Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer for dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå hva
investering i dette fondet innebærer og hvilken risiko det medfører. Vi ber deg om å lese det, slik at du kan ta en informert investeringsbeslutning.

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund
et underfond av Neuberger Berman Investment Funds plc
USD A Accumulating Class (IE00B775SV38)
Dette fondet forvaltes av Neuberger Berman Europe Limited
MÅL OG INVESTERINGSPOLICY
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ("Fondet") har som mål å øke
verdien av andelene ved å investere mesteparten av sin kapital i amerikanske selskaper,
på tvers av et bredt spekter av selskaper og industrisektorer.
Valget av investeringer er resultatet av undersøkelser og analyse med henblikk på å
identifisere selskaper som vi mener har potensial til å å øke i verdi. Dette potensialet kan
bli realisert på mange måter, blant annet gjennom:
 Generering av fri kontantstrøm
 Produkt- eller prosessforbedringer
 Marginøkninger
 Forbedret styring av kapitalstrukturen
Investeringer kan bli solgt når kursmålet nås, når andre muligheter er mer attraktive
og/eller når analyse avdekker en svekkelse av selskapets fundamentale data.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL
Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning
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Fondet investerer hovedvekten av kapitalen i aksjer utstedt av selskaper i USA som er
notert eller som handles på anerkjente markedsplasser (definert i prospektet), primært i
USA.
Fondet følger ikke en referanseindeks. Resultatene kan sammenlignes mot S&P 500
Index (USD Total Return), en indeks som følger de største selskapene notert i USA.
Du kan selge andelene dine på alle dager finansmarkedene i London og New York er
åpne.
Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for kortsiktig investering og passer bedre som
en del av en diversifisert portefølje.
Andelene gir ikke utbetaling av utbytte, men avkastningen reinvesteres for kapitalvekst.
Transaksjonskostnadene vil redusere fondets avkastning.


Vanligvis høyere avkastning
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Dette fondet er i kategori 5 på grunn av fondets historiske volatilitet. Historisk volatilitet
beregnes ut ifra ukentlig avkastning over en femårsperiode. Fondet investerer i
gjeldspapirer med middels eller lav kredittvurdering. Kursen på disse verdipapirene kan
variere betraktelig fra dag til dag på grunn av en rekke faktorer.
Fondets viktigste risikofaktorer er:
 Markedsrisiko: Risikoen for endringer i verdien av en plassering som følge av
underliggende markedsfaktorer, herunder de samlede selskapsresultatene og
hvordan markedet vurderer den globale økonomien.
 Likviditetsrisiko: Risikoen for at fondet ikke klarer å selge en investering til ønsket
tid og til rett markedsverdi. Dette kan påvirke fondets verdi og under ekstreme
markedsforhold fondets evne til å innløse andeler. Fondet overvåker aktivt
likviditeten til sine investeringer for å håndtere denne risikoen.
 Motpartsrisiko: Risikoen for at en motpart ikke betaler til rett tid det den har forpliktet
seg til i en kontrakt eller en annen transaksjon. Insolvens hos en institusjon som
utfører tjenester som oppbevaring av eiendeler, eller opptrer som motpart for
derivater eller andre instrumenter, kan utsette fondet for tap.





Derivatrisiko: Fondet har tillatelse til å bruke visse typer derivatinstrumenter for å
prøve å beskytte aktivaene sine mot noen av risikoene som er beskrevet i dette
avsnittet. Bruken av derivater innebærer giring, en investeringsteknikk som gir en
investor større eksponering mot et aktivum enn beløpet som ble investert. Når
fondet bruker giring, kan det føre til større variasjoner (både positive og negative) i
verdien på andelene dine. Giringen er imidlertid begrenset til 100 % av fondets
aktiva, og investeringsforvalteren vil sørge for at fondets bruk av derivater ikke
innebærer noen vesentlig endring i fondets overordnede risikoprofil. Prospektet
inneholder en komplett liste over derivattypene som fondet kan benytte seg av.
Operasjonell risiko: Risikoen for direkte eller indirekte tap som følge av
utilstrekkelige eller sviktende prosesser, personer eller systemer, herunder slike
som har med oppbevaring av eiendeler å gjøre, eller som følge av utenforliggende
hendelser.
Valutarisiko: Denne andelsklassen er fullt eksponert for valutarisiko. Svingninger i
vekslingskurser kan påvirke avkastningen til investeringen.

