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.

Spyglass US Growth Fund (UCITS) (the “Fund”), En delfond i Aravis Funds (Ireland)
ICAV (”ICAV”)
Klass I USD ackumulerande, ISIN: IE00BK6SB820
Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (”förvaltaren”)

Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål
Fondens investeringsmål är att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden
strävar efter att överträffa Russell 2500 Growth Total Return Index
(”jämförelseindexet”).
Placeringsinriktning
För att uppnå sitt investeringsmål kan fonden investera i en ickediversifierad portfölj med aktier, huvudsakligen stamaktier i amerikanska
tillväxtföretag. I undantagsfall kan fonden även investera i andra aktier,
inklusive andelar i amerikanska fastighetsfonder (”REIT”) till högst 10 %
av fonden efter investeringsförvaltarens gottfinnande. Fonden förvaltas
aktivt, vilket innebär att investeringsförvaltaren använder sin expertis för
att välja investeringar med hjälp av bottom-up-analys och omfattande
företagsbesiktning.
Fonden fokuserar på investeringar i snabbt växande amerikanska
företag. Fonden strävar efter att investera i värdepapper med ett
börsvärde (marknadsvärde) mellan 2 miljarder och 12 miljarder USD
som den anser har potential för intäkter och/eller vinster över
genomsnittet. Fonden strävar efter långsiktig tillväxt och kan från tid till
annan inneha värdepapper i sin portfölj med marknadsvärden som har
växt över sitt värde vid köptillfället. Fonden strävar efter att inneha en
relativt fokuserad portfölj med 25–30 företag, men kan från tid till annan
inneha färre eller fler aktier beroende på investeringsförvaltarens analys
av tillgängliga möjligheter. Fonden fokuserar på investeringar i
ekonomiska sektorer som genomgår marknadsexpansion på lång sikt, till
exempel men inte begränsat till informationsteknik, hälso- och sjukvård,
företagstjänster och sällanköpsvaror.
Fonden avser inte att investera i derivat och kommer inte att ingå
aktielån,
återköpsavtal,
omvända
återköpsavtal
eller
totalavkastningsswappar. Fonden ingår endast valutaterminskontrakt för
säkring. Andelsklasser som använder valutasäkring kan ådra sig

transaktionskostnader. Eventuella kostnader och vinster eller förluster
kommer endast att tillfalla den aktuella andelsklassen.
Fonden har för närvarande inte för avsikt per datumet för detta faktablad
att investera i andra företag för kollektiva investeringar, men fonden
kommer inte att investera mer än 10 % av substansvärdet i andra
företag för kollektiva investeringar. Dessa företag för kollektiva
investeringar kommer att vara fondföretag, icke-fondföretag och/eller
börshandlade fonder.
I enlighet med centralbankens bestämmelser kommer fonden att ansöka
om undantag från vissa av investeringsbegränsningarna under sex
månader från datumet för godkännande av fonden i enlighet med
bestämmelserna om fondföretag, men kommer att följa principen om
riskspridning.
Fondens basvaluta är USD.
Utdelningspolicy
För ackumulerande andelsklasser kommer intäkter att återinvesteras
automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel.
För utdelande andelsklasser kommer intäkter att betalas i form av en
utdelning.
Handelsfrekvens
Du kan köpa och sälja andelar varje bankdag, vilket innebär varje dag då
banker i Irland och USA är öppna för normal verksamhet eller alla andra
dagar som styrelsen fastslår och informerar andelsägarna om i förväg.
Rekommendation
Fonden är lämplig för investerare som vill ha en medellångsiktig
investeringsportfölj och är beredda att acceptera en medelhög till hög
risknivå.

