer i valutakursene kan ha en
negativ innvirkning på fondets investeringer.
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Hva betyr disse tallene?
Risikoindikatoren er basert på historiske data og er kanskje ikke en
pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.
Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over
tid. Et fond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering – risikoen
for å miste pengene dine er liten, men sjansen for fortjeneste er
også begrenset. Fond i kategori 7 har høy risiko for å tape penger,
men byr også på muligheter til å oppnå høy avkastning. Den
numeriske skalaen er kompleks. Kategori 2 innebærer for
eksempel ikke dobbel så høy risiko som enn kategori 1.
Mer om denne indikatoren:
En mer utførlig forklaring finner du i delen "Risk Factors" i
prospektet.

Kostnader
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning
Tegningsgebyr
Opptil 5,00 %
Innløsningsgebyr
Ingen
Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra
tegningsbeløpet før kjøpet gjennomføres. Innløsningsgebyret er det
som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før beløpet
utbetales.
Kostnader som trekkes fra fondet i løpet av året
Løpende kostnader
1,66 %
Kostnader som trekkes fra fondet under bestemte forhold
Resultatavhengig
10,00 % per år for all avkastning fondet
forvaltningshonorar
oppnår over referansen for disse avgiftene,
NASDAQ Biotechnology Net Total Return
Index (USD). I året som sluttet 31. desember
2018, beløp suksesshonoraret seg til 0,52 %.

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene for driften av
fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon.
Gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
Inngangs- og utgangskostnadene som vises er maksimumtall. I
noen tilfeller betaler du mindre. Du får informasjon om dette fra
din finansrådgiver eller distributør.
Tallet for løpende gebyrer som vises her, er estimerte gebyrer.
Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om
de nøyaktige gebyrene som er trukket.
Du får nærmere opplysninger om kostnadene i delen "Fees and
Expenses" i fondets prospekt, som er tilgjengelig på:
www.polarcapital.co.uk.
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Historisk avkastning er ingen pålitelig garanti for fremtidig
avkastning.
Den historiske avkastningen tar ikke hensyn til eventuelle
tegnings-, innløsnings eller byttegebyrer, men tar hensyn til
løpende gebyrer, som angitt under "Kostnader".

Avkastningen til denne klassen beregnes i US-dollar.
Fondet ble lansert 31. oktober 2013. Denne klassen begynte å
utstede aksjer den 31. oktober 2013.

Praktiske opplysninger
Fondets
depotmottaker:
Om fondet:

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Fondets netto andelsverdi beregnes i amerikanske dollar. Andelskursene publiseres i US-dollar hver
virkedag. Kursene offentliggjøres på administratorens kontor, rapporteres til Irish Stock Exchange i sanntid
og publiseres av investeringsforvalteren, Polar Capital LLP, hver verdsettingsdag på investeringsforvalterens
nettsted (www.polarcapital.co.uk).
Fondet er underlagt skattelover og –forskrifter i Irland. Dette kan ha innvirkning på investeringen din,
avhengig av hvor du er bosatt. Ta kontakt med finansrådgiveren din for ytterligere informasjon.
Du har rett til å bytte fra et fond til et annet. Les kapittelet "Switching" i prospektet for mer informasjon.

Mer informasjon:

Biotechnology Fund er et underfond for Polar Capital Funds plc. Aktiva og passiva for hvert underfond er
atskilt, hvilket betyr at et underfonds aktiva ikke kan brukes for å oppfylle et annet underfonds forpliktelser.
Denne nøkkelinformasjonen (KIID – Key Investor Information Document) gjelder bare for denne andelsklassen.
Prospektet, års- og halvårsrapporter er utarbeidet for hele fondet.
Eksemplarer av prospektet, års- og halvårsrapporter til fondet kan fås vederlagsfritt på engelsk fra
investeringsforvalteren, Polar Capital LLP, 16 Palace Street, London SW1E 5JD. Dokumentene finnes også på
Polar Capital plcs nettsted (www.polarcapital.co.uk).
Søknad om å kjøpe/selge andeler kan gjøres på enhver omsetningsdag før kl. 17.00 (irsk tid).
Mer informasjon om Polar Capital Funds plc sine oppdaterte retningslinjer for godtgjørelser, herunder en
beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes, og hvilke personer som har ansvar for tildeling av
godtgjørelser og fordeler, finnes på www.polarcapital.co.uk. En papirkopi av disse retningslinjene er gratis
tilgjengelig for investorer på forespørsel.

Ansvarserklæring:

Polar Capital Funds plc kan holdes juridisk ansvarlig for enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende,
unøyaktig eller inkonsistent i forhold til de relevante delene av fondets prospekt.

Fondet er autorisert i Irland og reguleres av Den irske sentralbanken.
Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 18. februar 2019.
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