En mer detaljert forklaring av risikoer finner du i avsnittene «Investment Restrictions» og
«Investment Risks» i prospektet.
Et fond i kategori 1 er ikke en risikofri investering – risikoen for å tape penger er mindre
enn for et fond i kategori 7, men sannsynligheten for gevinst er også lavere. Skalaen
med sju kategorier er komplisert: et fond i kategori 2 er for eksempel ikke dobbelt så
risikabelt som en fond i kategori 1.
Kategorien beregnes ved bruk av tidligere data som ikke kan brukes til å forutse
fremtiden. Risikoklassifiseringen kan derfor endres over tid.
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GEBYRER
Disse gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drifte
fondet, inkludert kostnader for markedsføring og
distribusjon.

ENGANGSGEBYRER FØR ELLER ETTER DU INVESTERER
Tegningsgebyr

5,00%

Innløsningsgebyr
Ingen
Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før det investeres eller før avkastning fra
investeringen utbetales
GEBYRER SOM BELASTES FONDET I LØPET AV ET ÅR
Løpende gebyr

Engangsgebyrene som er oppgitt er maksimumsbeløp. De
vil i enkelte tilfeller være lavere. Finansrådgiveren din kan
informere deg om de faktiske gebyrene.

1,87%

Tallet for løpende gebyrer er basert på utgiftene for
perioden som ble avsluttet 31. desember 2018. Dette
gebyret kan variere fra år til år.

Ingen

Du finner mer informasjon om disse kostnadene under
Gebyrer og kostnader i fondsprospektet og tillegget.

GEBYRER SOM BELASTES FONDET UNDER BESTEMTE OMSTENDIGHETER
Resultatgebyr

Disse gebyrene reduserer investeringens forventede
avkastning.

TIDLIGERE AVKASTNING
Tidligere resultater er ingen pålitelig indikator for fremtidig
avkastning.
Tidligere avkastning medregner alle gebyrer og kostnader.
Klassens verdi beregnes i US Dollars.
Fondet ble lansert 13 juni 2006.
Andeler i denne klassen ble utstedt fra 29 juni 2012.
Avkastningen sammenlignes med S&P 500 Index (USD
Total Return).
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Depotmottaker: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Mer informasjon: Kopier av paraplyfondets prospekt, de siste års- og halvårsrapportene og underfondets prospekttillegg er tilgjengelige vederlagsfritt på engelsk, tysk, fransk, italiensk
og spansk på www.nb.com/europe/literature og fra lokale betalingsagenter. Du finner også en liste i prospektets bilag III eller ved å skrive til Neuberger Berman Investment Funds plc,
c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irland.
De siste andelsprisene publiseres alle handelsdager på Euronext Dublins nettsted www.ise.ie og Bloombergs nettsted www.bloomberg.com. Priser er også tilgjengelige i den ordinære
kontortiden fra fondets administrator, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd.
Dette dokumentet gjelder spesifikt for et enkelt underfond, men prospektet, årsrapportene og halvårsrapportene gjelder for paraplyen Neuberger Berman Investment Funds plc, som
fondet er et underfond av.
Dette fondets eiendeler og gjeld er adskilt fra de andre underfondene i paraplyfondet. Dette betyr at fondets eiendeler ikke skal brukes til å betale gjeld for andre underfond i paraplyen.
Betalingsagenten og representanten i Sveits er BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Sveits. Prospektet, KIID,
stiftelsesdokument og års- og halvårsrapporter er tilgjengelig vederlagsfritt fra representanten i Sveits.
Avgifter: Fondet er underlagt skattelovene og reguleringene i Irland. Dette kan ha betydning for din personlige skattesituasjon knyttet til investeringen, avhengig av hvilket land du er
bosatt i. Din finansrådgiver kan gi mer informasjon om dette.
Ansvarserklæring: Neuberger Berman Investment Funds plc kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar
med de relevante delene av prospektet for UCITS-fondet.
Bytte av andeler: Du kan be om å bytte andelene dine inn med en annen andelsklasse av samme underfond, eller med andeler i et annet underfond i Neuberger Berman Investment
Funds plc, i henhold til betingelsene som er angitt i prospektet. Det kan påløpe gebyrer.
Godtgjøringspolitikk: Mer informasjon om reglene for godtgjørelser som gjelder for Neuberger Berman Investment Funds Plc finnes på www.nb.com/remuneration, og et trykt
eksemplar kan også fås gratis på forespørsel.

Fondet har godkjenning i Irland og reguleres av Irlands sentralbank.
Neuberger Berman Europe Limited er autorisert i Storbritannia og reguleres av Financial Conduct Authority.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er riktig per 05 februar 2019.
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