Mer information om fondens placeringsinriktning och strategi finns i avsnittet ”Investeringsmål, placeringsinriktning och investeringsstrategi” i
fondbilagan.
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Denna indikator bygger på historiska data och är kanske inte en
tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den angivna
riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta
kategorin innebär inte en riskfri investering.
Denna fond är i riskkategori 6 på grund av det historiska resultatet för ett
jämförelseindex.
Fonden kan vara utsatt för risker som inte ingår i beräkningen av risk/avkastningsindikatorn.
Huvudsakliga riskfaktorer:
Marknadsrisk: Risken att marknaden kommer att sjunka i värde, med
möjligheten att sådana förändringar kan vara kraftiga och oförutsägbara.
Geografisk risk: Fonden kan främst investera i USA, vilket innebär att den
kan vara känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska
eller regleringsmässiga händelser i USA och kan påverkas mer av dessa
händelser än andra fonder som investerar i ett bredare urval av regioner.
Operativa risker (däribland risker i samband med förvaring av
tillgångar): Fonden och dess tillgångar kan drabbas av betydande förluster
till följd av tekniska fel, systemfel, tjänsteleverantörers insolvens,
cybersäkerhetsbrott, den mänskliga faktorn, policyöverträdelser och/eller
felaktig värdering av andelar.

Likviditetsrisk: Fonden kan investera i värdepapper som på grund av
negativa marknadsförhållanden kan bli svåra att sälja eller kan behöva säljas
till ett ofördelaktigt pris. Detta kan inverka på fondens sammanlagda värde.
Aktierisk: Fonden kan investera i aktier som är föremål för större
fluktuationer än andra tillgångar. Fonden investerar i aktier i företag, och
värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget,
dess bransch eller den ekonomi där det verkar.
Koncentrationsrisk: Fonden kan investera i färre företag än vad andra
fonder som investerar i aktier vanligtvis gör. När detta är fallet innebär det att
fonden inte sprider riskerna lika mycket som andra fonder och kommer
därför att påverkas mer om ett enskilt företag har betydande förluster.
Jämförelseindexrisk: Fondens huvudsakliga mål är att överträffa ett
jämförelseindex, men det finns ingen garanti för detta.
Valutarisk: Ändringar av valutakursen mellan basvalutan och den
denominerade valutan för en andelsklass kan leda till en minskning av värdet
på sådana andelar som uttrycks i den denominerade valutan. Fluktuationer i
valutakursen mellan valutorna för en fonds underliggande tillgångar och en
andelsklass valuta kan leda till en valutarisk för andelsägarna i den aktuella
klassen. Andelsägare i säkrade andelsklasser bör vara medvetna om att de
kan vara väsentligt begränsade från att dra nytta om den denominerade
valutan faller i förhållande till basvalutan och/eller den valuta/de valutor som
fondens tillgångar är denominerade i.
Vi uppmärksammar på risken att värdet på kapital investerat i fonden kan
svänga.
Mer information om risker finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i ICAV:s
prospekt och fondbilagan.

Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa
fall kan du komma att betala mindre. Kontakta din ekonomiska
rådgivare för mer information.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället:
Teckningsavgift

3,00%

Inlösenavgift

Ingen

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras
eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året:
Förvaltningsavgift

1,20%

Avgifter som debiteras fonden under vissa
omständigheter:
Resultatrelaterad avgift
Class I USD
Accumulating

Ingen

Eftersom fonden skapades nyligen bygger de årliga avgifterna på en
uppskattning
av
årliga
utgifter,
däribland
avgifter
för
investeringsförvaltning,
administratörsarvoden,
styrelsearvoden,
förvaringsavgifter och revisorsarvoden, vilket bygger på förväntade
totala avgifter. Fondens årsredovisningar kommer för varje budgetår
att innehålla uppgifter om de exakta avgifterna. Siffran för den årliga
avgiften kan variera från år till år och i den ingår inte resultatrelaterade
avgifter och portföljens transaktionskostnader, förutom utifall en
tecknings- eller inlösenavgift betalas av fonden när den köper eller
säljer andelar i andra fondföretag.
Den resultatrelaterade avgiften som ska betalas motsvarar det belopp
med vilket fondens resultat överträffar jämförelseindexet multiplicerat
med antalet emitterade andelar i den aktuella andelsklassen
multiplicerat med den resultatrelaterade avgiften för den aktuella
andelsklassen med förbehåll för högvattenmärket.
Se avsnittet ”Avgifter och kostnader” i ICAV:s prospekt och
bilagan till prospektet för mer information om avgifter och
relevanta definitioner, inklusive information om beräkningen av
den
resultatrelaterade
avgiften
och
definitionen
av
”högvattenmärke”.
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Fonden lanserades i september 2019. Class I USD Accumulating har
ännu inte resultatuppgifter för ett helt kalenderår – därmed saknas det
uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.

Andelsklassen Class I USD Accumulating har ännu
inte resultatuppgifter för ett helt kalenderår –
därmed saknas det uppgifter för andelsklassen
Class I USD Accumulating som skulle kunna ge
investerare en bild av tidigare resultat.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. I regel ingår
alla årliga avgifter i tidigare resultat men eventuella insättnings-,
uttags- eller bytesavgifter ingår inte i beräkningen. Tidigare resultat
beräknas i USD.Värdet på din investering kan minska eller öka
och det finns en risk att du inte får tillbaka det belopp du
ursprungligen investerade.

Fond

Praktisk information
Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.
Mer information: Mer information om ICAV, kopior på prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna och annan praktisk information kan erhållas
kostnadsfritt på https://www.aravisfunds.com och från ICAV:s säte. Se prospektet för mer information om andra andelsklasser.
Information om representativ andelsklass: Klass I USD ackumulerande har valts ut som representativ andelsklass för klass I GBP ackumulerande (ISINkod: IE00BK6SBJ30), klass I GBP ackumulerande säkrad (ISIN-kod: IE00BK6SBG09), klass I EUR ackumulerande (ISIN-kod: IE00BK6SBD77), klass I EUR
ackumulerande säkrad (ISIN-kod: IE00BK6SBB53), klass I CHF ackumulerande (ISIN-kod: ), klass I CHF ackumulerande säkrad (ISIN-kod: ), klass I USD
utdelande (ISIN-kod: IE00BK6SB937), klass I GBP utdelande (ISIN-kod: IE00BK6SBK45), klass I GBP utdelande säkrad (ISIN-kod: IE00BK6SBH16), klass I
EUR utdelande (ISIN-kod: IE00BK6SBF91), klass I EUR utdelande säkrad (ISIN-kod: IE00BK6SBC60), klass I CHF utdelande (ISIN-kod: ) och klass I CHF
utdelande säkrad (ISIN-kod: ). Mer information om dessa aktiekategorier finns i fondbilagan.
Senaste andelskurser/substansvärde: De senaste andelskurserna kan erhållas kostnadsfritt på www.aravisfunds.com eller genom att kontakta
administratören.
Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på förvaltarens webbplats, http://www.carnegroup.com/resources. En papperskopia
finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran från förvaltarens kontor.
Byten av andelar: En andelsägare kan byta från en andelsklass eller en delfond till en annan andelsklass eller delfond, med förbehåll för styrelsens
föregående samtycke och de villkor som framgår av prospektet. Det kan även tillämpas en bytesavgift på upp till 5 % av substansvärdet per andel, där så är
tillämpligt. I prospektet och fondbilagan finns ytterligare information om hur du utnyttjar din rätt att byta.
Skattelagstiftning: Beskattning av ICAV:s och andelsägarnas inkomster och kapitalvinster är föremål för skattelagar och -praxis i Irland, i de länder där ICAV
investerar och i de jurisdiktioner där andelsägarna har sin skattehemvist eller på annat sätt är skatteskyldiga. Beroende på ditt bosättningsland kan detta
påverka din personliga skattesituation. Din ekonomiska rådgivare/skatterådgivare kan ge dig mer information om detta.
Uttalande om korrekthet: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV:s prospekt.
Segregerat ansvar: Fonden är en delfond i Aravis Funds (Ireland) ICAV (”ICAV”). Enligt irländsk lag är fondens tillgångar och skulder skilda från andra
delfonder inom ICAV, och fondens tillgångar kommer inte att kunna användas för att betala skulder i andra delfonder inom ICAV.
Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över
fonden utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 oktober 2019.

